
C е к ц і я  1    Відкрита розробка родовищ корисних копалин 
 
Голова    Блізнюков Віктор Григорович, д-р техн. наук, проф. 
Секретар   Луценко Сергій Олександрович, канд. техн. наук, доц. 
 
 
1. Вилкул Ю.Г., Слободянюк В.К., Максимов И.И.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Оптимизация технологических параметров циклично-поточной технологии в глу-
боких карьерах 
 
2. Близнюкова О.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Взаимосвязи режима горных работ и производительности карьера 
 
3. Пижик М. М, Григор’єв Ю.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження впливу попиту на товарну продукцію на режим гірничих робіт в 
системі «кар’єр-техногенні родовища» 
 
4. Слободянюк В.К., Максимов И.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Обоснование рациональных зон использования карьерных автосамосвалов разной 
грузоподъемности 
 
5. Слободянюк В.К., Максимов И.И. (ГВУЗ «Криворожский  национальный университет»)  
Исследование особенностей вскрытия глубоких карьеров трассами спиральной фор-
мы 
 
6. Несмашный Е.А., Ткаченко Г.И. (ГВУЗ «Криворожский  национальный университет») 
Болотников А.В. (Академия горных наук Украины, КП «Академический дом»),  
Романенко А.А. (ПАО «ЦГОК»)  
Определение фрактальной размерности в откосах скальных уступов юго-западного 
борта Ингулецкого карьера 

 
7. Бритвин Ю.О., Фролов О.О.  
(Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут")  
Дослідження впливу тріщинуватості гірських масивів на результати руйнування 
скельних порід вибухом 
 
8. Тищенко С.В., Еременко Г.И., Гапоненко И.А.  
(ГВУЗ «Криворожский  национальный университет»)  
Модели взрывного нагружения твердой среды и механики хрупкого разрушения 
 
9. Костянский А. Н., Ященко Б.Е.  
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Прогнозирование коэффициента вскрыши, как показателя для определения глубины 
карьера с учетом затрат на энергоносители  
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10. Несмашный Е.А., Ткаченко Г.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»),  
Болотников А.В. (Академия горных наук Украины, КП «Академический дом»),  
Романенко А.А. (ПАО «ЦГОК»)  
Определение коэффициента структурного ослабления скального массива Ингулецко-
го карьера на основании фрактального анализа 
 
11. Ткаченко Г.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»),  
Биленко А.Е. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект»),  
Болотников А.В. (Академия горных наук Украины, КП «Академический дом»)  
Определение возможности увеличения результирующих углов наклона бортов карье-
ра, путем обратных расчетов прочностных свойств пород, на примере Глееватского 
карьера ПАО «ЦГОК» 
 
12. Близнюков В.Г., Баранов И.В., Луценко С.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Совершенствование методов определения границ карьеров. 

 
 
С е к ц і я  2   Підземна розробка родовищ корисних копалин 
 

Голова    Калініченко Всеволод Олександрович, докт. техн. наук, проф. 
Секретар  Федько Михайло Борисович, канд. техн. наук, доц. 
 
1. Бабець Є.К., Чепурний В.І., Ляш С.І., Петрухін А.В., Мельникова І.Є.  
(НДГРІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Визначення геофізичним методом ПІЕМПЗ ділянок концентрації залізовмісної сиро-
вини у хвостосховищах збагачувальних фабрик 
 
2. Федоренко П.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»),  
Ляш С.И. (НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Повышение эффективности проходки восстающих выработок за счет оптималь-
ных способов разрушения породного массива 
 

3. Бабець Є.К., Чепурний В.И., Ляш С.І., Петрухін А.В., Добровольська З.С.  
(НДГРІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Обґрунтування дослідження стану породного масиву та тіла гідротехнічних споруд 
(дамб) водосховищ міста Кривий Ріг 

 

4. Бабец Е.К., Чепурной В.І., Ляш С.И.  
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Обоснование исследований геомеханических систем «вертикальный ствол-
сопряжение-породный массив» 
 
5. Кушнерьов І.П., Кривенко Ю.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення ефективності відпрацювання залізорудних покладів камерними систе-
мами розробкина глибоких горизонтах 
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6. Настобурко Л.Г. (Академія гірничих наук України),  
Кривенко Ю.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»),  
Кривенко Т.А. (Криворізький гірничий коледж ДВНЗ "Криворізький національний університет")  
Забивне кріплення для проведення горизонтальних виробок по нестійких породах 
 
7. Настобурко Л.Г. (Академія гірничих наук України),  
Кривенко Ю.Ю.,  Кушнерьов І.П. (ДВНЗ "Криворізький національний університет")  
Днище блоку з торцовим випуском руди 

 
8. Настобурко Л.Г. (Академія гірничих наук України),  
Кривенко Ю.Ю., Кушнерьов І.П. (ДВНЗ "Криворізький національний університет")  
Спосіб випуску відбитої руди шарами 

 
9. Ступник Н.И., Калиниченко В.О., Письменный С.В., Федько М.Б.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Схемы вскрытия нижележащих горизонтов Криворожского железорудного бассейна 
 
 

10. Калініченко О.В., Грищенко Т.С. (ДВНЗ "Криворізький національний університет")  
Дослідження напружено-деформованого стану масиву гірських порід в полях діючих 
шахт та кар’єрів Кривбасу 
 
 

11. Ступнік М.І., Калініченко В.О., Федько М.Б., Письменний С.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Шляхи удосконалення технології видобутку багатих руд в умовах шахтоуправління 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
 
 

12. Письменний С.В.,Томашевський О.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Моделювання стійкої форми очисної камери при розробці магнетитових кварцитів 
Криворізького залізорудного басейну 

 

13. Калініченко В.О. , Тарасютін В.М., Шепель О.Л.   
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Про питання зниження втрат руди на лежачому боці покладів 
 
14. Ступнік М.І., Калініченко В.О., Калініченко О.В., Музика І.О., Федько М.Б., 
Письменний С.В. (ДВНЗ "Криворізький національний університет")  
Інформаційні технології - складова процесів моніторингу та керування напружено-
деформованим станом масиву  

 

15. Шаповал В.Г., Причина Е.С., Булич И.Ю. 
(ГВУЗ «Национальный горный университет») 
К вопросу совершенствования расчета устойчивости грунтовых откосов и склонов  
 
16. Чухарєв С.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»),  
Плужник Ю.А. (ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат") 
Технологія відпрацювання рудного покладу під захисним перекриттям. 
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С е к ц і я  3   Шахтне та підземне будівництво 
 

Голова   Андрєєв Борис Миколайович, д-р техн. наук, проф.  
Секретар   Бровко Дмитро Вікторович, канд. техн. наук, доц.  
 
 

 
1. Андрєєв Б.М. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет)  
Перспективи будівельних геотехнологій при освоєнні глибоких горизонтів залізоруд-
них шахт 
 
2. Штельмах А.С. (ПАТ «Криворіжзалізрудком») 

Особливості реконструкції шахт ПАТ «КЗРК» при їх переоснащенні сучасним під-
йомним обладнанням    
 
3. Куча П.М. (ДП «СхідГЗК») 
Спосіб ведення буропідривних робіт при проходці горизонтальних гірничих виробок 
 
4. Темник С.П. (ООО «Криворожшахтострой») 
Мониторинг состояния водонепроницаемой перемычки дренажного комплекса 
шахты «Гигант-Глубокая» 
 
5. Андрєєв М.Б. (ДП «Криворізький експертно-технічний центр») 
Геомеханічне обґрунтування параметрів транспортного комплексу підземного руд-
ника у борту кар’єра 
 
6. Гуцул М.М. (ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат») 
Технологія буропідривних робіт при поглибленні ствола № 1 ЗАТ  «Запорізький залі-
зорудний комбінат»  
 
7. Андреев Б.Н. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»), 
Ляшенко В.И. (ГП УкрНИПИИпромтехнологии»), Куча П.М. (ГП «ВостГОК»)  
Инновационные технологии подземного блочного выщелачивания урана из скальных 
руд   
 
8. Бровко Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Науковий підхід до прогнозування та забезпечення безпечного ресурсу об'єктів повер-
хні шахт в умовах обмеженої вибірки статистичної інформації 
 
9. Солодянкин А.В., Выгодин М.А., Коваленко В.В., Гаркуша В.С., Прокудин А.З. 
(ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск) 
Тампонажные и торкрет-бетонные смеси для крепления капитальных выработок 
угольных шахт 
 
 

10. Пасеницький В.М., Зорін А.Б. (ТОВ «Гама Буд») 
Засоби контролю і технічної діагностики елементів споруд на поверхні шахт Крив-
басу 
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11. Шашенко А.Н., Кравченко К.В., Прокудин А.З.  
(ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск) 
Смирнов А.В. (ПАО «ДТЭК Павлоградуголь») 
Методика решения задачи об устойчивости выработки с комбинированной крепью 
АСН-А 
 
12. Куцюруба Ю.Г. (ДП «Криворізький експертно-технічний центр»),  
Андрєєв Б.М., Бровко Д.В., Письмений С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження стану підземних споруд комунального підприємства «Швидкісний 
трамвай» м. Кривий Ріг 
 
13. Андреев Б.Н., Сергеев С.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Параметры зоны разгрузки за плоскостью забоя горизонтальной горной выработки 
 

14. Сдвижкова Е.А., Солодянкин А.В., Бабец Д.В., Машурка С.В., Кузяева О.А. 
(ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск) 
Обоснование параметров крепления участковых выработок в условиях ГП «Шахто-
управление «Южнодонбасское №1» 
 

15. Хворост В. В.  (ГВУЗ «Криворожский национальный университет», г. Днепропетровск) 

К вопросу повышения эффективности динамического расчета несущих конструкций 
пролетных строений транспортерных галерей при случайных колебаниях 
 
16. Дубицкая М.С., Клименко Д.В. 
(ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск) 
Геоакустический прогноз мелкоамплитудной тектоники углепородного массива при 
отработке угольных пластов струговыми комплексами 
 
17. Шаповал В.Г., Причина Е.С., Булич И.Ю.  
(ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск) 
К вопросу совершенствования расчёта устойчивости грунтовых откосов и склонов 
 
18. Строганова Н.В. (ПАТ «Криворіжзалізрудком») 
Запорука продуктивної праці шахтобудівників та безпечних умов роботи - впрова-
дження нової техніки 
 
19. Рубан Н.Н. (ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск) 
Оценка параметров динамических воздействий от транспортных источников в 
условиях г. Днепропетровска 
 
 
20. Ларионов О.О., Герман Д.И. (ГП «ГПИ» Кривбасспроект»),  
Бровко Д.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный університет»)  
Исследования надежности промышленных объектов поверхности горных предпри-
ятий 
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21. Скобенко А.В., Каргаполов Ю.В., Логунова А.О.  
(ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск) 
Анализ текущего состояния протяжённых горных выработок угольных шахт ГП 
«Селидовуголь» 
 
22. Иванова А.П., Труфанова О.И., Феськова Л.В.  
(ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск) 
Повышение эффективности решения задач напряженно-деформируемого состояния 
и долговечности корродирующих элементов металлоконструкций 
 
23. Гаркуша В.С. (ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск) 
Исследование свойств тампонажных растворов на основе шахтных пород 
 
24. Еременко А.Ю. (ГВУЗ “Национальный горный университет”, г. Днепропетровск) 
Проницаемость горных пород в эквивалентном поле напряжений 

 
25. Солодянкин А.В., Дудка И.В., Кузяева О.А. 
(ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск) 
Охрана выемочных выработок при бесцеликовой отработке на шахте «Партизан-
ская» ГП «Антрацит» 
 
26. Гапєєв С.М., Логунова О.О., Сосна Д.О. (ДВНЗ «Національний гірничий університет») 
Результати попереднього підбору параметрів чисельних моделей геомеханічних сис-
тем «виробка-масив-кріплення» 
 
27. Попович И.Н. (ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск) 
Обоснование параметров способа охраны выработок для повторного использования 
на ОП «шахта «Комсомольская» ГП «Антрацит»  
 
28. Гаркуша В.С. (ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск) 
Исследование свойств твердеющих составов на основе шахтных пород для крепле-
ния капитальных выработок 
 
29. Каргаполов Ю.В. (ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск) 
К вопросу обеспечения длительной устойчивости протяжённых выработок в усло-
виях оп «шахта «Россия» ГП «Селидовуголь» 
 
30. Солодянкин А.В., Машурка С.В., Мищенко М.Э.  
(ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск)  
Обеспечение устойчивости подготовительных выработок в условиях ГП «Шахто-
управление «Южнодонбасское №1» 
 
31. Логунова А.О. (ГВУЗ «Национальный горный университет») 
К вопросу обеспечения длительной устойчивости протяжённых выработок в 
условиях ОП «шахта 1/3 Новогродовская» ГП «Селидовуголь» 
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32. Шашенко А.Н., Еременко А.Ю.  
(ГВУЗ “Национальный горный университет”, г. Днепропетровск) 
Геомеханические критерии оценки пространственных параметров техногенного 
месторождения шахтного метана 
 
33. Прокудин А.З. (ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск) 
Определение технологических параметров комбинированного крепления АСН-А 
 
34. Бровко Д.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Прогнозирование безопасного ресурса объектов поверхности шахт в условиях огра-
ниченной выборки статистической информации 
 
35. Хворост В.В., Пелипенко А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Обґрунтування конструктивних елементів гірничотехнічних будівель та споруд. 
 
 
 
Секція 4   Маркшейдерія та геодезія 
 
 
Голова   Федоренко Павло Йосипович, д-р техн. наук, проф. 
Секретар  Куліковська Ольга Євгенівна, д-р техн. наук, проф. 
 
 
1. Зеленский А.С., Лысенко В.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Построение изолиний пространственного размещения показателей на рудных карь-
ерах с использованием B-сплайнов 
 
2. Божко В.Г., Чирва О.І., Лашук Ю.М. (ДП асоціація «Укррудпром») 
Методика визначення планового положення пунктів контрольно вимірювальної апа-
ратури хвостосховищ 
 
3. Куліковська О.Є., Атаманенко Ю.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Автоматизація процесу фіксування дорожньо-транспортних пригод безпілотною мо-
деллю 
 
4. Федоренко П.Й., Гапоненко И.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Зайцев И.Н. (НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Эффективность новой конструкции скважинного заряда ВВ с воздушным проме-
жутком в донной части скважины 
 
 
5. Шолох М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Моделювання динамічних рядів прогнозування якісних показників руди і корисної 
копалини у рудній сировині 
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6. Долгіх О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Використання нейронних мереж при прогнозуванні часу виходу воронки на поверхню 
 
7. Здещиц В.М., Сидоренко В.Д., Шолох М.В., Сергєєва М.П. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження неоднорідностей та порожнеч в гірському масиві 
 
8. Божко В.Г., Чирва О.І., Самсонінков В.В. (ДП асоціація «Укррудпром») 
Аналіз і вибір методів підрахунку об’ємів води в хвостосховищах та аварійних ємно-
стях 
 
9. Долгіх Л.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Ефективність фотограмметричних методів спостереження деформацій 
 
10. Хлыповка Е.Г. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Подготовка квадропоптера для выполнения кадастровых работ 
 
11. Переметчик А.В., Подойницына Т.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Достоверность исходной геологической информации при прогнозировании качества 
железорудных месторождений 
 
12. Куліковська О.Є., Сбітякова Н.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Створення бази даних маркшейдерсько-геодезичного забезпечення інженерних 
об’єктів ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» 
 
13. Мазыкина О.Б. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Исследование деформаций подкрановых путей во времени 
 
14. Шолох М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз процесів формування якості руди і корисної копалини у рудній сировині рудно-
го потоку 
 
15. Подойніціна Т.О., Крот Т.Ю.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Використання гірського тиску для руйнування масиву гірських порід 
 
16. Куліковська О.Є., Шатохіна Т.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Геодезичне забезпечення моніторингу промислових труб ПАТ «Арселорміттал Кри-
вий Ріг» 
 
17. Намінат О.С., Бешевець В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Наземне лазерне сканування, як основа складання цифрових топографічних планів 
 
18. Новікова О.М., Дмитренко О.Л., Басанська В.О., Скотаренко Ю.Ю.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
Особливості вирішення проблеми зображення ізоліній через сідловину для різних 
методів побудови ЦМР 
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19. Паламар А.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Особливості формування міських територій в промислових регіонах України 
 
20. Шолох М.В, Сергєєва М.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Математична модель родовища, покладу, рудного тіла або дільниці корисних копа-
лин для геометризації балансових запасів 
 

21. Долгіх Л.В., Долгіх О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження деформацій на території шахти ім. Орджонікідзе ПАТ «ЦГЗК» 
 

22. Шолох М.В., Капуста В.В., Сергєєва М.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Спостереження за стійкістю гірського масиву на залізорудному кар’єрі 
 
23. Переметчик А.В., Подойницына Т.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Маркшейдерское обеспечение прогнозирования качественных показателей железо-
рудных месторождений Кривбасса 
 

24. Подойніціна Т.О., Пашко А.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз сучасних методів спостережень за зсувом гірських порід 
 

25. Паламар А.Ю., Лауфер Д.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз методів прогнозування стійкості бортів кар’єрів та відвалів 
 
26. Подойніціна Т.О., Кравець П.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Ефективні способи підтримки вироблених просторів у камерних системах розробки 
 

27. Бешевець В.В., Намінат О.С., Сергєєва М.П.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Спільне застосування електронного тахеометра і супутникових GPS-приймачів для 
передачі координат при кадастрових роботах 

28. Сизова Т.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз методів спостереження за геомеханічними процесами в крупних гірничодобу-
вних регіонах. 
 
 
 
Секція  5   Геологія, прикладна мінералогія та екологія 
 
Голова    Євтєхов Валерій Дмитрович, д-р геол.-мінерал. наук, проф. 
Секретар   Смірнов Олександр Ярославович , канд. геол. наук 
 
 
1. Зима С.М. (Науково-дослідний і проектний інститут «Механобрчормет», м. Кривий Ріг) 
Эпигенетическая минерализация богатых железных руд басейна Сингбум (Индия) 
 
2. Березовский А.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Новый вид DIODORA (GASTROPODA) из среднего эоцена северо-восточной Украины 
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3. Трунін О.М., Єнкала А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Особливості мінерального складу бідних магнетитових руд продуктивної товщі пів-
нічної та південної частин лежачої пачки Ганнівського родовища Кривбасу 
 
4. Нестор О.О., Гевеля Є.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Заповідні території Криворіжжя 
 
5. Мечников Ю.П. (Криворізька геологорозвідувальна експедиція) 
Роль розривних порушень в геологічній будові Кривбасу 
 
6. Стьопкін П., Тіхлівець С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Морфологічні особливості рибекіту Первомайського родовища Криворізького басейну 
 
7. Березовский А.А., Гирик Г.Н. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Некоторые представители рода  DIODORA (GASTROPODA) в среднем эоцене Крив-
басса. 
 
8. Трунін О.М.(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Спиця Ю.В. (ПАТ “Євраз Суха Балка”)  
Мінералого-петрографічні особливості гематитових кварцитів рудного покладу шо-
стого залізистого горизонту родовища шахти “Ювілейна”  
 
9. Филенко В.В., Евтехов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Минералогия неогеновых глин Пологовского месторождения 
 
10. Тихливец С.В., Евтехов В.Д., Филенко В.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Сравнительная характеристика руд Дальнегорского месторождения  
и месторождения Болгарии 
 
11. Шуліка Ю.М., Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Прояви натічних утворень гетиту в порожнинах залізистих порід Криворізького 
басейну 
 
12. Березовский Д.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Псевдорутил карбонатных марганцевых руд южного Кривбасса 
 
13. Филенко В.В., Тихливец С.В., Евтехов В.Д.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Прикладная минералогия глауконит-содержащего песка 
 
 
14. Шумлянський Л.В., Петренко О.В.  
(Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка) 
Палеопротерозойський гранітоїдний магматизм Інгульсього району: швидкий пере-
хід від орогенного до посторогенного магматизму 
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15. Сангареев С. (Компания «ЕврикаГео», м. Бамако, Республика Мали) 
Месторождения бокситов Мали 
 
16. 1Мумряк М.И., 2Филенко В.В., 3Евтехов В.Д.  
(1 Гірничовидобувне підприємство «Восток-геолдобыча», Хабаровський край,  
Російська Федерація, 2, 3(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Проявления минеральных пигментов Криворожского бассейна как объект промыш-
ленного туризма 
 
17. Березовский Д.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Род SIDEROFUNGIA (SCLERACTINIA, ANTHOZOA) в среднем эоцене Украины 
 
18. 1Евтехов Е.В., 2Евтехов В.Д. (1ПАО «СЕВЕРНЫЙ ГОК»,  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Третье рудное тело Первомайского месторождения Криворожского бассейна 
 
19. Нестор О.О., Гевеля В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження флористичного складу фітоценозів Дніпропетровської області 
 
20. Андрійчак В.О., Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вироби з тигрового, соколиного та котячого ока Криворіжжя 
 
21. Евтехов В.Д., Филенко В.В., Николаенко К.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Отходы целюлозного производства – новый вид минерального сырья для получения 
цинкового концентрата 
 
22. А.К. Гацький, Ю.Т. Котов, Ф.С. Разкевич, А.О.Шквиря 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Проведення рекультиваційних робіт в умовах Ганнівського відвалу ПАТ «ПівнГЗК» 
 
23. 1Мечніков Ю.П., 2Стеценко В.В.  
(1Криворізька геологорозвідувальна експедиція, 2 ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Можливості методу ВЕЗ для виявлення вертикальних дислокаційних зон в осадово-
му чохлі щитів 
 
24. Стеценко В.В., Завгородня В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Оцінка розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесі при експлуатації лінії 
швидкісного трамваю міста Кривого Рогу 
 
25. Стеценко В.В., Попрожук А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
«Сланцеві скелі» – геологічна спадщина України 
 
 
26. Харитонов В.Н., Сапотницкая Е.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Титановая минерально-сырьевая база Египта 



 12

27. 1Харитонов В.М., 2Балагура Д.О.  
(1ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2Загальноосвітня школа №114, м. Кривий Ріг) 
Аркозові метакластоліти – геологічна пам’ятка докембрію 
 
28. Шуліка Ю.М., Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Апоегіринові гіпергенні яшмоїди Криворізького басейну 
 
29. Стрельцов В.О., Євтєхова А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вплив рибекітизації на збагачуваність магнетитових руд Первомайського родовища 
 
30. Беспояско Е.О., Беспояско Т.В., Євтєхов В.Д. (1Інгулецький гірничозбагачувальний 
комбінат (м. Кривий Ріг), 2Науково-дослідний і проектний інститут «Механобрчормет» (м. Кривий 
Ріг), 3 (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Мінералогічна класифікація гематитових руд Криворізького басейну 
 
31. 1Ковальчук Л.М., 1Філенко В.В., 2Дудар Л.Т.  
(1(ДВНЗ «Криворізький національний університет»), 2НВП «Спіріт» (Іркутськ, Російська Федерація) 
Мінералогічне обгрунтування гравітаційного збагачення гематитових кварцитів 
 
32. Андрейчак В.О., Блоха В.Д., Євтєхов В.Д.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Технологія виготовлення виробів з тигрового, соколиного та котячого ока Кривбасу 
 
33. 1Мечніков Ю.П., 2Волков О.Г.  
(1Криворізька комплексна геологічна партія, 2 (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Деякі особливості будови Криворізької структури за результатами інтерпретації 
фізичних полів 
 
 
34. Харитонов В.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Мінерагенія розшарованих інтрузій Українського щита 
 
35. Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Основні засади мінералогічної технології видобувних і збагачувальних підприємств 
Криворізького басейну 
 

36. 1Волков О.Г., 2Мечніков Ю.П., 1Чубейко В.П.  
(1Криворізький національний університет, 2Криворізька комплексна геологічна партія) 
Геофізичні характеристики магнетитових кварцитів продуктивної товщі Скелю-
ватського родовища Кривбасу 
 

37. Прилепа Д.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Основні риси геохімії продуктивної товщі Первомайського родовища 
 

38. 1Прилепа Д.М.,2Євтєхов В.Д., 1Євтєхов Є.В.  
(1Криворізький національний університет, 2Північний гірничозбагачувальний комбінат) 
Еволюція хімічного складу руд Первомайського родовища в зв’язку з натрієвим мета-
соматозом 
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39. 1Зима С.Н., 2Бабошко Д.Ю. (1Науково-дослідний і проектний інститут «Механобрчормет, 
м. Кривий Ріг, 2Криворізький національний університет) 
Фазовые превращения титаномагнетита Крапивенского месторождения в процессе 
восстановительного обжига его концентрата 
 
40. Євтєхова А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Результати топомінералогічних досліджень як основа мінералого-технологічного 
картування родовищ 
 
41. 1Харитонов В.М., 2Власенко А.В.  
(1Криворізький національний університет, 2Загальноосвітня школа №102, м.Кривий Ріг) 
Гранулометричний аналіз титаномагнетитових руд Кропивнянського родовища 
Житомирської області  
 
42. 1Березовський А.А., 2Демьянов В.В.  
(1Криворізький національний університет,  
2Науково-дослідний і проектний інститут «Дніпрогіпроводгосп», м. Дніпропетровськ) 
Новые сведения о верхнеэоценовых отложениях в Рыбальском карьере  
(г. Днепропетровск) 
 

43. 1Євтєхов В.Д., 2Євтєхов Є.В., 1Прилепа Д.М., 1Стрельцов В.О., 1Гончаренко Я.Ю. 
(1Криворізький національний університет, 2Північний гірничозбагачувальний комбінат) 
Еволюція уявлень про геологічну будову Первомайського родовища Кривбасу в процесі 
його вивчення 
 
44. Усата М.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Порівняльна характеристика мінерального складу приконтактових зон залізистих 
горизонтів Скелюватського і Ганнівського родовищ 
 
45. Березовський Д.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Редкоментальная минерализация в марганцевых рудах Ингулецкого месторождения 
 
46. Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Допустимые уровни заимствования технологий при обогащении магнетитовых и 
гематитовых кварцитов 
 
47. Демченко О.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Минералогическое обоснование рациональной технологии обогащения крупнозерни-
стого отсева дробильно-сортировочных фабрик шахт Кривбасса (на примере отсева 
ДСФ шахты им. М.В.Фрунзе). 
 
48. Сатановська Т.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Хитоны верхнего эоцена г. Днепропетровска 
 
49. 1Харитонов В.М., 2Мокія А.Д.  
(1Криворізький національний університет, 2Криворізький Жовтневий ліцей) 
Моделювання процесу відбору вторинних мінералогічних проб 
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50. Іщенко М.І., Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Технологічна мінералогія проміжних продуктів збагачення ільменіт-вмісних пісків 
одного з родовищ Кіровоградської області 
 
51. Шепелюк М.О., Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Морфологія й анатомія індивідів і агрегатів гетиту Валявкінського родовища (Кри-
ворізький басейн) 
 
52. Піскун. О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Типоморфізм хімічного складу плагіоклазів Кропивнянського родовища 
 

53.Мумряк М. І. (Гірничовидобувне підприємство «Восток-геолдобыча»,  
Хабаровський край, Російська Федерація) 
Перспективы золотоносности россыпи верховья р. Учур  
(Хабаровский край, Российская Федерация) 
 

54. Стрельцов В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Анатомія кристалів рибекіту Криворізького басейну 
 
55. Андрейчак В.О., Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Мінералогічна варіативність соколиного й тигрового ока Криворізького басейну 
 
56. Євтєхова А.В., Смірнов О.Я., Євтєхов В.Д.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Прояви вертикальної зональності покладів гематитових кварцитів різного мінера-
льного складу 
 
 

57. Блоха В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Природа окраски халцедона железорудных месторождений Криворожского бассейна 
 
 

58. 1Харитонов В.М., 2Гузь Д.В.  
(1Криворізький національний університет, 2Природничо-науковий ліцей, м. Кривий Ріг) 
Колориметричні дослідження аметистовидного кварцу з родовищ Криворізького 
басейну  
 
 

59. 1Гончаренко Я.Ю., 2Євтєхов Є.В., 1Євтєхов В.Д.  
(1Криворізький національний університет, 2Північний гірничозбагачувальний комбінат, м. Кривий Ріг) 
Таксономія розривних порушень Первомайського родовища Кривбасу 
 
 

60. Евтехов Е.В. (Північний гірничозбагачувальний комбінат, м. Кривий Ріг) 
Перспективы развития минерально-сырьевой базы Первомайского месторождения 
Кривбасса 
 
61. Євтєхов Є.В. (Північний гірничозбагачувальний комбінат, м. Кривий Ріг) 
Техногенні поклади залізорудної сировини Первомайського родовища Криворізького 
басейну 
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61. 1Беспояско Т.В., 2Беспояско Е.О., 3Євтєхов В.Д. (1Науково-дослідний і проектний інсти-
тут «Механобрчормет» (м. Кривий Ріг), 2Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат (м. Кривий 
Ріг), 3Криворізький національний університет) 
Технологічна мінералогія процесу повторного збагачення гравітаційним методом 
відходів збагачення багатих  гематитових руд Криворізького басейну 
 
 
 

62. Бутук Т.Д. (Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат, м. Кривий Ріг) 
Прояви мінералогічної зональності продуктивної товщі Інгулецького родовища 
 
63. Євтєхов В.Д., Смірнов О.Я., Демченко О.С. (ДВНЗ «Криворізький національний універ-
ситет») 
Закономірності зміни потужності кори вивітрювання залізисто-кремнистої фор-
мації по простяганню Криворізької структури 
 
64. Євтєхов В.Д., Прилепа Д.М., Демченко О.С.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Мінералогічний моніторинг технологічного ланцюгу гірничо-збагачувальних комбі-
натів Криворізького басейну 
 
65. Євтєхов Є.В. (Північний гірничозбагачувальний комбінат, м. Кривий Ріг) 
Фактори формування сучасної будови продуктивної товщі Первомайського родови-
ща Кривбасу 
 
66. Пономар В.П., Брик О.Б., Юшин О.О.  
(Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України ім. М.П.Семененка) 
Термомагнітні дослідження експериментального перетворення гематиту на 
магнетит 
 
67. Альохін В.І., Горбачик Н.О. (Донецький національний технічний університет) 
Деформації і поле напружень порід мису Феолент 
 
68. Скакун Л.З., Карелов Р.І. (Львівський національний університет ім. Івана Франка) 
Мінерали цезію в рідкіснометалевих пегматитах Жовторічинського родовища 
 
69. Фундова В.В., Манюк В.В. (Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара) 
Перспективи створення мережі геопарків в Україні 
 

70. Харитонов В.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Кристалохімічне обґрунтування мінального складу ільменіту 
 
 
 
71. Суньига Вера Хуан Карлос  
(Національна геологорозвідувальна компанія, м. Медельїн, Колумбія) 
Вариативность вещественного состава продуктивных пластов угольных разрезов 
Колумбии. 
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С е к ц і я  6    Е к о н о м і к а  
 
 

Голова    Шайкан Андрій Валерійович, д-р економ. наук, проф. 
   Ковальчук Віктор Анатолійович, д-р техн. наук, проф.  
Секретар  Рябикіна Наталія Іванівна, канд. економ. наук, доц. 
 
 
1. Турило А.А. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Взаємозв’язок інновацій з системою управління витратами підприємства 

 
2. Адамовська В.С., Смаль Р.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Методика розрахунку конкурентоспроможності продукції вертикально інтегрова-
них бізнес-структур гірничо-металургійного комплексу для прийняття ефективних 
управлінських рішень 
 
3. Хорольський В.П., Башук Г.О. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Розробка інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку машинобудівного комплексу 
регіону 
 
4. Буханець В.В. , Ковальчук В.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Генезис категорії «капітал» в економічній теорії 
 
5. Єгорова І.Г. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Оцінювання ефективності міжнародних маркетингових заходів гірничо-
збагачувальних підприємств-експортерів 
 
6. Ізмайлов Я.О. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Експортні операції та їх відображення в системі бухгалтерського обліку на підпри-
ємствах України 
 
7. Лысевич С.Г. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Хозяйственный механизм предприятия через призму его функций и влияющих фак-
торов 
 
8. Нусінов В.Я., Смаль Р.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Аналіз впливу коефіцієнта оборотності дебіторської заборговансті на майбутні 
витрати підприємства в умовах гіперінфляції 
 
 
9. Темченко О.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Оптимізація виробничих потужностей групи гірничо-збагачувальних комбінатів 
Кривбасу для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної залізорудної 
продукції 
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10. Нусінов В.Я., Міщук Є.В., Літвінов В.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Бізнес-процес управління персоналом у системі кадрової безпеки  
 
11. Лисевич С.Г., Бурлаченко Н.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Характеристика платіжного балансу – це відображення стану економіки України 
 

12. Лисевич С.Г., Карасьова І.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Світовий фінансовий ринок – важливе джерело фінансових ресурсів для розвитку 
економіки України 
 
13. Лисевич С.Г., Ковальчук А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Напрямки подолання негативного впливу офшорних зон на економіку України 
 
14. Лисевич С.Г., Кузьміна О. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Безробіття в Україні та шляхи його подолання 
 
15. Лисевич С.Г., Лагода А.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Проблеми та шляхи вирішення процесу приватизації державного майна в Україні 
 
16. Лисевич С.Г., Отузова С.ДЖ., (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз сучасного стану та проблем фінансового лізингу в Україні 
 
17. Лисевич С.Г., Товстуха Ю. О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Проблеми у взаємовідносинах України з міжнародним валютним фондом та шляхи 
їх подолання 
 
18. Лисевич С.Г., Шикор К.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Проблеми діяльності професійних спілок та шляхи їх вирішення 
 
19. Голуб Ю.Ю. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Проблеми організації та методики контролю інновацій 

 

20. Gushko Sergii (Kryvyi Rih Economic Institute),  
Shei (State Higher Educational Institution) «Kryvyi Rih National University» 
Information economy as a new economic system  
 

21. Коровіна О.В. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Методичний підхід забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства 
 

22. Котковський В.С., Котковський Р.В.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вдосконалення чинної системи обліку та бюджетування бізнес-процесів на 
підприємстві 
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23. Супрун А.А.  (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Проблеми економічного розвитку на сучасному етапі 

 
24. Кравченко Н.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Інноваційно-активні виробничі сиситеми:фактори формування 
 
25. Булат М.А., Акуленко О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення ефективності управління підприємством за рахунок проведення марке-
тингових досліджень ринку 

 
26. Берідзе Т.М. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Оцінювання параметрів нелінійних стохастичних систем 

 
27. Бондарчук О.М. Голобородько Б.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Обгрунтування ресурсного підходу для оптимізації собівартості продукції промисло-
вих підприємств 

 
28. Буханець В.В., Зазнобіна Ю.О.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження теоретичних підходів щодо категорії «економіко-стратегічні можли-
вості підприємства» 
 
29. Варава Л.М. Арутюнян А.Р., Варава А.А.   
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Моделювання екологічних витрат в стратегії природоохоронної діяльності гірничо-
збагачувальних комбінатів 

 
30. Короленко С.М., Ващенко Т.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Механізм управління фінансовою стійкістю банку 
 

31. Гавриш В.М., Овчаренко В.В.  (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Трансформація соціальної структури як умова сталого розвитку українського суспі-
льства  
 
 

32. Гузенко О.П., Шокало Т.П. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Глобалізаційні аспекти кредитування промислових підприємств в умовах кризових 
викликів в економіці 
 

33. Дацко К.П.  (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Класифікація джерел фінансування оборотних активів для цілей управління ними 

 
34. Єгорова І.Г.  (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Особливості стратегій збуту продукції на міжнародному ринку  
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35. Короленко С. М., Жосану О.В.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вплив інноваційної діяльності на підвищення рівня рентабельності 
 
36. Ізмайлов Я.О. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Формування облікової політики підприємств Ураїни на шляху євроконвергенції бух-
галтерського обліку 
 
37. Інкіна Л.Ю., Ільченко В.О.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Інформаційні технології – резерви оптимізації витрат господарської діяльності під-
приємства 
 
38. Карабаза І.А.  (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Світовий ринок залізорудної сировини в 2015 році 
 
39. Кондратюк О.М.  (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Філософія сталого розвитку в бухгалтерському обліку 
 
40. Крутов Г.В.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Енергозберігаючий логістичний менеджмент багатоланкових виробничих систем 
 
41. Кулішов В.В. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Імплементація кластерних моделей в умовах нестабільності економіки 
 
42. Максимов С.В., Мигуцька І.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження впливу умов формування виробничої програми на ефективність діяль-
ності підприємств гірничо-металургійного комплексу 
 
43. Максимова І.І. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Моделювання собівартості проектів гірничодобувного виробництва на прикладі 
шахт Кривбасу 
44. Матукова Г.І., Бугайов С.Ю. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Управління внутрішнім економічним механізмом підприємства в період кризи 
 
45. Мацеєва Н.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Стратегічні орієнтири маркетингового управління підприємствами гірничорудної 
галузі 
 
46. Нусінов В.Я. Міщук Є.В., Голівер В.П.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Адаптаційний процес формування стилю керівництва на підприємстві  
 
47. Ніколайчук О.А. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Аналіз наукових підходів на сутність управління інтелектуальним капіталом під-
приємства 
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48. Перегудов В.В., Драгун Б.Т., Гук Ан.Ю.,  
Гамалинский И.А., Гук Ал.Ю., Убиская Л.Ю. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект»),  
Егорова И.Г. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет)  
Проблемы развития горнодобывающих предприятий и экономической оценки ме-
сторождений  
 
49. Пестова Т. М.  (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Чинники формування конкурентних переваг підприємства у міжнародному бізнесі 
 
50. Петрішина Т.О. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Ефективність використання аутсорсингу в діяльності вітчизняних страхових ком-
паній 
 
51. Погрібна О.П. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Нормативно – правове регулювання бюджетного обліку 
 
52. Скринько Н.В. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Маркетинг змінюється, пропонуючи нові стратегії 
 
53. Слюсаренко К.В.  (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Напрямки удосконалення системи управління фінансовими ресурсами підприємств 
гірничо-металургійного комплексу України  
 

54. Ярова А.Б., Лалак Н.В.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Антикризове управління: реструктуризація підприємства 
 
55. Рябикіна Н.І., Харченко В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Ефективність використання оборотних коштів та джерела їх формування 
 

56. Багашова Н.В. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів 
 
57. Ковальчук В.А., Ковальчук Т.М., Слишко М.Ю.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Обсяги та якість залізорудної сировини як фактори впливу на витрати гірничих  
підприємств 
 

58. Ковальчук В.А., Ковальчук Т.М., Малхасян А.С.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Ефективні напрямки інвестування в діяльність гірничовидобувних підприємств 
 
 
59. Ковальчук М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Економічна оцінка інвестиційних потреб на усунення наслідків порушення режиму 
гірничих робіт в кар’єрах 
 



 21

60. Радько В.М.  (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Конкурентоспроможність підприємства: узагальнення сучасних теоретичних кон-
цепцій  
 

61. Руденко О.В. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Малоцінні предмети: класифікаційні групи та вплив на організацію їх обліку 
 
62. Шендригоренко М.Т. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Пропозиції з удосконалення організації обліку використанння виробничих запасів на 
промислових підприємствах   
 
63. Бабець Є.К., Чайка О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Економічні методи управління конкурентоспроможністю людського капіталу в си-
стемі конкурентоспроможності промислового підприємства 
 
 

64. Кашубіна Ю.Б., Кім А.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Удосконалення класифікації факторів впливу на формування фінансових результатів 
діяльності підприємства 
 

65. Кашубіна Ю.Б., Сивогракова О.О.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Інформаційне та методичне забезпечення аналізу оборотних активів підприємства 
 
66. Грицина А.Е., Драгун Б.Т., Гук Ан.Ю.,  
Нестерук Н.И., Гук Ал.Ю., Гамалинский И.А. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект»),  
Егорова И.Г. (ГВУЗ «Криворожский национальный університет»)  
Совершенствование методов геолого-экономической оценки месторождений  
 
 
 

67. Шахно А.Ю., Свердлова І.І.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Проблеми та напрямки підвищення ефективності використання основних засобів 
підприємства 
 
68. Шеховцова В.В. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Система екологічного страхування як невід’ємна економічна складова державної 
політики 
 
69. Шубенко Є.С. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Загальні підходи до оцінки власного капіталу 
 
70. Яременко М.О. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Місце ЄС на світовому ринку електротоварів 
 
71. Кадол Л.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Питання економічної оцінки освоєння ділянки території під забудову. 
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C е к ц і я  7    Б у д і в н и ц т в о   
 
 Голова:  Жуков Сергій Олександрович, д-р техн. наук, проф. 
 Секретар: Тімченко Радомир Олексійович, д-р техн. наук, проф. 
 
 

1. Перегудов В.В. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект») 
Организационно-административные проблемы переформатирования структуры 
партнерства в проектировании 
 
2. Жуков С.О., Астахов В.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Скиба Т.О. (Криворізька ЗШ «Центр освіти») 
Освітянські та професійно-кар’єрні тренди будівельників 
 
3. Швед С.В. (ГВУЗ «Национальный металлургический университет»)  
Кияшко В.Т. (ГВУЗ «Государственный экономико-технологический университет транспорта»)  
Особенности расчета сжатого силового пояса ферм 
 
4. Кульбовський І.І. (ДВНЗ «Державний економіко-технологічний університет транспорту») 
Левківський С.А., Тютін В.М. (ДВНЗ «Національний транспортний університет») 
Експериментальні  дослідження одноступінчастого планетарного редуктора в про-
ектах міського транспорту 
 
5. Дорошенко О.Ю. (ДВНЗ «Державний економіко-технологічний університет транспорту») 
Дорошенко Ю.М. (ДВНЗ «Національний транспортний університет») 
Фактори впливу на цементобетонні покриттях доріг 
 
6. Гончар В.И., Люльченко Е.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Пути повышения эффективности использования в учебном процессе мультимедий-
ного оборудования 
 
7. Кальчук С.В., Гомонець І.С. (ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет») 
Особливості організації процесу пасирування кам’яних блоків в кар’єрі алмазно-
канатними установками 
 
8. Кияшко В.Т. (ДВНЗ «Державний економіко-технологічний університет транспорту») 
Конструктивне рішення армування зі сталевими фібрами 
 
9. Талавіра Г.М., Когуч О.Й  
(ДВНЗ «Державний економіко-технологічний університет транспорту») 
Основні чинники системи позначення дефектів при вичерпанні в часі параметрів 
довговічності залізничних мостів 
 
 
 
10. Паршин А.В., Еременко Ю.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Исследование хладостойкости резьбовых соединений строительных конструкций  
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11. Люльченко Е.В., Жуков С.А., Наумова М.А.   
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Обследование водонапорных башен прибрежных зон 
 
12. Кальчук С.В., Ігнатюк В.І. (ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет») 
Фактори, що впливають на якість пасирування блоків облицювального каменю шпу-
ровими методами 
 
13. Кальчук С.В., Ваховська С.В. 
 (ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет») 
Особливості розпилювання блоків облицювального каменю на багатодискових верс-
татах 
 
14. Жуков С.А., Гирин В.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Современные тенденции в промышленном строительстве и его перспективное на-
правление в Кривбассе 
 
15. Кияшко В.Т. (ДВНЗ «Державний економіко-технологічний університет транспорту») 
Узгодження орієнтації фібри в залізобетонних будівельних виробах 
 
16. Соболевський Р.В., Троценко Т.О. (ДВНЗ «Житомирський державний технологічний 
університет») 
Використання геоінформаційних систем при розробці родовищ нерудних будівельних 
матеріалів 
 
17. Соболевський Р.В., Шлапак В.О., Муха І.М.  
(ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет») 
Дослідження впливу технології видобування блоків на якість товарної продукції 
 
18. Жуков С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Скиба Т.О. (Криворізька ЗШ "Центр освіти"),  
Тітов Д.А. (ДВНЗ «Криворізьке обласне музичне училище») 
Задачі та регіональний досвід реалізації програми TACIS 
 
19. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Максименко К.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Забезпечення стійкості дамб хвостосховищ 
 
20. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Є.О. Суркова  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Використання новітніх технологій для утилізації відходів крупних міст 
 

 
21. Гончар В.И., Люльченко Е.В., Гончарова И.С.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Обновление методобеспечения курсового проектирования строительных конструк-
ций 
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22. Харченко С.А., Паливода А.А., Наумова М.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Обобщение конструктивных и технологических подходов к трубобетонным эле-
ментам с ядром различных типов 
 
23. Астахов В.І., І.В. Хоруженко (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Доцільність енерго- та ресурсоефективних криючих конструкцій 
 
24. Деньгуб В.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Методологічні основи застосування теорії ймовірності при викладанні дисципліни 
«Теплопостачання»  
 
25. Damien Goetz (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris),  
Serge Joukov (Université Nationale de Krivoï Rog, Ukraine) 
Comparaison de declin de l'industrie miniere au developpement de la mise en valeur de 
l'espace souterrain, leurs specificites et leurs consequences sur la formation des ingenieurs 
 
26. Стріха В.А., Галік О.І., Войтович Л.В.  
(ДВНЗ «Національний університет водного господарства та природокористування»)  
Оцінка енергетичних перспектив розробки торфових родовищ України 
 
27. Тищенко С.В., Жуков С.А., Еременко Ю.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Взрывное разупрочнение скальных пород и его влияние на сейсмический фактор 
 
28. Єфіменко В.І., Гришковець Т.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження зруйнованих і посилених полімерцементними ремонтними сумішами 
залізобетонних балок  
 
29. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Білера К.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Ефективне використання зонінг-плану у містобудівному проектуванні 
 
30. Тімченко Р.А., Кришко Д.А., А.В. Буренкова  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Принципы формирования архитектурных решений энергоэффективных жилых зда-
ний 
 
31. Жуков С.А., Ткаличенко С.В., Федоренко С.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Методологические аспекты диверсификации горнорудных предприятий как альтер-
нативной сырьевой базы строительства 
 
 

32. Стріха В.А., Корнієнко В.Я., Войтович Л.В.  
(ДВНЗ «Національний університет водного господарства та природокористування»)  
Extraction of chalk for the production of cement for example Volyn 
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33. Коверниченко Л.Н., Филатов С.В., Жуков С.А., Федоренко С.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Строительные возможности развития карьерного транспорта  
 
34. Криворучко А.О. (ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет») 
Дослідження стійкості природного каменю в агресивному середовищі 
 
35. Камських О.В. (ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет») 
Дослідження взаємозв’язку між зовнішніми проявами корозії та фізико-механічними 
властивостями декоративного каменю 
 
36. Жуков С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Скиба Т.О. (Криворожская ОШ "Центр образования") 
Международные издания и презентационное пространство AIEEA-Ukraine 
 
37. Гончар В.И., Гончарова И.С., Тоцкая А.Н.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Особенности деформации усадки шлакощелочных бетонов 
 
38. Коробійчук В.В., Котенко В.В.  
(ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет»)  
Паспортизація кінцевої товарної блочної продукції кар'єру з видобутку природного 
каменю 
 
39. Коледин Р.О., Жуков С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Обследование и оценка состояния моста № 52 г. Кривого Рога 
 
40. Гук А.Д., Паливода А.А., Жуков С.А., Лукьянчук А.Н., Наумова М.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Задачи исследования формирования ядра хвостохранилища для оптимизации его 
строительства 
 
41. Кляцкий В.И., Гирин И.В., Куцый Ю.Н. (ГВУЗ «Криворожский национальный универси-
тет») 
Модернизация формирования гидротехнических обьектов ГОКов 
 
42. Омельченко Т.А., Паливода А.А., Козырев И.А., Наумова М.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Современные проблемы строительства дамб хранилищ отходов обогащения руд 
 
43. Потапенко В.В., Гирин В.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Перспективы модернизации автопарка строительных фирм Украины  
 
 
44. Вербицький В.І., Паливода О.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Новітні методи моделювання конструкцій з пластмас 
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45. Хорольський В.П., Хорольський К.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Адаптивні нейронні мережі для задач планування будівництва 

46. Харин С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Роенко А.Н., Коваленко В.В. (ГВУЗ «Национальный горный университет», Днепропетровск) 
Современные углубочные комплексы 
 
47. Тоцька А.М., Гончарова І.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Сучасні методи енергозбереженняв багатоповерхових будівлях та їх оперативне 
забезпечення 
 
48. Гончар В.И., Возиян И.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Эффективность использования шлакощелочных заделок 
 
49. Люльченко Е.В.,  Главацкая М.Г.  (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Специфика обновления ПО для вузовских задач конструирования 
 
50. Паршин О.В., Єфіменко Є.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка нових з’єднань  таврових балок 
 
51. Гончар В.І., Рожковський В.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Оптимізація  неврівноваженої балочної системи  
 
52. Сахно О.Г., Сахно А.О. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Исследование релаксации контактных зон шахтных сопряжений 
 
53. Гончар В.И., Кондрашов Н.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Модернизация технологии приготовления шлакощелочных смесей 
 
54. Люльченко Е.В., Елизарова Ю.В., (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Концепция математического моделирования задачи оптимизации сложной оболоч-
ки 
 
55. Хорольський В.П., Хорольський Д.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Нові концепції реінжинірингу в будівництві 
 
56. Жуков С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Скиба Т.О. (Криворожская ОШ "Центр образования"),   
Титов Д.А. (ГВУЗ «Криворожское областное музыкальное училище») 
Международные аспекты отечественного высшего образования  
 
57. Харченко С.А., Чудный А.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Развитие конструкции фундамента откатных консольных ворот тяжелых заборов 
 
58. Гончар В.И.,  Квиткин И.П. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Перспективы углеволоконного армирования бетонов  
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59. Хорольський В.П., Хорольська Т.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Трансфер моделей управління у будівництві 
 
60. Жуков С.А., Федоренко С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Криворучко А.А. (ГВУЗ «Житомирский государственный технологический университет») 
Перспективы использования тальков ГОКов Кривбасса как попутного строительно-
го сырья  
 
61. Паршин А.В., Володкевич Р.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Европейские тенденции в проектировании зданий с металлическим каркасом 
 
62. Гончар В.И., Игнатенко О.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Управление структурой бетона, щелочными добавками 
 
63. Герб П.І., Антоненко Д. С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Особливості виробництва кам'яних робіт у зимовий час 
 
64. Герб П.І., Антоненко Д. С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Будівництво хмарочосів. Хмарочоси України та світу 
 
65. Попруга Д.В., Борсюк Е.Г. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Декоративная штукатурка «короед» 
 
66. Попруга Д.В., Гадлевська Д.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Технологія глиночурка 
67. Попруга Д.В., Булах В.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Строительство в сейсмонебезопасных районах Украины  
 
68. Попруга Д.В., Галка В.Є. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Забезпечення стійкості бетону у агресивному середовищі 
 
 
69. Грицаєнко О.М., Герб П.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Будівництво енергоефективної пасивної будівлі 
 
70. Рогозін В.В., Загоруйко А.(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Технологія ремонту зовнішніх стін крупнопанельних житлових будинків 
 

71. Грицаєнко О.М., Герб П.І., Іщенко Н.С. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Технологія влаштування грунтового повітрянного темлообмінника 
 

 
72. Грицаєнко О.М., Герб П.І., Карапетова Я.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Ефективні сучасні технології улаштування буроін'єкційних паль  
і грунтових ін'єкційних анкерів 
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73. Попруга Д.В., Куліш Р.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Монолітне будівництво в сейсмонебезпечних районах 
 
74. Герб П.И., Мануилов Е.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) 
 
75. Попруга Д.В., Молдованов Д.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Использование GPS оборудования в строительстве 
 
76. Герб П.И., Грицаенко А.Н., Номеровская А.В.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Несъемная опалубка из пенополистирола  
 
77. Валовой О.І., Петренко А.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Відвали ГЗК - це невичерпний запас ефективних заповнень для бетону 
 
78. Валовой М.А., Поправка Е.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Использование современных технологий в строительстве и реконструкции зданий 
 
79. Герб П.И., Рассадніков Є.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Технологія зведення будинків з панелей СІП (SIP) 
 
80. Герб П.И., Грицаенко А.Н., Тартица Е.В.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Целлюлозный утеплитель 
81. Герб П.И., Анисимова Е.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Обеспечение качества и безопасности возводимых гражданских зданий 
 
82. Масич Л.В., Анисимова Е.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Genesis-инновационная технология комплексного подхода к строительству 
 
83. Масич Л.В., Панюшкина Д.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Технология строительства бетонных куполов 
 
84. Рогозін В.В., Панюшкіна Д.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Технологія утеплення стін крупнопанельних житлових будинків 
 
85. Попруга Д.В., Туник В.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Вакуумная пропитка древесины 
 
86. Попруга Д.В., Турунцев А.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Світові острови «The World » 
 
 
 

87. Попруга Д.В., Федоров Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Монолітно-каркасне будівництво 
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88. Попруга Д.В., Шихова Н. М. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Лакокрасочные материалы 
 
89. Валовой О.І., Янукович С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Реконструкція промислових будівель 
 
90. Соколова А.С. (Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры) 
Исследование краевого эффекта в уторном узле стальных вертикальных цилиндри-
ческих резервуаров при одосторонней связи днища с основанием и наличии подъем-
ной силы. 
 
91. Рубан Н.Н. (Национальный горный университет (г. Днепропетровск)  
Оценка параметров динамических воздействий от транспортных источников в 
условиях г. Днепропетровска. 
 
 
 
С е к ц і я  8  Охорона праці, промислова безпека та екологія 
 
Голова    Швидкий Микола Іванович, д-р техн. наук, проф. 
Секретар   Пищикова Олена Вікторівна, канд. техн. наук, доц. 
 
 
1. Ошмянский И.Б., Евстратенко Л.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Определение режима движения воздуха в вентиляционных системах рудников с 
учетом режима фильтрации через зону обрушения 
 
2. Швидкий М.І. (НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній  
і металургійній  промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Новітні методи та системи комплексного знешкодження пилогазових викидів про-
мислових підприємств 
 
3. Евстратенко Л.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Влияние гранулометрического состава пористой среды аэродинамических зон обру-
шений Кривбасса на режимы фильтрации воздуха 
 
4. Kiriyenko S.M. (“Kryvyi Rih National University”) 
Analysis of efficiency of biological treatment of domestic wastewater application at private 
locality near the southern mining and ore-dressing complex 
 
5. Лапшин О.Є., Лапшин О.О. , Лапшина Д.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Використання шахтних вод для нормалізації мікроклімату в гірничих виробках гли-
боких шахт 
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6. Лапшин О.Є., Федусов І.А. (ДВНЗ "Криворізький національний університет") 
Математичне моделювання процесів динаміки пилових потоків в гірничих виробках  
 
7. Налисько Н.Н. (Украинская инженерно-педагогическая академия)  
Численный анализ влияния объемов загазирования горных выработок на импульс 
ударной воздушной волны  
 
8. Швагер Н.Ю., Комісаренко Т.А., Теус М.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Наноматеріали: новий виклик для охорони праці на виробництві 
 
9. Швагер Н.Ю., Заікіна Д. П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»), 
Халімінець Л.С.  (ТОВ «ЕКОСПЕЦІНВЕСТ») 
Сертифікація системи управління охороною праці, як основа успішної політики в 
галузі охорони праці на підприємстві 
 
10. Лапшин О.Є., Гацький А.К., Гацький І.А.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення безпеки проведення горизонтальних гірничих виробок 
 
11. Гненна О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження фізичних шкідливих і небезпечних факторів та факторів трудового 
процесу із врахуванням комплексної їх дії  
 
12. Швидкий М.І. (НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній  
і металургійній  промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Проблеми охорони праці в гірничо-металургійному комплексі та шляхи їх вирішення 
 
13. Гузь Б.О., Балов Б.О. (ДВНЗ "Криворізький національний університет") 
Особливості застосування засобів індивідуального захисту від шуму на шахтах 
Кривбасу 
 
14. Колодяжна Р.О. (ДВНЗ "Криворізький національний університет") 
Дослідження запилення повітря при транспортуванні гірничої маси залізничім 
транспортом та засоби з її зменшення 
 

15. Швагер Н.Ю., Лазаренко О.К. (ДВНЗ "Криворізький національний університет") 
Системи управління гігієною і безпекою праці  
 

16. Швагер Н.Ю., Лапаєва С. М.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження та обґрунтування інноваційних методик вибору та експлуатації засо-
бів індивідуального захисту на виробництві 
 
17. Лосьев К.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Влияние состояния основных фондов предприятий теплоснабжения и водопровод-
но-канализационного хозяйства на заболеваемость работников предприятий в хо-
лодный период года 
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18. Перетятько О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Засоби захисту від ударно-повітряних хвиль при масових вибухах в шахті 
 
 
19. Налисько Н.Н.  (Украинская инженерно-педагогическая академия)  
Анализ влияния объемов загазирования горных выработок на импульс ударной воз-
душной волны  
 
 

 
20. Бизюк Л.И.  
(Криворожский горный колледж ГВУЗ "Криворожский национальный университет")  
Повышение безопасности эксплуатации шахтных водотливых установок  
 

 
21. Кривенко Т.А.  
(Криворожский горный колледж ГВУЗ "Криворожский национальный университет") 
Возведение облегченной набрызгбетонной крепи при проходке горных выработок 
 
 
22. Тищук В.Ю. (НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній  
і металургійній  промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Тиришкіна С.М. (ДВНЗ «Криворізький національній університет») 
Захист атмосферного повітря від пилу з поверхні шлакових відвалів  
 
23. Тищук В.Ю. (НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній  
і металургійній  промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Краковський Б.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Захист атмосферного повітря  від пилогазових викидів при масових вибухах у 
кар’єрах 
 
24. Тищук В.Ю. (НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній  
і металургійній  промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Романюк О.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Закріплення пильних поверхонь відвалів гірничих підприємств способом прискореної 
рекультивації 
 
25. Афанасьєв В.Д., Гненна О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Оцінка ризиків від комплексної дії шкідливих факторів 
 
26. Гненна О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вплив шкідливих і небезпечних факторів на працівників шахт Кривбассу 
 
27. Пироженко А.В.; Пироженко Т.В. (НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній  
і металургійній  промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Основа опори без застосування інвентарних вантажів для високовольтних пересув-
них внутрішньокар'єрних ліній електропередач  
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28. Мітіна М.А. (НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній  
і металургійній  промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Нові напрямки знешкодження шкідливих газів з використанням фотохімічних реак-
цій в струмені ультрафіолетового  випромінювання 
 
29. Осада Т.М. (НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній  
і металургійній  промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Фінансове вирішення питань безпеки праці гірників шляхом ефективного викорис-
тання коштів на заходи з охорони праці 
 
30. Шаповалов В.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження ізокінетичності руху потоку повітря в порожнині пилоприбирального 
насадка 
 
31. Швагер Н.Ю. Заікіна Д.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
сертифікація системи управління охороною праці, як основа успішної політики в 
галузі охорони праці на підприємстві 
 
32. Часова Е.В., Івчук В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Екологічні аспекти застосування сурфактантів різної природи походження та їх 
вплив на важкі метали 
 
 
33. Chasova E.V., Ivchuk V.V. (SIHE «Kryvyi Rih National University») 
Environmental aspects of surfactants of different nature and origin application and their 
impact on heavy metals 
 
 
34. Суртаєв В.В., Осипчук В.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розвитoк галузі геотермальної енергетики в Україні 
 

35. Суртаєв В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Застосування конструкцій зовнішніх огороджень будівель з підвищеним теплозахистом. 
 
36. Кавєріна І.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Спецодяг в гірничо-металургійній промисловості 
 
 

 
37. Коржова К.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Атестація робочих місць та гігієнічна класифікація умов праці 
 
38. Пищикова Е.В., Янова Л.А., Куценко В.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Усовершенствование процедуры получения допуска для выполнения ремонтных ра-
бот на технологическом оборудовании электроприводов. 
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С е к ц і я   9   М е т а л у р г і я  
 
  Голова   Учитель Олександр Давидович, д-р техн. наук, проф. 
    Губін Георгій Вікторович, д-р техн. наук, проф. 
  Секретар  Орел Тетяна Віталіївна, канд. техн. наук, доц. 
 
 
1. Журавлев Ф.М., Лялюк В.П., Кассим Д.А., Ляхова И.А., Чупринов Е.В.  
(Криворожский металлургический институт ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Технология получения офлюсованного окускованного материала с остаточным угле-
родом для доменной плавки 
 

2. Шмельцер Е.О., Лялюк В.П., Соколова В.П., Ляхова И.А.,  
Кассим Д.А., Кормер М.В.  
(Криворожский металлургический институт ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
О влиянии качества подготовки угольных шихт  на прочность и грансостав кокса  
 
3. Журавлев Ф.М., Лялюк В.П., Кассим Д.А., Ляхова И.А., Чупринов Е.В.  
(Криворожский металлургический институт ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Режимы термоупрочнения в слабоокислительной атмосфере при получении обож-
женных окатышей с остаточным углеродом для доменной плавки 
 
4. Чеховский А., Саитгареев Л.Н., Губин Г.Г.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Обоснование режимов работы штабелеукладчика на усреднительных складах ме-
таллургических предприятий 
 
5. Бабошко Д.Ю., Губин Г.В., Ткач В.В., Зима С.Н.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Особенности текстурно-структурных преобразований зерен титаномагнетита 
при карботермическом восстановлении 

 
6. Губін Г.В., Губін Г.Г., Ярош Т.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
До питання про переробку червоних шламів як комплексної залізовмісної техногенної 
сировини 
 
 

7. Губіна В.Г. (Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України) 
Губін Г.Г., Ярош Т.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Про речовиний склад червоних шламів 
 

8. Драбчук А.М., Калініченко Ю.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Потенціал залучення інформаційних технологій для підвищення надійності роботи 
конвеєрних систем 
 

9. Савельев С.Г. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Развитие представлений о характеристиках интенсивности агломерационного 
процесса 
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10. Шепель А.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Разработка энергосберегающих режимов процесса горячей прокатки широких полос 
 

11. Самарина М.А., Губин Г.Г., Ярош Т.П.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Сухая магнитная технология обогащения шахтных руд текущей добычи и отвалов 

 
12. Журавлев Ф.М., Лялюк В.П., Кассим Д.А., Ляхова И.А., Чупринов Е.В.  
(Криворожский металлургический институт ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Режимы термоупрочнения в окислительной атмосфере при получении обожжен-
ных окатышей с остаточным углеродом для доменной плавки. 

 
 
 
С е к ц і я  10  Технічна механіка, гірничі машини та галузевий транспорт 
 
Голова   Громадський Анатолій Степанович, д-р техн. наук, проф. 
Секретар  Хруцький Андрій Олександрович, канд. техн. наук, доцент 
 

 
1. Повзун О.І., Вірич С.О., Кононихін С.В.  
(Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»)  
Горілі породи, укріплені кам’яновугільним в’яжучим - ефективний конгломерат в 
основах автомобільних доріг 
 
2. Бондарь І. В. (СТЛЦ «БЕЛАЗ Україна») 
Перспективи розвитку сервісної мережі холдингу «БЕЛАЗ-Холдинг» 
 
3. Градова Є.О., Потапенко В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз фактичного використання корисного об’єму кузовів самоскидів БЕЛАЗ-7513 
 
4. Аралкин А.С., Балан А.Н. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Исследование несущей способности кольцевых гидростатических опор тяжелых 
токарно-карусельных станков 
 
5. Аралкин А.С., Недашковская К.А., Перегудов С.В.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Повышение вибростойкости шпиндельных узлов металлорежущих станков 
 
6. Богдан А.В., Кучма В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)   
Застосування суперваріатора як шлях модернізації металорізальних верстатів 
 

 
7. Кіяновський М.В., Бондар О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розрахунок ступеню скорочення ресурсу опор кочення стаціонарних гірничих машин 
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8. Нечаєв В.П., Волошина А.О., Зотова О.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Аналіз особливостей зносу та причин пошкодження важконавантажених зу-
бчаcтих передач гірничого обладнання 
 
9. Нечаєв В.П., Кузьміна Л.В., Зотова О.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Дослідження руйнування матеріалу зубчастих передач приводів кар’єрної техніки 
 
10. Генін Г., Степанкіна І.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Використання крутонахилених конвеєрів у схемах циклічно-поточної технології 
глибоких кар’єрів  
 
11. Гришковець Т.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження міцності контактної зони старого бетону з ремонтним розчином  
 
12. Осипчук В.С., Потапенко В.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Исследование методов минимизации вредных выбросов установками энергетическо-
го комплекса 
 
13. Заграбян Д.А., Радченко И.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Коллоидные центры окраски свинца в щелочно-галоидных кристаллах  
 
14. Лютый М.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Особенности тепловых процессов при обработке заготовок с плазменным нагревом 
 
15. Фотан И.В., Радченко И.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
О спектрах ослабления коллоидальных частиц серебра в кристаллах KCL-AG в 
ультрафиолетовой части  
 
16. Шепеленко М.І., Потапенко В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення ефективності фільтрації викидних газів енергетичної промисловості за 
рахунок застосування методу плазмової деструкції 
 
17. Рязанцев А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка технології підвищення довговічності відкритих зубчастих передач рудоро-
змольних млинів 
 
18. Сабадаш П.С., Бондар О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вирішення виробничих задач засобами DELCAM по створенню комплексу ремонтної 
документації 
 
 
19. Гузь Б.О., Ігумен В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Пневматичний кондиціонер для кар’єрних автосамоскиді 
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20. Сидорчук Д.О., Степанкіна І.Б. («ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз показників надійності підйомно-транспортних машин 
 
21. Білоножко В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення надійності вузлів тертя гірничих машин  
 
22. Білоножко В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення надійності вузлів тертя гірничих машин за рахунок зростання стійко-
сті до спрацювання 
 
23. Білоножко В.Ю., Слісаренко О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення надійності вузлів тертя гірничих машин методами вибірного перене-
сення 
 
24. Гулівець О.А., Ільченко Р.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Обгрунтування параметрів вітродвигуна установки малої потужності для кліма-
тичних умов України 
 
25. Гулівець О.А., Ільченко Р.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вибір напрямку робіт по створенню вітроелектричної установки малої потужності 
 
26. Артамонова Д.А., Дубровський С.С., Реброва С.В.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Расчет линейных размерных цепей нагруженных ударным импульсом 
 
27. Горбачов Ю.Г., Громадский В.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Перспективи використання вібраційних ефектів для створення нового гірничозбага-
чувального обладнання 
 
28. Громадский А.С., Римарчук Б.И., Горбачев Ю.Г., Кузьменко Д.И.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Новая технология проведения подэтажных горизонтальных выработок 
 
29. Нечаєв В.П., Рязанцев А.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Анализ и оценка износа зубчатых передач рудоразмольных мельниц, и разработка 
технологии повышения их срока службы. 
 

30. Олійник С.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Визначення властивостей гірничих порід враховуючи їх кристалічну будову 

 
31. Олійник С. Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження процесу руйнування гірничих порід машинами ударної дії 

 
32. Присяжнюк В. О., Олійник С. Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз методів боротьби із просипом гірничої маси й налипанням матеріалу на 
стрічку конвеєрів 
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33. Горбачов Ю.Г., Бібяєв В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз та обгрунтування раціональних параметрів просіювальних поверхонь вібра-
ційних грохотів 
 

34. Громадський А.С., Кольчиба О.Е. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Дослідження одношарошкових бурових доліт з метою підвищення їх ефективності  
 

35. Замицький О.В., Мусієнко Ю.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження ефективності існуючих способів руйнування гірничих порід при видобу-
ванні і бурінні 
 

36. Горбачов Ю.Г., Ольвач Д.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження роботи багатоканатних підйомних установок для похилих виробок  
 

37. Замицький О.В., Присяжнюк В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз та обгрунтування шляхів зниження просипу гірничої маси при експлуатації 
стрічкових конвеєрів 
 

38. Громадський А.С., Смирнов О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Дослідження зносостійкості і підвищення довговічності футерівок кульових млинів 
 
39. Громадський А. С., Коряков Є.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Дослідження можливих шляхів підвищення ефективності роботи конусних дроба-
рок середньої крупності 
 

40. Громадський А. С., Горбачов Ю.Г., Соломенко К.А.   
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Дослідження та вибір раціональних параметрів вібраційного пристрою для проміж-
ного розвантаження стрічкового конвеєра  
 
41. Горбачов Ю.Г., Гугуєв І.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження динамічної схеми та обгрунтування раціональних параметрів вібро-
живильника важкого типу 
 

42. Громадський А. С., Горбачов Ю.Г., Канібас М.М.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз та обгрунтування вихідних умов для створення циклічно-потокової системи 
транспорту руди при підземному очисному вийманні  
 

43. Горбачов Ю.Г., Криніцин Є.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження стійкості опорно-обертальних вузлів екскаваторів типу механічна 
лопата  
 

44. Горбачов Ю.Г., Самоткан В.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження та оцінка параметрів якості обладнання для подріблення мінеральної 
сировини  
 

45. Замицький О.В., Стаін В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження та розроблення ефективності засобів зниження шуму барабанів млинів 
сухого подрібнення типу ШУМ. 
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С е к ц і я  11  Електромеханіка та електроенергетика 
 
Голова    Сінчук Олег Миколайович, д-р техн. наук., проф. 
Секретар   Кольсун Вячеслав Анатолійович, канд.техн.наук, доц.  
 
 
1. Толмачов С.Т., Бондаревський С.Л., Ільченко О.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Досвід викладання дисципліни «теоретичні основи електротехніки» у Криворізькому 
національному університеті 
 
2. Батраков Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Характеристика ефективності режиму роботи вібромашини з інерційним дебалан-
сним приводом та направленим рухом коливань 
 
3. Толмачов С.Т., Діхтеренко О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет) 
Віртуальний практикум для дослідження компенсації реактивної енергії при наяв-
ності виших гармонік 
 
4. Козлов В.С., Риженков Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Критерії оцінки ефективності роботи активних фільтрів 
 
5. Хромей О.В. (ГВУЗ « Криворожский национальный університет») 
К вопросу о основных направлениях модернизации электромеханических систем и 
комплексов тепловозного парка 
 
6. Лобов В.Й., Чуб О.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Керування процесом нарізання борозни сошником сівалки  
 
7. Даниленко О.К., Рожненко Ж.Г., Позігун О.А.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка віртуального лабораторного стенда для дослідження шляхів підвищення 
енергоефективності в системах освітлення 
 
8. Даниленко О.К., Рожненко Ж.Г., Дубовий В.О.   
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка лабораторного стенда для дослідження режимів роботи відцентрових 
насосів 
 
9. Кузьменко А.С., Барановская М.Л. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Использование нейронной сети для управления чашевым окомкователем 
 
 
10. Воротеляк Е. А., Коломіц Г.В., Кузьменко А.С..  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Питання післяремонтної експлуатації глибокопазного асинхронного двигуна 
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11. Титюк В.К., Кіковка С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет) 
Порівняльний аналіз технічних характеристик шестифазних асинхронних двигунів 

12. Тытюк В.К., Рожненко Ж.Г., Швыдкой Д.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Моделирование пусковых режимов электропривода хода мостового крана с учетом 
поперечных колебаний моста 
 
13. Ільченко О.В., Красноштан О.К. (ДВНЗ «Криворізький національний університет) 
Віртуальний стенд для дослідження компенсації реактивної енергії в колах синусої-
дного струму 
 
14. Кузьменко А.С., Мелешко Д.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет) 
Дослідження варіантів привода ходу візка мостових кранів 
 
15. Барановська М.Л., Рябуха Т.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет) 
ОПН як засіб зниження рівнів перенапруг в розподільчих мережах 6-10 кВ при ОЗЗ 
 
16. Воротеляк Е.А., Коломіц Г.В, Кузьменко А.С.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз робочих режимів глубокопазних короткозамкнених асинхронних двигунів 

 
17. Будяк Д.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка віртуального лабораторного стенда для дослідження енергоспоживання 
асинхронних двигунів 
 
18. Власенко В.А., Аркадьєва К.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка віртуального лабораторного стенду для дослідження вентильно-
індукторного привода 
 

19. Сінчук О.М., Гузов Е.С., Сінчук І.О.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Чорна В.О.  (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського) 
Контроль теплових режимів тягових двигунів та швидкості руху шахтних 
електровозів 
 
20. Максимов М.М., Філіпп Ю.Б., Рибкін Р.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Формування еквівалентного струму асинхронного двигуна з модуляцією керуючої дії 
 
 
21. Литвинов О.В.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
До проблеми використання автономної мінівітрової електростанції для виробницт-
ва електричної енергії в підземних умовах залізорудних шахт 
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22. Осадчук Ю.Г., Козакевич И.А. Лисютенко И.Ю. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Анализ пульсаций электромагнитного момента двухфазного асинхронного двигате-
ля 
 
23. Гущин Д.В., Філіпп Ю.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Визначення енергетичних показників електроприводів установок вакуумної металі-
зації рулонних матеріалів 
 
24. Барановская М.Л., Кузьменко А.С. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Анализ математических моделей распределительных сетей при ОЗЗ. 
 
 
 
С е к ц і я  12   Комп’ютерні науки й інформаційні технології  
 
Голова     Купін Андрій Іванович, д-р техн. наук, проф. 
Секретар   Музика Іван Олегович, канд. техн. наук 
 
 
1. Голик В.И. (Северо-Кавказский государственный технологический университет) 
Комащенко В.И.  
(Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород)  
Моркун В.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Влияние структурных особенностей и физико-механических свойств массивов на 
качество взрывной подготовки рудной массы к обогащению и выщелачиванию  
 
2. Кондратец В.А., Мацуй А.М. (Кировоградский национальный технический университет) 
Технологические предпосылки и экспериментальная основа создания средств иден-
тификации характеристик измельчаемой руды 
 
3. Горобець В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Побудова сучасної слідкуючої системи для процесу дроблення руди 
 
4. Харламенко В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Адаптивне керування динамічним навантаженням в умовах обтискного стана блю-
мінга 
 
5. Тронь В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Формування критеріїв ефективності автоматизованої системи організаційно-
технічного керування збагаченням залізної руди 
 
6. Жосан А.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Особенности моделирования технологических процессов дезинтеграции твердых 
материалов 
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7. Бурнасов П.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Оптимальне управління ресурсами при складанні розкладу занять в АСУ ВИШУ 
 
8. Козиков А.В., Павлєй Н.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка програмного забезпечення обліку результатів сертифікатних виставок 
кінологічної спілки України 
 
9. Купін А.І., Кумченко Ю.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Використання методів біометричної автентифікації користувача в сучасному ПЗ 
 
10. Моркун Н.В., Лілік А.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Управління ризиками в процесі реалізації інвестиційних будівельних проектів 
 
11. Лобов В.Й., Лобова К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
САК рівномірності нагріву шару обкотишів на конвеєрній випалювальній машині   
 
12. Маєвський К.В., Тронь В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Застосування адаптивного керування для автоматизації процесу подрібнення 
залізної руди в умовах зміни технологічних параметрів  
 
13. Тронь В.В., Маєвський К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Формування адаптивного керування процесом подрібнення залізорудної сировини в 
умовах невизначеності характеристик об’єкта 
 
14. Моркун В.С., Бурнасов П.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка системи управління ресурсами вишу при складаннірозкладу занять 
 
15. Назаренко Н.В., Хоменко С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Современные подходы и решения для маркшейдерских служб горных предприятий на 
базе комплекса маркшейдерского обеспечения гис k-mine 
 
16. Попов С.О., Попрожук О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Специфіка проектноорієнтованої діяльності при ремонтах складного 
технологічного обладнання 
 
17. Савицький О.І., Миколенко А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз роботи розосередженної системи керування на лабораторному стенді на базі 
перетворювачів частоти та протоколу modbus 
 
18. Сенько А.О. Купін А.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
До питання побудови прогнозуючої параметричної моделі для технологічного проце-
су подрібнення руди 
 
 
19. Моркун Н.В., Сердюк О.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Моделювання розвитку екологічної ситуації на гірничих підприємствах 
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20. Тиханський М.П.,  Єфіменко Л.І.(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Принципи автоматизованої системи діагностування й прогнозування стрічкового 
конвеєра 
 
21. Тиханский М.П. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Оснащение горнорудного и обогатительного оборудования современными системами 
автоматики и диагностики 
 
22. Чубаров В.А., Морозов О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Класифікація зображень різного типу для реалізації алгоритму попередної обробки 
даних 
 

23. Єфіменко Л.І., Тиханський М.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Основні критерії управління конвеєрним транспортом 
 
24. Єфіменко Л.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вплив потоку вантажу на підтримуючі конструкції конвеєра 
 

25. Тимошенко М.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Методи контролю якості руди в умовах гірничо-збагачувального комбінату 
 
26. Тронь В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Система ресурсозберігаючого керування гірничо-збагачувальним комбінатом як орга-
нізаційно-технічною системою 
 
27. Єфіменко Л.І., Дмитрук В.К. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Автоматизація та модернізація промислових котелень 
 

28. Тиханский М.П., Цвиркун С.Л. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Анализ алгоритмов выделения особых точек изображения в системе сопровождения 
крупнокусковой руды 
 

29. Гриценко А.Н. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Исследование взаимосвязи показаний ручного и комбинированного каротажного зон-
да при каротаже буровзрывных скважин 
 

30. Тиханский М.П., Цвиркун С.Л. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Определение оптимального количества кластеров при использовании метода Гус-
тафсона-Кесселя для определения технологических разновидностей железной руды 
 

31. Котов І.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Інтелектуалізація програмних систем для формування ефективних груп розробників 
програмного забезпечення 
 

32. Моркун В.С., Тронь В.В. Паранюк Д.И.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Интерпретация косвенной информации для построения модели геологической 
структуры при автоматизации процесса управления бурением разведочных сква-
жин. 
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С е к ц і я  13    Збагачення корисних копалин 
 
Голова      Олійник Тетяна Анатоліївна, д-р техн. наук, проф. 
Секретар    Кушнірук Наталія Володимирівна, канд. техн. наук, доц. 
 
 

1. Олійник Т.А., Скляр Л.В., Олійник М.О., Дрожевська П.С.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
Обгрунтування механізму закріплення аніонного флокулянту на поверхні часточок 
відходів збагачення магнетитових-кварцитів ПАТ «ПівнГЗК» 
 

2. Олійник Т.А., Макачова А.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка технології отримання гранатових продуктів з біотит-гранатових гнейсів 
Завалівського родовища сухим методом 
 
3. Кривенко А.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Устройство контроля массовой доли магнитного железа в пробах руды 
 

4. Скляр Л.В., Олійник М.О., Тимофєєв Р.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
Сучасний стан технології збагачення відходів сталеплавильного та доменного виро-
бництв 
 

5. Скляр Л.В., Токовий О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
Розробка технології збагачення лежалих хвостів Центрального ГЗК 
 

6. Кушнірук Н.В., Мацишина І.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Обґрунтування доцільності залучення в переробку техногенної сировини залізоруд-
них підприємств 
 

7. Олійник Т.А., Дрожевська П.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
Дослідження флокуляції часточок відходів збагачення магнетитових-кварцитів пат 
«півнгзк» при їх згущенні 
 

8. Кушнірук Н.В., Компанієць О.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Технологічні рішення отримання нерудних матеріалів із заскладованих відходів ПАТ 
«ПівнГЗК»  
 

9. Булах О.В., Могильна В.Г. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Тонке грохочення як один з методів підвищення якості концентрату 
 
10. Ніколаєнко К.В., Завірюха Ю.К. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Технічні рішення можливості підвищення якості аглоруди шахтного видобутку 
 

11. Кушнірук Н.В., Чуб Г.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Мацюк І.М. (ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ) 
Особливості розробки нової безвідходної технології переробки буровугільних шламів 
 
 

12. Ніколаєнко К.В., Завірюха Ю.К. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Шляхи підвищення якості аглоруди підземного видобутку 
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13. Булах О.В., Хміль І.В., Булах О.О.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Тонке грохочення як перспективний метод підвищення ефективності збагачення 
магнетитових кварцитів 
 
14. Олійник Т.А., Макачова А.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка технології комплексного збагачення біотит-гранатових гнейсів Заваллівсь-
кого родовища 
 
15. Дацун С.Н. (ГВУЗ «Национальный горный университет») 
Принципы формирования пробы при покусковом опробовании 
 
16. Олійник Т.А., Хмель І.В., Коржан І А., Олійник М.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Особливості процесу рудопідготовки на ПАТ «ПівнГЗК» 
 
17. Скляр Л.В., Цапенко Н.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
Розробка нової технології збагачення карбонатної фосфорвмісної сировини 
 
18. Ніколаєнко К.В., Конопацька А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Сухе збагачення кускових гематитових руд шахтного видобутку в стрічковому маг-
нітному сепараторі з постійними магнітами високої енергії. 
 
 
С е к ц і я  14   Проблеми педагогіки  

 
Голова    Дороніна Тетяна Олексіївна, д-р пед. наук, доц.,  
    Зеленкова Наталія Іванівна, канд. пед. наук, доц.  
Секретар     Бондаренко Ольга Володимирівна, канд. пед. наук,  
 
 
1. Баруліна Ю. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Сутнісні характеристики і структура ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої 
школи у процесі навчання 
 
2. Басюк Л. Б. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Шкільний підручник як засіб соціалізації учня/учениці 
  

3. Бондаренко О. В., Мантуленко С. В.  
(КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Принципи управління навчальними закладами в умовах профільної школи 
 
4. Волікова М. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Втілення ідей А.С. Макаренка у науково-педагогічну  
діяльность сучасного викладача 
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5.  Гаманюк В.А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

До питання створення наскрізного мовного курикулуму 
  
6. Курліщук І.І. (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
Переваги використання мультимедійних технологій  
у навчанні англійській мови дошкільників 
 
7.  Ганіна Л.Б. (ТОВ «Троіліт», м. Київ) 
Аспекти реалізації дистанційної освіти засуджених до позбавлення волі в контексті 
навчання в пенітенціарних закладах 
 
 
 

8. Григоренко Л.В.,  Іванова В.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет) 
Педагогічні технології в контексті загальнопедагогічної підготовки майбутніх учи-
телів до роботи з обдарованими дітьми 
 
9. Грищенко С.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю на 
основі геоінформаційних технологій  
 
10. Дороніна Т.О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет 
Ортобіотика як засіб збереження здоров’я майбутнього вчителя 
 
11.  Зеленкова Н.І.,  Морозова К.О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Застосування міні-проектів як змістовно-процесуального складника розвитку інфо-
рмаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів 
  
 
11. Коновалова К.І. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет) 
Роль культуроцентризму в сучасній освітній парадигмі 
 
 
 

12.  Кудренко Д.О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дидактичні засади застосування системи диференційованого навчання в процесі 
професійно-орієнтованої підготовки студентів художньо-графічного відділення 
 
13.  Кучерган Є.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розвиток ідей здоров’я збереження: проблема періодизації 
 
14. Бондаревська О.М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
Психолого-педагогічна проблема розуміння сутності 
самостійно-пізнавальної діяльності студентів.  
 
15.  Мелкумова Т.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Робота з текстом за фахом на заняттях з української  мови 
як іноземної зі студентами економічних спеціальностей  
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16.  Макаренко І.Є. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Щодо сутності поняття «менеджер освіти» 
 
 
17. Мінтій І.С.,  Косач А.О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка мобільного додатку для розвитку математичних здібностей дошкільнят 
на платформі android 
 
 
18.  Модло Є.О.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
Мехатроніка як новий напрям підготовки фахівців з електромеханіки 
 
 

 
19.  Онищенко І.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет) 
Можливості використання масових відкритих онлайн-курсів 
у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів 
 
 

 
20. Селищева І.А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Досвід навчання історії у європейських країнах  
 
21.  Томашевський В.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз стану сформованості естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих 
навчальних закладах 
 
 
 
22.  Чорна О.В.,  Чорний Д.В.,  (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Моніторинг якості освіти як предмет педагогічних дисертаційних досліджень: до-
цільність використання іноземного досвіду 
 
 
 

23. Щербина С.М.(КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»), 
Щербина І.Ю. (Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького) 
Формування готовності майбутніх учителів до здоров’язберігаючого навчання як 
один із шляхів реалізації оздоровчої функції освіти 
 
 
 
25. Квітка Т.В. .(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Різнорівневі завдання як спосіб управління самоосвітньою діяльністю студентів-
електротехніків при вивченні вищої математики. 
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С е к ц і я  15   Філософсько-методологічні  
   та соціально-політичні аспекти сталого розвитку 

 

Голова  Шрамко Ярослав Владиславович, д-р філос. наук, проф.  
  Лобанова Алла Степанівна, д-р соціол. наук, проф.,  
Секретар  Грабовець Ірина Володимирівна, канд. соціолог. наук,  
 
1.  Абдула А.І.( КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Ризики масового суспільства 
 
2.  Братченко Л.Є. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Впровадження системи контролінгу в управління підприємством: плюси та мінуси 
 
3.  Грабовець І.В., Тарасова О.А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Методологія дослідження рівня комфортності життя у промисловому міст 
(соціологічний аспект )  
 
4. Козаченко Н.П. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Структурний реалізм та його перспективи  
 
5. Комарова О.О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Системний аналіз соціальних трансфертів у сучасній Україні 
 
6.  Лаже О.В.(Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет") 
Форми реалізації репродуктивної поведінки у сучасному соціумі 
 
7. Лаже О.В., Косенкова Е.Б.  
(Криворожский факультет ГВУЗ "Запорожский национальный университет") 
Трансформация семейного поведения в современном социуме  
 
8.  Лобанова А.С.,  Славіна О.С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Екологічний маркетинг як дієвий засіб упровадження концепції сталого розвитку 
 
9.  Панафідін І.О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Ліберальна концепція справедливої війни Джона Ролза 

 
10.  Провоженко М.А.,  Черноус Л.С. 
(КПИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Оперативный контроллинг и его роль в системе управления промышленным пред-
приятием 
 
 
11.  Широкова Є.О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Проблеми соціокультурної інтеграції іммгрантів у європейський соціум 
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12. Широкова М. С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Сталий розвиток місцевих спільнот 
 
13.  Шпильова А.С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Явище лінгвістичного повороту у напрямках аналітичної філософії ХХ ст. 
 
 
 
 
С е к ц і я  16   Історія та історичні дослідження 

Голова   Стецкевич Віталій Вікторович, д-р іст. наук, проф. 
Секретар  Шляхтич Роман Петрович, канд. історич. наук 
 
 
1.  Борчук Т.С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Організації варшавського договору в контексті «холодної війни»  
 
2. Дояр Л.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Військові звання у радянській промисловості та їх носії у Криворізькому 
гірничорудному інституті 

 
 

3.  Поліщук Г.П. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Інтелектуальні уміння як дидактична проблема 

 
 
4. Печеніна Н.А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Регіональний вимір  реабілітації  в Україні (за матеріалами державного архіву 
Дніпропетровської області) 
 
5. Лисенко В.С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Ревіндикаційна політика воєводи А. Ґавке-Новака на території Західної Волині  
у 1938-1939 роках 
 
 
6.  Сергієнко М.С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Значення листопадової революції в Австро-Угорській імперії  
для українсько-польських державотворчих процесів  
 
 
7. Парахотіна Ю.Г. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Меморандуми Української Гельсінської спілки як джерело вивчення правозахисного 
руху в Україні. 
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С е к ц і я  17   Філологія 

Голова   Колоїз Жанна Василівна, д-р філолог. наук,  
  Вавринюк Тетяна Іванівна, канд. філолог. наук,  
Секретар   Арешенкова Олександра Юріївна, аспірант 
 
 
1.  Білоконенко Л.А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розуміння індивідуумами підстав появи мовного конфлікту 
 
 
2.  Колоїз Ж.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вибір лексичної одиниці як запорука добірної наукової мови 
 
 
3. Томіліна А.О.  (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Деякі аспекти роботи з текстом і повідомленнями при вивченні студентами 
дисциплін філологічного напрямку 
 
 
4.  Шарманова Н.М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дискурс новітніх медіа: інституційність і стереотипність  
 
 
 
С е к ц і я  18  Природничі науки 
 
Голова    Стригунов Володимир Іванович, канд. біолог. наук, доц.,  

Секретар  Луців Юлія Юріївна, лаборант  

 
 
1.  Стригунов В.І.,  Горбачова Д.М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Змії Криворіжжя: загрози мнимі і реальні 
 
2. Коцюруба В.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
До питання біорізноманіття урочища «Ботанічний сад»  
 
3.  Комарова О.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Модельні експерименти у формуванні наукових теоретичних знань учнів про закон 
рівноваги генних концентрацій та відхилення від нього 

 
 
4. Квітко М. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз видового багатства деревної рослинності кристалічних виходів геологічних 
порід на території  м. Кривого Рогу 
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5.  Євтушенко Е.О.,  Ореханова Ю.М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Екоспектри як вияв пристосованості рослинних угруповань до умов техногенних 
екотопів 
 
6.  Сіліч І.О.,  Єременко Н.С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Морфометричними показниками  Betula pendula l. як фітоіндикатор якості атмос-
ферного повітря. 
 
 
 
С е к ц і я  19  Фізико-математичні праці  
 
Голова Міненко Павло Олександрович, д-р фіз.-мат. наук,  

 Здещиц Валерій Максимович, д-р техн. наук,  

Секретар  Мерзликін Павло Володимирович, канд. фіз.-мат. наук,  

 
1.  Кащук І.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Система відеоспостереження за рухомим об’єктом 
 
2. Тарасова О.Ю.,  Мерзликін П.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Сучасні методи комп’ютерного моделювання наночастинок і наносистем 
 
 
С е к ц і я  20  Мистецтво й мистецтвознавство  
 
Голова  Щербина Володимир Григорович канд. пед. наук, доц,  

Секретар   Ємельова Анна Петрівна, старший лаборант  

 
 

1. Аненко Л.Г. (Широківська СЗШ № 2) 
Малюємо комікси в рамках освіти для сталого розвитку 
 
4. Балюк Л.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
Вирішення питань колористики саду у процесі художньо-проектної діяльності май-
бутніх ландшафтних дизайнерів 
  

5. Батрак А.С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Становлення сучасної фешн-ілюстрації в Україні 
 
6. Дмитренко В.В. . (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Гризайль натюрморта масляними фарбами на тонованому полотні 
 
 

7. Ємельова А.П. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Народні ремесла та промисли Катеринославщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 
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8. Калько О.В. (КПИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Безотходный крой и использование межлекальных выпадов в проектировании одежды 
 
 

9. Ковпак А.В. (Широківська СЗШ № 2) 
Впровадження ідей сталого розвитку на уроках естетичного циклу 
 
 

10. Мішуровський В.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Колорит в живопису і його засвоєння студентами під час пленерної практики 
 
 

11. Попова Т.М. (Широківська СЗШ № 2) 
Комікси як інструмент освіти для сталого розвитку 
 
 

12. Саприкіна Л.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Формування позитивної навчальної мотивації у процесі підготовки майбутніх ди-
зайнерів одягу 
 
13. Чирва О.Ч., Чирва А.Ю., Хдадм (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дизайн-мислення як головний чинник становлення проектної культури дизайнера 
 
14. Щербина В.Г., Батрак А.С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Стилістичні трактування фешн-ілюстрації: технічні та художні засоби виразнос-
ті. 
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