
Організаційний комітет 

 

 

ГОЛОВА - ЧЕТВЕРИК Михайло Сергійович 

доктор технічних наук, професор 

  

Секретар – МАЛЄЄВ Євгеній Володимирович 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА! Уточнений графік роботи 

конференції буде надісланий пізніше. 

 

 

УВАГА! Відповідальність за зміст статті 

несе автор.  

Оргкомітет залишає за собою право 

відмовити в публікації матеріалів, які не 

відповідають зазначеним вимогам. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Місце проведення 

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. 

Полякова Національної академії наук України, 

вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпропетровськ, 

Україна, 49005 

 

 

Контакти 

 

З питань публікації матеріалів: 

 

Малєєв Євгеній Володимирович 

098-229-80-57 

e-mail: conference-igtm@yandex.ru 

 

Попередня програма заходів 

 

27.10.2016 р. (четвер) 

  9:00 – 10:00  реєстрація учасників 

10:00 – 10:30  пленарне засідання 

10:30 – 12:30  робота в секціях 

12:30 – 13:00        перерва на каву 

13:00 – 16:30  робота в секціях 

 

 

 
УВАГА! Можливі зміни часу початку 

заходів конференції. 
 

Матеріали для участі у конференції:  

1) оформлена за правилами стаття 

2) документи, необхідні для публікації статті 

у збірнику 

 

 

 

Національна академія наук України 

Інститут геотехнічної механіки  

ім. М.С. Полякова  

 

 

 

 

 

XIV КОНФЕРЕНЦІЯ  
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 «ГЕОТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ  

РОЗРОБКИ РОДОВИЩ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 жовтня 2016 р. 

Дніпропетровськ, Україна 
 

 

http://www.nas.gov.ua/Pages/default.aspx


Основні напрямки доповідей: 

 

- проблеми розробки родовищ корисних 

копалин підземним і відкритим способом; 

- розвиток технологій збагачення 

концентратів; 

- вивчення напружено-деформованого стану 

масиву гірських порід; 

- екологічні проблеми, пов'язані з розробкою 

родовищ і закриттям гірничодобувних 

підприємств; 

- проблеми газодинамічних явищ і утилізації 

метану; 

- транспорт в гірничодобувній промисловості; 

- дослідження в області геотехнічної і гірничої 

механіки та інші. 

 

 

Прийом статей 

 

Для подання статті необхідно  

до 12.09.2016 р.  надіслати її разом із пакетом 

документів електронною поштою на адресу: 

conference-igtm@yandex.ru. 
По результатам роботи конференції найбільш 

цікаві статті будуть опубліковані в збірнику 

наукових праць «Геотехнічна механіка», який 

зареєстрований як фахове видання з технічних і 

геологічних наук. 

До публікації приймаються статті, що містять 

нові результати наукових досліджень, які раніше 

не публікувалися. 

До публікації в збірнику приймаються тільки 

оригінальні статті, які виконані на сучасному 

методичному та методологічному рівні, з 

дотриманням видавничої політики збірнику і 

рекомендацій Комітету з етики публікацій - 

Committee on Publication Ethics. 

 

Мови конференції 

 

Українська, російська, англійська. 

 

 

Контрольні дати 

прийом статей                   до 12.09.2016 р. 

 

 

Умови участі 

 

Для участі у конференції необхідно надіслати  

на адресу організатора: 

- підписану всіма авторами статтю на 

стандартних аркушах паперу А4 в одному 

примірнику (друкований примірник може бути 

надіслано поштою); 

- електронну версію статті (Microsoft Word 

1997-2010, формати «*.doc» або «*.docx»); 

- електронну версію анотації, списку 

літератури та відомостей про авторів за 

встановленим зразком українською, російською 

та англійською мовами для розміщення на сайті 

збірника (Microsoft Word 1997-2010, формати 

«*.doc» або «*.docx»);  

- письмову рекомендацію встановленого 

зразка, яка підписана доктором наук, 

співробітником ІГТМ НАН України; 

- експертний висновок про можливість 

опублікування матеріалів у відкритій пресі; 

- підписаний автором ліцензійний договір. 

Докладніше на сайті Збірника 

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

 

Форма участі у конференції – очна. 

Виступ може супроводжуватися слайдами, 

поданими у форматі Power Point. Для 

відтворення буде наданий проектор. 

 

Основні вимоги до структури та змісту 

статті 

Стаття повинна містити наукову новизну 

та/або практичну значимість результатів 

досліджень, обґрунтування їх достовірності. 

Редколегія рекомендує авторам структурувати 

матеріал, який представляється в Редакцію: вступ 

(формулюється суть дослідження, коротко 

обговорюється сучасний стан питання, ставиться 

мета і завдання дослідження), методи досліджень 

(методи постановки експериментів і статистичної 

обробки даних), теоретична та/або 

експериментальна частини (описується 

покладений в основу статті матеріал), результати 

та їх обговорення (наукові результати із 

зазначенням новизни і практичної цінності, їх 

обговорення), висновки (підсумок отриманих 

результатів). 

Обов'язкове дотримання загальної структури 

статті, ясність, логічна послідовність викладення, 

переконливість і вагомість висновків.  

Додаткові вимоги до списку літератури: 

- список літератури має містити не менш 

ніж 10 джерел (з 2000 року); 

- обов’язково посилання на зарубіжні 

джерела; 

- посилання на власні роботи не більш ніж  

25 % від загальної кількості посилань; 

 

Вимоги до оформлення та приклад правильно 

оформленої статті представлені на сайті: 

вимоги: 

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

приклад: 

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

t=edit&id=138 

http://www.geotm.dp.ua/index.php/uk/authors
http://www.geotm.dp.ua/index.php/uk/authors
http://www.geotm.dp.ua/index.php/uk/authors?layout=edit&id=138
http://www.geotm.dp.ua/index.php/uk/authors?layout=edit&id=138

