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                                            Шановні колеги! 

 

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-технічній інтернет-

конференції «Інноваційний розвиток ресурсозберігаючих технологій 

видобутку та переробки корисних копалин», що відбудеться 14 грудня 2018 

р. у дистанційній формі в University of Petroșani, Румунія. 

 

Мета конференції - пошук рішень з актуальних проблем сучасної гірничої 

науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими 

результатами і дослідницьким досвідом. 

Після набору матеріалу буде видано збірник тез в друкованому та 

електронному вигляді. Всі матеріали будуть доступні на офіційних сайтах  

University of Petroșani, Румунія та Криворізького національного університету, 

Україна, для перегляду і пошуку нових контактів для співпраці. 

       І ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Наукові напрямки (секції) конференції: 

Секція 1.   Підземна розробка родовищ корисних копалин. 

Секція 2.   Відкрита розробка родовищ корисних копалин. 

Секція 3.   Шахтне і підземне будівництво. 

Секція 4.   Маркшейдерська справа. 

Секція 5.   Охорона праці. 

Секція 6.   Збагачення корисних копалин. 

Секція 7.   Гірничі машини та обладнання. 

 

Офіційна мова конференції – англійська. 

Форма участі - дистанційна 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 

Організаційний комітет конференції: 

Співголови оргкомітету:  

- Roland Iosif MORARU, Professor, Ph.D.Habil.Eng., 



Research Vice-Rector  University of Petroșani, Romania; 

- КАЛІНІЧЕНКО Всеволод Олександрович - академік Академії гірничих 

наук України, д.т.н., професор, Криворізький національний університет, 

Україна.  

Заступник голови оргкомітету:  

ЧУХАРЄВ Сергій Михайлович - к.т.н., доцент, Криворізький національний 

університет, Україна. 

Члени оргкомітету: 

- Sorin-Mihai RADU, Professor, Ph.D., Rector University of Petroșani, Romania; 

- СТУПНІК     Микола Іванович - д.т.н., професор, ректор Криворізького 

національного  університету, Україна; 

- ОНІКА Сергій Георгійович - д.т.н., професор, завідувач кафедри «Гірничі 

роботи» Білоруського національного технічного університету, Республіка 

Білорусь; 

- СТОЯНЧЕВ Георгі Методієв, д.т.н., професор, Софійський гірничо-

геологічний університет ім. Св. Івана Рильского, Болгарія; 

-  ЮСУПОВ Халіділла Абенович – д.т.н., професор, технічний директор 

гірничорудної компанії "Казахські мінеральні ресурси", Казахстан;  

- ЖУКОВ Сергій Олександрович - д.т.н., професор, завідувач кафедри 

відкритих гірничіх робіт Криворізького національного університету, Україна; 

- Dr. Tafsir DIALO - Генеральний директор політехнічного інституту, 

університет ім. Гамаля Абделя Нассера, Конакрі, Республіка Гвінея;  

- Dr. C. FARSI, Університет de M'sila, Алжир; 

- САЙЙИДКАСИМОВ Саййиджаббор Сайидкасимович – к.т.н. доцент, 

завідувач кафедри «Маркшейдерска справа і геодезія» Ташкентського 

державного технічного університету, Республіка Узбекистан; 

- Eduard EDELHAUSER, Professor, Ph.D., Vice-Rector University of Petroșani,, 

Romania; 

- Codruta DURA, Assoc. Prof. Ph.D., Vice-Rector University of Petroșani, 

Romania; 

- Monica LEBA, Professor, Ph.D., Director of the Doctoral School University of 

Petroșani, Romania; 

- Anfreea IONICĂ,  Professor, Ph.D., Dean of the Faculty of Mines University of 

Petroșani, Romania; 

- Imola DRIGĂ, Assoc. Prof. Ph.D., Dean of the Faculty of Sciences University of 

Petroșani, Romania; 

- Iosif DUMITRESCU, Assoc. Prof. Ph.D., Dean of the Faculty of Mechanical and 

Electrical Engineering University of Petroșani, Romania. 

НОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у конференції необхідно до 10 грудня 2018 року: 

- надіслати на електронну адресу Оргкомітету в Україні 

konf.knu@gmail.com тези доповіді англійською мовою, підготовлені згідно до 

вимог, 

- заповнити і відправити заявку щодо участі у конференції (додається), 



- копію квитанції про оплату. Реквізити для оплати надсилаються після 

отримання тез доповіді. Відшкодування витрат на друк, редагування, верстку 

і поштову відправку друкованого збірника матеріалів конференції та 

сертифікатів учасників конференції складає 500 грн. 

Обсяг матеріалів, представлених для публікації в збірнику тез конференції 

визначається автором (авторами) з урахуванням необхідності найбільш 

повного розкриття змісту роботи, але не більше трьох сторінок. 

Кількість авторів – не більше трьох. 

Вид видання – наукове, формат А5, мова видання – англійська. 

 

Авторам кожних тез, незалежно від їх кількості, висилається один 

екземпляр збірника матеріалів конференції. Кожен автор отримає 

персональний Сертифікат учасника міжнародної конференції.  

 

* Сертифікат може вважатися документом, який підтверджує 

міжнародний досвід кандидата на отримання звання доцента та професора 

відповідно до нового Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених 

звань, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 

серпня 2015 року № 656. 

 

    Матеріали конференції видаватимуться у вигляді збірника тез доповідей 

(в електронному та друкованому варіантах) європейським видавництвом 

University of Petroșani, Румунія з присвоєнням йому міжнародного номеру 

ISBN. Електронна версія збірника буде розміщена на офіційних сайтах 

University of Petroșani, Румунія та Криворізького національного університету, 

Україна. 

 

Поштова відправка друкованого збірника тез та сертифікатів учасників 

запланована на січень 2019 року. 

 

Технічні вимоги до оформлення тез доповіді 

 

Обсяг: до 3-х сторінок. 

Формат аркуша: A5, орієнтація – книжкова, матеріали підготовлені у 

форматі Microsoft Word, формат файлів (*.doc або *.docx) 

Поля:  верхнє, нижнє, праве, ліве - 20,0 мм. 

Основний шрифт Times New Roman 

Розмір шрифту основного тексту: 11 пунктів 

Міжрядковий інтервал: одинарний 

Вирівнювання тексту: по ширині 

Автоматична розстановка переносів:  включена 

Абзацний відступ: 0,5 см 

Нумерація сторінок: не ведеться 

 

 



Оформлення тез. 

Перший рядок - індекс УДК, розмір шрифту - 11, великими літерами, 

вирівнювання зліва. 

Наступний рядок - через 5-6 пт з вирівнюванням зліва подаються ініціали, 

прізвище автора (ів), великими літерами, шрифт - 11. 

Через кому - науковий ступінь (д-р техн. (економ.) наук; канд. ... наук; 

доктори ... наук або кандидати ... наук, якщо їх декілька). Далі через кому - 

посада (проф., доц., аспірант, викладач, ст. викладач тощо). 

Через 5-6 пт - місце роботи, шрифт 11, вирівнювання зліва. 

Через 5-6 пт - назва тези заголовними літерами, розмір шрифту - 11, без 

переносу слів і  крапки наприкінці. 

Текст тез має бути викладено стисло, чітко, зрозуміло, з дотриманням 

вимог правопису.  

За помилки редакція відповідальності не несе. Тези друкуються в 

авторському варіанті. 

У тексті не рекомендується наводити рисунки, формули. Таблиці можна 

подавати у випадку крайньої необхідності. 

Тези обсягом більше трьох сторінок не приймаються. 

При необхідності подається «Список літератури», без абзацу, курсивом, 

без двокрапки в кінці, шрифт - 11. 

Через 5-6 пт - перелік літератури, з абзацу, шрифт - 9. Прізвище , ініціали - 

жирно. Міжрядковий інтервал - одинарний. Другий та інші рядки свого 

переліку - без абзацу. Нумерацію літератури подавати не автоматично. 

 

Зразок оформлення: 

UDC 65.011.56: 622.7.05 

V. V. TRON, PhD (Engineering), Associate Professor, Kryvyi Rih National 

University, Ukraine  

FORMATION OF THE EFFECTIVENESS CRITERIA OF AUTOMATED 

SYSTEM OF ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL MANAGEMENT OF 

IRON ORE DRESSING 

The volume increase in industrial production of mining enterprises increases the 

influence of technological processes …  

…….. 
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