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Заповнення заявки на участь в конференції 
Для участі в конференції учасникам необхідно 

заповнити заявку. 
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Місце проведення 
Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. 

Полякова Національної академії наук України, 

вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпро, Україна, 

49005 
 

 

Контакти 
 

З організаційних питань: 
 

Малєєв Євгеній Володимирович 

098-229-80-57 

    Левченко Катерина Сергіївна 

067-474-45-45 

 
 Е-mail: conference-igtm@i.ua 
 

Попередня програма заходів 
 

27.10.2022р. (четвер) 

    10:00 – 10:10  реєстрація учасників 

10:10 – 16:00  робота конференції 
 

 

Уточнений графік роботи конференції буде 

надісланий пізніше. 
 

Матеріали для участі у конференції:  

1) заявка на участь в конференції 

(обов’язково); 

2) тези доповіді (обов’язково); 

3) оформлена за правилами стаття та 

документи, необхідні для її публікації у 

збірнику «Геотехнічна механіка»  (для тих, 

хто бажає також опублікувати статтю). 

 

Щорічна Міжнародна конференція молодих 

учених «Геотехнічні проблеми розробки 
родовищ» відбудеться  «ON-LINE» 
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Основні напрямки роботи 
 

Основна тематика доповідей: 

- проблеми розробки родовищ корисних копалин 

підземним і відкритим способом;  

- розвиток технологій збагачення руд;  

- вивчення напружено-деформованого стану 

масиву гірських порід;  

- екологічні проблеми, пов'язані з розробкою 

родовищ, відходами виробництва і закриттям 

гірничодобувних підприємств;  

- проблеми газодинамічних явищ і утилізації 

метану;  

- транспорт в гірничодобувній промисловості;  

- дослідження в області геотехнічної і гірничої 

механіки; 

- питання маркшейдерського та геодезичного 

супроводу робіт; 

- охорона праці та промислова безпека; 

- та інші. 

        Захід зареєстровано в УкрІНТЕІ. 

 

Прийом тез доповідей 
Результати конференції будуть опубліковані в 

електронному збірнику матеріалів конференції, 

який розміщується на офіційному сайті ІГТМ 

НАН України в розділі Конференції 

http://www.igtm.dp.ua/index.php/konferentsii .  

Вимоги до тез доповіді:  
- обсяг матеріалів -2-5 сторінок в форматі «*.doc» 

або «*.docx»;  

- формат аркуша: A4, орієнтація – книжкова, поля з 

усіх боків 2,0 см;  

- шрифт Times New Roman 14 пунктів;  

- міжрядковий інтервал: одинарний;  

- вирівнювання тексту: по ширині; 

- абзацний відступ: 0,5 см; 

- рисунки та таблиці: необхідно подавати 

безпосередньо після тексту, де вони згадуються 

вперше, або на наступній сторінці. Кількість 

таблиць, формул та ілюстрацій має бути 

мінімальною та доречною; 

- формули: повинні бути набрані за допомогою 

редактора формул;  

- список літератури повинен бути оформлений за 

міжнародним бібліографічним стандартом APA 

(http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book) 

(розмір шрифту – 11). 

Послідовність розміщення структурних 

елементів у тезах доповіді:  
- на першому рядку зазначається назва доповіді;  

- на другому рядку зазначаються прізвища та 

ініціали авторів, їх  вчений ступінь, звання, 

- на третьому рядку зазначається місце роботи або 

навчання, місто, країна;  

- коротка анотація (5 рядків, розмір шрифту 11); 

- текст доповіді, який включає вступ, мету, 

результати досліджень, висновки; 

- список літератури.  

Оргкомітет залишає за собою право 

відмовити в публікації матеріалів, які не 

відповідають зазначеним вимогам. 

Публікація статей 
За бажанням учасники конференції також 

можуть подати статтю за матеріалами 

досліджень, яку буде опубліковано у фаховому 

збірнику категорії Б «Геотехнічна механіка». До 

публікації приймаються статті, що містять нові 

результати наукових досліджень, які раніше не 

публікувались. Мова збірнику – англійська, але 

для розміщення в україномовній версії сайту 

статті подаються також українською. 

Всі статті проходять подвійне рецензування.  

Відповідальність за зміст статті несе 

автор.  
 

Вимоги до оформлення статті для 

публікації в збірнику наукових праць 

«Геотехнічна механіка» представленні на 

сайті збірника: 

http://www.geotm.dp.ua/index.php/uk/authors  
 

Мови конференції 
 

Українська,  англійська. 
 

 

Контрольні дати 
прийом доповідей                   до 01.10.2022 р. 
 

 

Умови участі 
 

 Конференція відбудеться on-line. 

Участь в конференції та публікація тез 

доповідей безкоштовна.  

Учасники отримають сертифікати. 

 
 

 

Прийом доповідей 
 

Прийом оформлених відповідно до вимог 

матеріалів (тези доповіді та заявка) здійснюється 

на адресу: conference-igtm@i.ua 

 

http://www.igtm.dp.ua/index.php/konferentsii
mailto:conference-igtm@i.ua

