
Умови 
ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ 

Приймаються заявки від організацій гірничого 

профілю, українських та закордонних фірм на про-

ведення презентацій, рекламу на заходах, підготов-

ку експозицій. 

Для своєчасного формування програми та пуб-

лікацій матеріалів Форуму необхідно  

до 01 серпня 2017 р. надіслати до Оргкомітету: 

- тексти доповідей (вимоги до оформлення 

додаються);  

- реєстраційну форму (додається); 

- письмову заяву автора (авторів) або експерт-

ний висновок про відсутність плагіату у тексті 

статей, які направляються для публікації до збір-

ника матеріалів конференції. 

Статті, які будуть надіслані до Оргкомітету 

Форуму після 01.08.17 р. і не відповідатимуть 

встановленим правилам оформлення, не будуть 

включені в програму конференції, а також надру-

ковані. 
 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

з одного учасника становить 700 гривень (у 

т.ч. ПДВ). У суму реєстраційного внеску вхо-

дить отримання пакету учасника, збірник науко-

вих праць конференції “Форум гірників - 2017”, 

участь у протокольному заході. 

Реквізити для перерахування членських внес-

ків: Приватне підприємство фірма „МЛАД” 

п/р 26006111188001 в КБ „ПриватБанк”  

м. Дніпро, МФО 305299 

ЄДРПОУ 23023216 

Юридична адреса:  

49074, м. Дніпро,  

вул. Іркутська, 64 

Фактична адреса: 

49024, м. Дніпро,  

вул. Універсальна, 10 

Генеральний директор: Вигодін Артем Михай-

лович 

Контакти 

 

У платіжному дорученні просимо зазначити: 

реєстраційний внесок за участь у Форумі гірни-

ків - 2017, прізвище, ім'я і по-батькові 

відправника, організація; одержувач: 

Приватне підприємство фірма „МЛАД” 
 

У РЕЄСТРАЦІЙНІЙ ВНЕСОК  НЕ ВХОДИТЬ  

ПРОЖИВАННЯ у готелях та ХАРЧУВАННЯ  
 

ПРОЖИВАННЯ 
Учасники Форуму самостійно розміщуються у 

готелях міста. 

(Інформація про готелі міста додається окремо). 
 

 

Секретаріат Оргкомітету Форуму: 

ТЕРЕЩУК   Євгенія Євгенівна 

 
 

КОНТАКТИ: 

Національний гірничий університет 

Відділ міжнародних зв’язків 

просп. Д. Яворницького, 19, кор.4, к. 31/1 

49005, м. Дніпро, Україна 

тел./факс: (0562) 47-07-66; 

(0562) 47-13-72 

е-mail: tereschuke@nmu.org.ua 

або kovrova@nmu.org.ua 

 

З питань оформлення фінансових докумен-

тів звертатися за  

тел.:  (056) 370-59-86,   факс: (056) 370-59-87, 

e-mail: viter_serg@mail.ru 

 

Поточна інформація розміщена на 

веб-сторінці університету: 

www.nmu.org.ua 

 

Інформація 
 

ФОРУМ ГІРНИКІВ – 2017 
 

МІЖНАРОДНА  

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

04  –  07  ЖОВТНЯ 2017 Р. 

 

Україна, м. Дніпро 

 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
• Міністерство освіти і науки України 

• Комітет Верховної Ради України з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної по-

літики та ядерної безпеки 

• Міністерство енергетики та вугільної про-

мисловості України 

• Державний ВНЗ «Національний гірничий уні-

верситет» (Дніпропетровськ) 

• ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний за-

вод», Україна 

• Приватна вертикально-інтегрована енерге-

тична компанія України «ДТЕК» 

• Інститут гірничої та металургійної елект-

роенергетики МОН України і НАН України 

• Інститут фізики гірничих процесів НАН 

України (Дніпро) 

• Національна академія наук України  

• Національне агентство України з питань 

забезпечення ефективного використання ене-

ргетичних ресурсів 

• НАК “Нафтогаз України” 

• Державне підприємство "Науково-

виробниче об'єднання" Павлоградський хіміч-

ний завод " 

 

 

mailto:tereschuke@nmu.org.ua
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Організаційний комітет 
 

ЗАКОРДОННІ ПАРТНЕРИ: 
• Технічний університет “Фрайберзька гірнича 

академія” (ФРН) 

• Бранденбурзький технічний університет 

(Коттбус, ФРН) 

• Ройтлінгенський університет техніки і економі-

ки (ФРН) 

• Есслінгенський університет прикладних наук 

(ФРН) 

• Монтан-Університет Леобен (Австрія) 

• Науково-технічний університет “Краківська 

гірничо-металургійна академія (Польща) 

• Вроцлавський технічний університет (Польща) 

• Головний інститут гірництва (Катовіце, 

Польща) 

• Університет Лаваль (Калгарі, Канада) 

• Національний мінерально-сировинний універси-

тет «Гірничий» (Росія) 

• Казахський національний дослідницький техніч-

ний університет імені К. І. Сатпаєва (Алмати, 

Казахстан) 

• Карагандинський державний технічний універ-

ситет (Казахстан) 

 

МІЖНАРОДНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Г.Г. Півняк (Україна) 

Ю.Г. Вілкул (Україна) 

Б. Майер (ФРН) 

М. Шмідт (ФРН) 

Н. Нойбергер (ФРН) 

К. Дребенштедт (ФРН) 

В. Хайдлер (ФРН) 

М. Хардигора (Польща) 

А. Тайдусь (Польща) 

Р.К. Сінгхал (Канада) 

А.В. Корчак (Росія) 

Б.Р. Ракішев (Казахстан) 

А.М. Газалієв (Казахстан) 

НАУКОВІ НАПРЯМИ 
 

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ: 

ПІВНЯК Геннадій Григорович,  

Ректор, академік НАН України 
 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ: 

БЕШТА Олександр Степанович, 

проректор з наукової роботи, 

член-кореспондент НАН України 

ШАШЕНКО Олександр Миколайович, 

проректор з міжнародних зв’язків, 

професор 

 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ СЕКЦІЇ: 
- проблеми інженерної освіти на сучасному 

етапі розвитку суспільства; 

- технології підземного видобутку корисних 

копалин; 

- відкриті гірничі роботи; 

- збагачення корисних копалин; 

- будівництво і експлуатація підземних спо-

руд; 

- шляхи розвитку маркшейдерсько-

геодезичних робіт; 

- геомеханіка і геотехніка; 

- промислове та цивільне будівництво; 

- геологія; 

- проблеми та перспективи вдосконалення 

гірничого обладнання; 

- рудникова аерологія та безпека праці; 

- технології економічного і безпечного вико-

ристання електроенергії; 

- автоматизація у гірництві; 

- економіка і управління у гірничій промисло-

вості; 

- екологічні і правові проблеми техногенно-

навантажених регіонів. 

 

Будь ласка, вкажіть науково-технічну секцію, 

на якій бажано презентувати Вашу доповідь. 

Інформація 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

м. Дніпро (Україна) 

Національний гірничий університет 
 

МОВИ: 

українська, російська, англійська 
 

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА 

Екскурсії за окремою програмою. 

Вартість екскурсій не входить до реєстра-

ційного внеску 
 

 

 

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА ФОРУМУ 
 

04 жовтня 2017 р. (середа) 

Реєстрація учасників (1 корпус, ауд. 3). 

Відвідування виставок та музеїв 
 

 

05 жовтня 2017 р. (четвер) 

Реєстрація учасників (1 корпус, ауд. 3). 

Пленарне засідання: 

- урочисте відкриття Форуму; 

- доповіді провідних фахівців. 

Посвячення студентів-старшокурсників у 

гірники. 

Відвідування виставок та музеїв 

Протокольний захід. 
 

 

06 жовтня 2017 р. (п’ятниця) 

Реєстрація учасників (1 корпус, ауд. 3). 

Засідання науково-технічних секцій. 

Презентації і екскурсії. 
 

 

07 жовтня 2017 р. (субота) 

Від’їзд учасників. 


