Умови

Контакти

Інформація

Приймаються статті від українських та закордонних організацій гірничого профілю, навчальних закладів, фірм.
Для своєчасного формування програми та
публікацій матеріалів необхідно до 01 жовтня
2021 р. надіслати до Оргкомітету:
- тексти доповідей (вимоги додаються);
- реєстраційну форму (додається);
- письмову заяву автора (авторів) або експертний висновок про відсутність плагіату у
тексті статей, які направляються до публікації
в збірник матеріалів конференції.
Статті, які будуть надіслані до Оргкомітету Форуму після 01.10.2021 р. і не відповідатимуть встановленим правилам оформлення, не будуть надруковані.

У платіжному дорученні просимо зазначити:
друк у збірнику наукових праць «Український
гірничий форум – 2021» та пересилка
поштою, ПІБ відправника, одержувач:
Приватне підприємство фірма „МЛАД”

УКРАЇНСЬКИЙ
ГІРНИЧИЙ ФОРУМ –
2021

Конференція проводитиметься на корпоративній платформі Microsoft Teams в режимі
онлайн.
Реєстрація за бажанням

МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ

Вартість розміщення повноцінної статті,
згідно вимогам, у збірнику наукових праць
конференції обов’язкова і становить 400
гривень (у т.ч. ПДВ) з пересилкою самого
збірника замовною поштою.
Реквізити:
Приватне підприємство фірма „МЛАД”
Р/р 26006111188001 в ПАТ КБ «ПриватБанк»,
м. Дніпро, МФО 305299,
Р/р в форматі IBAN:
UA593052990000026006111188001
ЄДРПОУ 23023216, ІПН 230232104649,
Свідоцтво платника ПДВ
№ 04329461
Юридична адреса: 49074, м. Дніпро,
вул. Іркутська, 64
Фактична адреса: 49024, м. Дніпро,
вул. Універсальна, 10
Генеральний директор:
Вигодін Артем Михайлович

https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft365/microsoftteams/free?icid=SSM_AS_Promo_Apps_MicrosoftT
eams

Секретаріат Оргкомітету Форуму:
ТЕРЕЩУК Євгенія Євгенівна
ДЯЧЕНКО Олена Юріївна
КОНТАКТИ:
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»
Відділ міжнародних зв’язків
просп. Д. Яворницького, 19, кор.4, к. 31/1
49005, м. Дніпро, Україна
тел./факс: (056) 746-14-96;
е-mail: Tereshchuk.e.e@nmu.one
Diachenko.o.yu@nmu.one
З питань оформлення фінансових документів звертатися за
e-mail: viter.serg@gmail.com
Поточна інформація розміщена на
веб-сторінці університету:
www.nmu.org.ua

О Н ЛАЙ Н

04 – 05 ЛИСТОПАДА 2021 Р.
ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
• Міністерство освіти і науки України
• Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
• Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України
• Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка» (Дніпро)
• ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний
завод», Україна
• Приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України «ДТЕК»
• Інститут гірничої та металургійної
електроенергетики МОН України і НАН
України
• Інститут фізики гірничих процесів НАН
України (Дніпро)
• Національна академія наук України
• Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
• НАК “Нафтогаз України”
• ДП "Науково-виробниче об'єднання" Павлоградський хімічний завод "

Організаційний комітет
ЗАКОРДОННІ ПАРТНЕРИ:
• Технічний університет “Фрайберзька гірнича академія” (ФРН)
• Бранденбурзький технічний університет
(Коттбус, ФРН)
• Ройтлінгенський університет техніки і економіки (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)
• Сатпаєв університет (Алмати, Казахстан)
• Навоїйський державний гірничий інститут
(Узбекистан)
МІЖНАРОДНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
О.О.Азюковський (Україна)
Г.Г. Півняк (Україна)
Клаус-Дітер Барбкнехт (ФРН)
М. Шмідт (ФРН)
Н. Нойбергер (ФРН)
К. Дребенштедт (ФРН)
Х. Брумме (ФРН)
М. Хардигура (Польща)
Б.Р. Ракішев (Казахстан)
К.С. Санакулов (Узбекистан)

НАУКОВІ НАПРЯМИ
Тексти наукових статей подаються
українською або англійською мовою
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ СЕКЦІЇ:
- проблеми інженерної освіти на сучасному
етапі розвитку суспільства;
- гірнича інженерія;
- відкриті гірничі роботи;
- збагачення корисних копалин;
- будівництво і експлуатація підземних споруд;
- шляхи
розвитку
маркшейдерськогеодезичних робіт;
- геомеханіка і геотехніка;
- промислове та цивільне будівництво;
- геологія;
- нафтогазова інженерія;
- проблеми та перспективи вдосконалення
гірничого обладнання;
- рудникова аерологія та безпека праці;
- технології економічного і безпечного використання електроенергії;
- автоматизація у гірництві;
- економіка і управління у гірничій промисловості;
- екологічні і правові проблеми техногеннонавантажених регіонів.
Будь ласка, вкажіть науково-технічну секцію,
на якій бажано презентувати Вашу доповідь.

Детальна інформація щодо контактів модераторів, закріплених за кожним напрямком
секції, можна дізнатися на початку жовтня
2021 р. і надано персонально за бажанням.

Інформація
ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:
АЗЮКОВСЬКИЙ
Олександр Олександрович,
Ректор НТУ «ДП»
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:
ШАШЕНКО Олександр Миколайович,
проректор з міжнародних зв’язків,
професор
ДИЧКОВСЬКИЙ Роман Омелянович,
заступник проректора з наукової роботи,
начальник науково-дослідної частини,
професор
ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА ФОРУМУ
04 листопада 2021 р. (четвер)
Підключення учасників до Microsoft
Teams за бажанням.
Технічне забезпечення прямої трансляції з YouTube каналу.
Пленарне засідання:
відкриття Форуму;
доповіді провідних фахівців
Регламент виступу 15 хвилин.
05 листопада 2021 р. (п’ятниця)
Реєстрація учасників он-лайн по секціям
Засідання науково-технічних секцій.
Регламент виступу 15 хвилин

