
 

В И М О Г И  Щ О Д О  О Ф О Р М Л Е Н Н Я  

М А Т Е Р І А Л І В  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї :  

 

 1. Тези доповіді подають у вигляді файлу (на 

CD-R) і не повинні перевищувати дві сторінки 

тексту формату А4, набраного у редакторі MS 

Word. 

 2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,0 см. 

 3. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 

14, міжрядковий інтервал 1,5, українською, 

російською, англійською та інш. мовами. 

 4. У правому верхньому кутку – Назва 

напряму. 

 5. Нижче назва доповіді – ПРОПИСНИМИ 

літерами симетрично тексту.  

 6. Нижче, симетрично тексту – ініціали та 

прізвище автора(ів), науковий ступінь і вчене 

звання, посада, місце роботи. 

 7. Через 2 інтервали – текст тези з відступом 

0,9 см. 

 8. За необхідності друкується список 

використаних джерел, оформлений згідно вимог 

державного стандарту. 

 9. До диску CD-R додається текст, друкований 

на папері в 2-х примірниках, один з яких 

підписується автором(-ами). 

 

Тези доповідей, які не відповідають 

вимогам, надіслані без грошового переказу або 

надіслані пізніше вказаного терміну, не 

розглядаються. 

За додатковою інформацією стосовно 

проведення конференції просимо звертатись за 

наступними телефонами: 

тел./факс (056) 409-74-05, (056) 409-74-11 

(на конференцію) 
 

nigri@nigri.dp.ua, nigri@cabletv.dp.ua 

 

Заявка на участь в конференції 

 

Прізвище _________________________________ 

Ім’я  _____________________________________ 

По батькові  ______________________________ 

Організація _______________________________ 

__________________________________________ 

Посада  ___________________________________ 

Вчене звання  ______________________________ 

Науковий ступень __________________________ 

Адреса (з індексом) _________________________ 

__________________________________________ 

Телефон (служб./дом.) ______________________ 

E-mail ____________________________________ 

Тема доповіді ______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Планую (необхідне підкреслити): 

• виступати з доповіддю (5-7 хв) 

• виступати з інформацією (до 3 хв) 

• взяти участь як слухач 

• тільки друк тез 

на секції (вказати секцію із вказаного 

переліку): 

 ______________________________________ 

 

Проживати планую:___________________ 

______________________________________ 
 

____________             _____________ 
дата             підпис 

 

Примітки: 

1. До заявки та тез, які підписують всі співавтори 

доповіді, додаються відомості про співавторів. 

2. Влаштування у готелі – самостійно  

(оплата за проживання не входить у оргвнесок). 
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Ш а н о в н і  к о л е г и !  
 Оргкомітет науково-технічної конференції 
«Сучасні технології розробки рудних родовищ. 
Еколого-економічні наслідки діяльності 
підприємств ГМК» запрошує Вас прийняти 
участь в роботі конференції, яку проводить  
НДГРІ ДВНЗ «КНУ». 
 До участі в роботі конференції запрошуються 
науковці, провідні спеціалісти та керівники 
науково-дослідних та проектних інститутів, вищих 
навчальних закладів, підприємств гірничої галузі, 
державних виконавчих органів та інспекцій. 
 Мета конференції полягає у консолідації 
наукової думки і поширенні результатів наукових 
досліджень для впровадження у практику 
виробництва та навчальний процес при підготовці 
фахівців гірничих спеціальностей. 
 На конференції передбачається розглянути 
широкий спектр наукових, методичних та 
практичних проблем за такими напрямами: 

- розробка ефективних та екологічно чистих технологій 
розробки природних та техногенних родовищ корисних 
копалин, комплексне освоєння надр та вторинних 
ресурсів; 
- розробка та впровадження сучасних технологій 
руйнування гірського масиву, моніторинг сейсмічних 
коливань та їх впливу на навколишнє природне 
середовище; 
- процеси ресурсозбереження на гірничих підприємствах; 
- прогноз та управління геомеханічним станом масивів 
порід при видобутку руд на шахтах та кар’єрах; 
- математичне моделювання, розробка  геоінформаційних 
систем контроля,диагностики та управління 
технологічними процесами на гірничих підприємствах 
Кривбасу, планування та проектування гірничих робіт; 
- оцінка та прогноз еколого-економічних наслідків 
гірничопромислового виробництва; 
- оцінка та прогноз гідрогеологічного та гідрологічного 
стану Кривбасу, еколого-економічна доцільність та 
технології утилізації високомініралізованих шахтних 
та кар’єрних вод; 
- екологічні проблеми землекористування, 
природоохоронні та меліоративні заходи в регіонах 
інтенсивного техногенного впливу; 
- проблеми і методи рекультивації  техногенно порушених 
земель і водних об’єктів; 
- моніторингові дослідження екологічного стану; 

- структурно-функціональні зміни в техногенних 
екосистемах. 

 Тези доповідей, отримані оргкомітетом до 15 

жовтня 2018 року, будуть видані окремим 

збірником.  

Організаційний внесок за участь в конференції  від 

підприємств,організацій,учбових та наукових 

інститутів – 1000 грн. за реквізитами оргкомітету. 

Науковці, студенти, аспіранти, викладачі – безоплатно. 

 За підсумками конференції автори, які 

виступили на конференції будуть мати можливість 

опублікувати свої статті у «Збірнику наукових 

праць  НДГРІ №58.м.Кривий Ріг,2018 р.» 

Програма конференції 
 

900 – 1000 – Реєстрація учасників у головному 
корпусі   НДГРІ. 
1000 – 1200 – Відкриття конференції, пленарне 
засідання (актова зала головного корпусу). 
1200 – 1300 – Перерва. 
1300 – 1700 – Робота секцій, виступи доповідачів. 
1700 – 1800 – Підведення підсумків конференції. 

Для участі в роботі конференції Вам 

необхідно до 15 жовтня 2018 року надіслати на 

адресу оргкомітету: 

- заявку на участь; 

-тези доповіді (у двох примірниках, з дотриманням 

вимог оформлення, підписом автора); 

- електронний варіант тез (на CD-R); 

Адреса оргкомітету: 
50086, м.Кривий Ріг, пр.Гагаріна, 57, НДГРІ ДВНЗ 
«КНУ», Науково-технічний відділ. 

Платіжні реквізити: 

КП "Академічний дім", ЄДРПОУ 30339818, 50065, 

м.Кривий Ріг , вул. Віталія Матусевича, 33 , 

Р/р:26004153989001 в КФ КБ «Приватбанк», м.Кривий 

Ріг,МФО: 305750,ІПН 303398104186,тел.097-918-8082. 

Призначення платежу – за участь у конференції 

23-24.11.2018 р. згідно з запрошенням.  

Місце та час проведення конференції: 

НДГРІ ДВНЗ «КНУ»,  Україна, м. Кривий Ріг,  

пр. Гагаріна, 57 

23-24 листопада  2018 року 

Оргкомітет конференції: 
 

Голова оргкомітету: 

Вілкул Ю.Г. – д.т.н., професор, Криворізький міський 

голова , академік АГН України , президент  Академії 

гірничих наук України 

 

Заступник голови: 

Бабець Є.К. –  к.т.н., професор,директор НДГРІ ДВНЗ 

«КНУ», член.-кор. АГН України 

Члени оргкомітету: 
Артюх В.М. - депутат Криворізької міської ради, голова 
постійної депутатської комісії з природокористування, 
екології, охорони здоров'я та соціального захисту; 
Баш В.О. – генеральний директор ПрАТ « Суха Балка»; 
Бондарук Я. – д.т.н., керівник відділу охорони вод 
Головного інституту гірництва  (м. Катовіце, Польща); 
Болотников А.В. - к.т.н., доцент,директор КП 
"Академічний дім", 
Бровко Д.В.- к.т.н., доцент, начальник науково-
дослідного комплексу ДВНЗ "КНУ", 
Варава Л.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри 
менеджменту і адміністрування  ДВНЗ «КНУ»; 
Герасимчук О.М.- генеральний директор ПрАТ "ІнГЗК" 
Караманиць Ф.І. – член правління  ПАТ «КЗРК»; 
Колосов В.О. – генеральний директор Асоціації 
«Укррудпром», д.т.н., професор, академік АГН України; 
Короленко М.К. – голова правління ПрАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат" 
Коршиков І.І. – д.б.н., професор, директор  
Криворізького ботанічного саду НАН України;  
Лотоус  В . В . – голова правління ПрАТ «ПГЗК»; 
Мурашко Д.М. - керівник представництва громадської 
спілки "Зелений світ МЕТІНВЕСТ" 
Носов В.М. - к.т.н, член-кор. АГН України, засновник 
ПрАТ "Інтервибухпром" 
Перегудов В.В. – д.т.н., професор, директор  ДП  «ДПІ 
«Кривбаспроект», академік АГН України; 
Стрілець Р.О. – директор департаменту екології та 
природних ресурсів Дніпропетровської  ОДА; 
Федін К.А. –к.т.н., голова правління ПАТ «Південний 
ГЗК»; 
Шапар А.Г. – д.т.н.,професор, директор ІППЕ НАН 
України, член-кор. НАНУ. 
Шевчик Д.В.- генеральний директор ПрАТ «ЦГЗК». 


