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№ 

п/п 
Назва 

Харак-

тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

1. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту 

кандидатської дисертації 

1 Проблемы создания обору-

дования бурения, взрывно-

го и распорного разруше-
ния 

Стаття Проблемы Чернобыля. – 

1997. – Выпуск 1, Ме-

жотраслевой научно-

технический центр 

«Укрытие» НАН Украи-

ны, Чернобыль. - С.35-

36. 

3 В.П.Кузьмин-

ський 

В.Г. Кравчен-

ко 

2 Некоторые вопросы техно-

логии и технических 

средств для преобразования 

IV энергоблока ЧАЭС в 

экологически безопасный 

объект и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных си-

туаций 

Стаття Геотехническая механи-

ка. Межведомственный 

сборник научных тру-

дов, Выпуск 16, 1999, 

стр.106-147 

47 ВП Кузьминс-
кий, ВГ Крав-

ченко, ЮМ 

Кузнецов 

3 Опыт отработки на речном 

полигоне элементов эколо-

гически щадящей техноло-

гии и обеспечивающих ее 
внедрение технических 

средств для подводной 

добычи песка 

Стаття Геотехническая механи-

ка. Межведомственный 

сборник научных тру-

дов, Выпуск 16, 1999, 

стр.74-84. 

15 - 

4 Добыча строительных пес-
ков и других россыпных 

полезных ископаемых в 

прибрежной зоне Азово-

Черноморского бассейна по 

экологически щадящей тех-

нологии 

Тези I Науково-практична 
конференція "Екологічні 
проблеми та особливості 
експлуатації берегових 

об'єктів морегосподар-

ського комплексу Укра-
їни", Ізмаїл, 21-24 трав-

ня 1998. Опубл. у "Вест-
ник Украинского дома 
экономических и науч-

но-технических знаний". 

- № 2. - С.45-46. 

2 А.П. Зіборов, 

В.П.Франчук 

Є.С.Запара та 
ін. 

5 Випробування технологіч-

ного обладнання для еколо-

гічно ощадливого видобут-
ку піску з підводних родо-

вищ 

Стаття Науковий вісник Націо-

нальної гірничої Акаде-
мії України.–1998.– № 2. 

- С. 9–11. 

(фахове видання) 

3 Є.С. Запара, 
А.О. Бондаре-
нко 

6 О технике и технологии Стаття Науковий вiсник Нацiо- 3  



№ 

п/п 
Назва 

Харак-

тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

экологически щадящей  

добычи россыпных полез-
ных ископаемых в море 

нальноï гiрничоï ака-
демiï Украïни. – 2000. – 

№6. - С.60–63. 

(фахове видання) 

7 Технологии и технические 
средства очистки больших 

объемов технологических 

вод от мелких и крупных 

механических включений 

Тези Тези доповіді на науко-

во-практичній конфере-
нції  "Проблеми та перс-
пективи очищення та  
повторного використан-

ня води", м. Харьков, 21 

– 24 листопада 2000 р. - 

С.23-25. 

3 В.П. Кузьмин-

ський, В.Г. 

Кравченко, 

Д.В. Кудряв-

цев та ін. 

8 Обоснование параметров 

лабораторной установки 

для изучения процессов 

поддонной выемки грунта 

Стаття Збагачення корисних 

копалин.-2002.- Вип. № 

13(54). - С. 121 – 125. 

(фахове видання) 

5 А.О. Бондаре-
нко 

9 Гидродинамика процесса 
поддонного гидроразмыва 
несвязных полезных иско-

паемых 

Стаття Збагачення корисних 

копалин.–2002, Вип. № 

15(56). - С. 109 – 116. 

(фахове видання) 

8  

10 О рационализации параме-
тров грунтозаборника для 

поддонной добычи песка 

Стаття Науковий вісник НГА 

України.-2002.-№5. - 

С.61-62. 

(фахове видання) 

2 Є.С. Запара, 
А.О.Бондарен
ко 

11 Методика эксперименталь-

ных исследований поддон-

ного гидроразмыва несвяз-
ного грунта 

Стаття Вибрации в технике и 

технологиях.-2002.-

№5(26). - C.73-75. 

(фахове видання) 

3 А.О.Бондарен
ко 

12 Вопрос создания техниче-
ских средств для освоения 

намывных техногенных ме-
сторождений 

Стаття Збагачення корисних 

копалин.-2003.-№ 18 

(59). С. 177 – 181. 

(фахове видання) 

4 А.П. Зіборов, 

В.П.Кузьмин-

ський, В.П. 

Франчук та ін. 

13 Вопрос создания техниче-
ских средств для освоения 

намывных техногенных ме-
сторождений 

Доклад 

на кон-

ферен-

ции 

Научно-практическая 

конференция "Про-

блемы обогащения руд и 

россыпных месторожде-
ний и пути их решения". 

- 14-16 мая 2003 г., На-
циональный горный 

университет, Днепропе-
тровск, Украина 

  

14 Критерии подобия в наклонной тур-

булентной струе  
 Доклад на Международной нау-

чно-технической конференции 

"Форум горняков-2003". - 16-18 

октября 2003г., Национальный 

горный университет, Днепропе-

тровск, Украина. © 

 

  



№ 

п/п 
Назва 

Харак-

тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

15 Определение расхода воды, 

фильтрующейся из поддон-

ного забоя при добыче не-
связного грунта 

Стаття Сборник научных тру-

дов НГУ, № 19, том 5. - 

С. 233-239. 

(фахове видання) 

7 Є.С. Запара, 
А.О.Бондарен-

ко 

16 Определение расхода воды, 

фильтрующейся из поддон-

ного забоя при добыче не-
связного грунта 

Стаття Сборник научных тру-

дов НГУ.-2004.-№19, 

том 5 C.233-239 

  

17 Критерий подобия филь-

трационного потока, обра-
зованного в грунте водяной 

струей 

Стаття Збагачення корисних 

копалин.-2004.-№ 20 

(61). - С. 25 – 28. 

(фахове видання) 

4  

18 Определение коэффициента 
расширения наклонной 

струи в горизонтальной 

плоскости  

Стаття Науковий вісник НГУ.-

2005.-№1. - С. 63-66. 

(фахове видання) 

4 Є.С. Запара, 
А.О.Бондарен-

ко 

2. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту  

кандидатської дисертації 

19 Определение характерных 

размеров наклонной водя-

ной струи при поддонном 

размыве несвязного грунта  

Стаття Науковий вісник НГУ.-

2006.-№2. - С. 51-54. 

(фахове видання) 

4  

20 Обоснование факторов, 

определяющих рациональ-

ный режим добычи несвяз-
ного полезного ископаемо-

го из поддонного забоя с 
покрывающими породами 

Стаття Сборник трудов До-

нецкого национального 

технического универси-

тета.-2006.- № 111, том 

2. - С.86-91. 

(фахове видання) 

6  

21 Анализ влияния физико-

механических свойств 

вмещающих пород и несвя-

зных полезных ископаемых 

на процесс поддонной 

добычи 

Стаття Геология и полезные ис-
копаемые мирового оке-
ана.-2006.-№3. - С.92-97. 

(фахове видання) 

6 Є.С. Запара, 
А.П. Зіборов 

22 О необходимости научного 

обеспечения перевода на 
большие глубины 

добычных работ на место-

рождениях строительных 

материалов шельфа Черно-

го моря 

Стаття Геология и полезные ис-
копаемые мирового оке-
ана.- 2007.- №1. - С.120-

130. (фахове видання) 

11 А.П. Зіборов 

23 Опыт освоения и эксплуа-
тации отечественной сис-
темы шариковой очистки 

конденсаторов паровых 

турбин на ТЭС 

Стаття Энергосбережение.-
2007.- №3. - С.12-16. 

6 В. П. Кузьми-

нський,  

Д. В. Кудряв-

цев, В. Г. Шу-

мілін 



№ 

п/п 
Назва 

Харак-

тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

24 Проблемы фильтрации 

технической воды на отече-
ственных предприятиях и 

пути их решения  

Стаття Энергосбережение.-
2008.- №2. - С.7-11 

5 В. П. Кузьми-

нський,  

Д. В. Кудряв-

цев 

25 О необходимости исследо-

вания гидравлических ре-
жимов работы фильтров 

технической воды 

Стаття Науковий вісник НГУ.-

2009.-№12, С. 46-50 

(фахове видання) 

5 В. П. Кузьми-

нський 

26 Способ обоснования пара-
метров сетчатых фильтров 

технической воды для гор-

но-металлургических пред-

приятий 

Тези Матеріали Міжнародно-

го симпозіуму "Неделя 

горняка-2010", 25-29 сі-
чня 2010 р., Москва, 
Московський державний 

гірничий інститут. – С. 

156. 

1  

27 Способ определения пара-
метров сетчатых фильтров 

технической воды для гор-

но-металлургических пред-

приятий  

Стаття Горное оборудование и 

электромеханика.-2010.-

№ 10. С. 12 – 16. 

(фахове видання) 

5  

28 Упряжка на воду Стаття Металлургический ком-

пас. Украина-Мир.-

2010.-№3. -С. 26-29. 

4 В. П. Кузьми-

нський,  

Д. В. Кудряв-

цев 

29 Тонкости водоочистки  Стаття Металлургический ком-

пас. Украина-Мир.-

2010.-№8. - С. 18-20. 

3 В. П. Кузьми-

нський,  

Д. В. Кудряв-

цев, О.Ю. Че-
гляков 

30 Методика определения гид-

равлических параметров 

работы фильтров техниче-
ской воды  

Стаття Металлургическая и го-

рнорудная промышлен-

ность. - 2011. -№1. – С. 

128-130.  

(фахове видання) 

3 В.О. Копитько 

31 Расширение возможностей 

сетчатых промышленных 

водяных фильтров 

Стаття Київ, Підводні техноло-

гії. Промислова та циві-
льна інженерія, №4, 

2016, с. 60-71. (фахове 

видання) (наукометри-

чна база даних Копер-

нікус) 

11 В. П. Кузьми-

нський, О.В. 

Овчинникова 

32 Обратный инжиниринг 
корпусов насыпных уголь-

ных фильтров 

Стаття Сборник «Геотехниче-

ская механика», №131, 

стр 108-120, 2016 (фа-

хове видання) 

http://www.geotm.dp.ua/a

13 - 



№ 

п/п 
Назва 

Харак-

тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

ttachments/article/3148/14

.pdf  

33 Разработка и испытания 

грохота с непосредствен-

ным вибрационным воз-
буждением сита для карби-

да титана 

Стаття Сборник «Геотехниче-

ская механика», №137, 

стр 73-79, 2017 (фахове 

видання) 

http://dspace.nbuv.gov.ua/

dspace/handle/123456789

/158639  

7 Е.С.Запара 

34 Разработка и внедрение 
многокамерных фильтров 

технической воды с ручным 

управлением для горно-

металлургических предпри-

ятий 

Стаття Вісті Донецького гірни-

чого інституту, №1 (42), 

стр. 162-169, 2018 (фа-

хове видання) 

http://science.donntu.edu.

ua/wp-

content/uploads/2018/08/

Kukhar_JDMI_1_18.pdf  

8 Е.С.Запара 

35 Еnergy saving through 

quality of technical water: 

new types of mechanical 

screen filters for various links 

of water treatment 

Колек-

тивна 
моно-

графія 

Topical scientific re-

searches into resourcesav-

ing technologies of miner-

al mining and processing. 

Multi-authored mono-

graph. - Sofia: Publishing 

House "St.Ivan Rilski". - 

2020. Р. 369-393. 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1

7471  

25 Hryhorash 

M.V., Kuzmin-

skyi V.P., 

Ovchinnikova 

O.V., 

36 Лабораторные исследова-
ния тонкой фильтрации 

шахтной воды Запорож-

ского железорудного 

комбината 

 

Стаття Сборник «Геотехниче-
ская механика»: меж-

вед. сб. науч. тр / 

ИГТМ НАН Украины. 

2020. № 150. С. 136-

145. (фахове видання) 

10  

37 Research and determination 

of parameters of hydraulic 

drive of technical water fil-

ter with screen filtering el-

ement  

тезисы 3nd International Scien-

tific and Technical In-

ternet Conference ““In-

novative development of 

resource-saving tech-

nologies and sustainable 

use of natural re-

sources”. Book of 

Abstracts. - Petroșani, 

Romania: 

UNIVERSITAS 

Publishing, 2020. - 267 

2 D. Norenko 



№ 

п/п 
Назва 

Харак-

тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

p. 
https://www.upet.ro/cercetare/man

ifestari/Krivoi_Rog_2020_Book_

of_Abstracts.pdf 

38 Експериментальне обґрун-

тування параметрів щітко-

вого очищувача сітчастого 

фільтра технічної води 

стаття Збірник наукових праць 

НГУ. 2021. № 64. С. 175-

187 (фахове видання) 

http://znp.nmu.org.ua/inde

x.php/uk/arkhiv-

zhurnalu/36-64ua/416-

64ua14  
https://doi.org/10.33271/crpnmu/6

4.175 

13 Д.Д. Норенко 

39 Експериментальне визна-
чення опору переміщенню 

щіткового очисника по сіт-
частому фільтроелементу 

Тези 

доповіді 
Матеріали ХІХ 

Всеукраїнської науково-

технічної конференції 
«ПОТУРАЄВСЬКІ 
ЧИТАННЯ»,  

Дніпро, 2021. С. 82-83 

https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/v

ibro/%D0%9F%D0%BE%D1%82

%D1%83%D1%80%D0%B0%D1

%94%D0%B2%D1%81%D1%8C

%D0%BA%D1%96%20%D1%87

%D0%B8%D1%82%D0%B0%D

0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0

%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B

8_2021.pdf  

2 Д.Д. Норенко 

40 Особливості урахування 

форми шматків гірських 

порід при моделюванні їх 

руйнування у дезінтеграто-

рах 

Допо-

відь 

Матеріали ХІХ Всеукраїн-

ської науково-технічної 
конференції 
«ПОТУРАЄВСЬКІ 
ЧИТАННЯ», Дніпро, 2021. 
https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/v

ibro/%D0%9F%D0%BE%D1%82

%D1%83%D1%80%D0%B0%D1

%94%D0%B2%D1%81%D1%8C

%D0%BA%D1%96%20%D1%87

%D0%B8%D1%82%D0%B0%D

0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0

%9F%D1%80%D0%BE%D0%B

3%D1%80%D0%B0%D0%BC%

D0%B0_2021.pdf  

 Надутий В.П., 

Сухарєв В.В., 

Титов О.О. 

41 The justification of the de-

sign of a laboratory facility 

for experimental measure-

ments of the resistance 

force of a brush cleaner 

moving along a strainer 

mesh 

тезисы 4nd International Scien-

tific and Technical In-

ternet Conference “In-

novative development of 

resource-saving tech-

nologies and sustainable 

use of natural re-

sources”. Book of Ab-

stracts. - Petroșani, Ro-

3 D. Norenko 

 



№ 

п/п 
Назва 

Харак-

тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

mania: UNIVERSITAS 

Publishing, 2021. - 238 

p.  
http://ep3.nuwm.edu.ua/22061/1/4

rd%20INTERNATIONAL%20SC

IENTIFIC%20CONFERENCE.pd

f  

42 Обґрунтування конструкції 
експериментальної устано-

вки для дослідження очист-
ки фільтрувальної сітки щі-
тковим очищувачем 

Стаття 

фахове 

видан-

ня 

Збірник наукових праць 

НГУ. 2022. № 68. С. 166-

173 

(фахове видання) 
http://znp.nmu.org.ua/index.php/u

k/arkhiv-zhurnalu/43-68ua/578-

68ua15 

https://doi.org/10.33271/crpnmu/6

8.166  

8 Норенко Д.Д. 

43 Силові впливи на частинку 

забруднення на сітці щітко-

вого водяного фільтру 

тези Молодь: наука та інно-

вації: матеріали XII Все-
української науково-

технічної конференції 
студентів, аспірантів та 
молодих вчених, Дніпро, 

23–24 травня 2022 року / 

Національний технічний 

університет «Дніпровсь-

ка політехніка» – Дніпро 

: НТУ «ДП», 2022 – 338 

с., стор. 146-147 
https://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-

zbirok-konferentsiy/naukova-

vesna-

2022/%D0%97%D0%B1%D1%9

6%D1%80%D0%BD%D0%B8%

D0%BA_%D0%9D%D0%92_20

22.pdf  

2 Норенко Д.Д. 

44 Розробка проєкту фільтру 

технічної води для всмок-

тувальних ліній 

тези Тиждень студентської 
науки - 2022: Матеріали 

сімдесят сьомої студент-
ської науково-технічної 
конференції (Дніпро, 16-

20 травня 2022 року). – 

Д.: НТУ «ДП», 2022 – 

913 с. стр. 590-592 

https://science.nmu.org.ua

/ua/conferences/week-of-

studsci/zvit-2022.pdf   

3 Зіпа К.О. 

45 Проектування ковшового 

елеватора для зерна з про-

дуктивністю 20 т/год 

тези Тиждень студентської 
науки - 2022: Матеріали 

сімдесят сьомої студент-
ської науково-технічної 

2 Макор’ян К.В. 
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тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

конференції (Дніпро, 16-

20 травня 2022 року). – 

Д.: НТУ «ДП», 2022 – 

913 с. стр. 611-612. 

https://rmv.nmu.org.ua/ua/

arkhiv-zbirok-

konferentsiy/naukova-

vesna-

2022/%D0%97%D0%B1

%D1%96%D1%80%D0%

BD%D0%B8%D0%BA_

%D0%9D%D0%92_2022

.pdf 

46 Tytov, O.O., Nadutyy, V.P., Babii, 

K.V., Kolosov, D.L., Kukhar, V.Yu. 

(2022). Flat problem to determine the 

forces of destruction of pieces in 

disintegrators while being grabbed in 

thick layer 

Стаття 

Скопус 

Naukovyi Visnyk Natsionalnoho 

Hirnychoho Iniversytetu, 2022 

(3), 67-75. 

https://doi.org/10.33271/nvngu/20

22-3/067  

9 Tytov, O.O., 

Nadutyy, V.P., 

Babii, K.V., 

Kolosov, D.L. 

47 Обґрунтування параметрів 

фільтрів технічної води для 

всмоктувальних ліній насо-

сів 

Тези 

доповіді 

Інформаційне суспільство: тех-

нологічні, економічні та техніч-

ні аспекти становлення (випуск 

70): матеріали Міжнародної 
наукової інтернет-конференції, 
(м. Тернопіль, Україна – м. Пе-
реворськ, Польща, 22-23 верес-
ня 2022 р.) / [ редкол. : О. Пат-
ряк та ін.] ; ГО “Наукова спіль-

нота”; WSSG w Przeworsku. – 

Тернопіль : ФОП Шпак В.Б. – 

191 с. 
http://www.konferenciaonline.org.

ua/ua/article/id-640/  

4  

48 Causes of the titanium filter 

meshes’ destruction in tech-

nical water filters 

Тези 

доповіді 

5nd International Scientific and 

Technical Internet Conference 

“Innovative development of re-

source-saving technologies and 

sustainable use of natural re-

sources”. Book of Abstracts. - 

Petroșani, Romania: 

UNIVERSITAS Publishing, 2022. 

- 260 p. 

https://www.upet.ro/cercetare/man

ifestari/Ukraine_2022_Book_of_

Abstracts.pdf 

http://ep3.nuwm.edu.ua/24762/ 

3  

49 Досвід викладання дисцип-

ліни «Комп’ютерний інжи-

ніринг підйомно-

транспортних машин» в ди-

станційному форматі 

тези Харківський національ-

ний автомобільно-

дорожній університет 
Наукова інтернет -
конференція з проблем 

вищої освіти і науки 

«Актуальні проблеми 

освітньо-виховного про-

6 Москальова 
Т.В. 



№ 
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Назва 

Харак-

тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

цесу  та шляхи їх вирі-
шення в умовах сучас-

них викликів»18 листо-

пада 2022 р., м. Харків 
 

https://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-

FUB/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%

96%D0%BA%D1%83_%D0%BE%D0%B

F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82

%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%

D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%

D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D

0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0

%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0

%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%

BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%9

6%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81

%D0%B8%D0%BD/%D0%97%D0%B1%

D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0

%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0

%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%

85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%8

6%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%B

C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%

D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D

0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D

1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0

%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1

%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%

B5%D1%82_-

_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84

%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%

D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%

D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D

0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D

0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0

%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%8

2%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B

0%D1%83%D0%BA%D0%B8.pdf  

50 Зворотній інжиніринг дис-
ково-анкерного сошника 

тези Наука, освіта, технології 
і суспільство: світові те-
нденції та регіональний 

аспект: збірник тез до-

повідей міжнародної на-
уково-практичної кон-

ференції «Наука, освіта, 
технології і суспільство: 

світові тенденції та 
регіональний аспект» 

(Рівне, 11 січня 2023 р.): 

у 3 ч. Рівне: ЦФЕНД, 

2023. Ч. 3. 79 с. 
http://www.economics.in.

ua/2023/01/11-3.html  

https://drive.google.com/u

c?export=download&conf

irm=no_antivirus&id=1Q

TvI7VyiNxHuGNuTlqoG

e59Kt2zG-eJN  

С. 15-17 Карповець Є. 

Р. 



№ 
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тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

51 Обґрунтування та розра-
хунок відстані між фільт-
роелементом та корпусом 

фільтру всмоктувальних 

ліній  

Тези 

доповіді 

Збірник тез доповідей ХХ Між-

народної науково-технічної 
конференції «ПОТУРА Ї ВСЬКІ 
ЧИТАННЯ». 27 січня Дніпро 

2023. 92 с. 
https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/v

ibro/%D0%A2%D0%B5%D0%B

7%D0%B8%202023.pdf 

https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/v

ibro/%D0%A2%D0%B5%D0%B

7%D0%B8%202023.pdf  

С. 71-72. Зіпа К.О. 

52 Проблеми дистанційного 

проведення лабораторних 

робіт КІ ПТМ та шляхи їх 

вирішення 

Тези 

доповіді 

Збірник тез доповідей ХХ Між-

народної науково-технічної 
конференції «ПОТУРА Ї ВСЬКІ 
ЧИТАННЯ». 27 січня Дніпро 

2023. 92 с.  
https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/v

ibro/%D0%A2%D0%B5%D0%B

7%D0%B8%202023.pdf 

https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/v

ibro/%D0%A2%D0%B5%D0%B

7%D0%B8%202023.pdf 

С. 87-88.  
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8 UA 80779 Фільтр патент Пат. 80779 України,  
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12 UA 98354 Фільтр патент Реєстр. № а201005671. 
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Друк. 10.05.2012; Бюл. 

№ 9, 2012 р.  

 В.П.Кузьмінсь
кий, Д. В. Ку-

дрявцев, В. Г. 

Шумілін  

13 UA 99025 Фільтр патент Реєстр. № а201014942. 

Дата подання 13.12.2010 

Друк. 10.07.2012; Бюл. 

№ 13, 2012 р.  

 В.П.Кузьмінсь
кий, Д. В. Ку-

дрявцев, 

О.В.Овчинник
ова  

14 UA 102797 Фільтр патент Реєстр. № а 2012 12144. 

Дата подання 22.10.2012 

Друк. 12.08.2013; Бюл. 

№ 15, 2013 р.  

 В.П.Кузьмінсь
кий, Д. В. Ку-

дрявцев, 

О.В.Овчинник
ова 

15 UA 104238 Гідромотор патент Реєстр. № а 2012 12125. 

Дата подання 22.10.2012 

Друк. 10.01.2014; Бюл. 

№ 1, 2014 р.  

 В.П.Кузьмінсь
кий, Д. В. Ку-

дрявцев, 

О.В.Овчинник
ова 
  

16 UA 106527 Муфта запобiжна патент Реєстр. № а 2012 12127. 

Дата подання 22.10.2012 

Друк. 10.09.2014; Бюл. 
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 В.П.Кузьмінсь
кий, Д. В. Ку-
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О.В.Овчинник
ова 
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17 UA 109211 Фільтр Віталія 

Кузьмінського 

патент Реєстр. № а 2014 01588. 

Дата подання 17.02.2014 

Друк. 27.07.2015; Бюл. 

№ 14, 2015 р. 

 В.П.Кузьмінсь
кий, Д. В. Ку-

дрявцев, 

О.В.Овчинник
ова 

18 UA 113232 Фільтр щітковий патент Реєстр. № а 2015 04503. 

Дата подання 8.05.2015 

Друк. 26.12.2016; Бюл. 

№ 24, 2016 р.  

 В.П.Кузьмінсь
кий, Д. В. Ку-

дрявцев, 

О.В.Овчинник
ова 

19 UA 119562 Фільтр всмокту-

вальних ліній 

патент Реєстр. № а 2016 13228. 

Дата подання 23.12.2016 

Друк. 10.07.2019; Бюл. 

№ 13, 2019 р. 

 В.П.Кузьмінсь
кий, Д. В. Ку-

дрявцев, 

О.В.Овчинник
ова 

20 UA 119561 Фільтр забірний 

всмоктувальний 

патент Реєстр. № а 2016 13226. 

Дата подання 23.12.2016 

Друк. 10.07.2019; Бюл. 

№ 13, 2019 р. 

 В.П.Кузьмінсь
кий, Д. В. Ку-

дрявцев, 

О.В.Овчинник
ова 

21 a201710068 Фільтр щітко-

вий 

Заявка 
на па-
тент 

Реєстр. № a201710068. 

Дата подання 17.10.2017 

 В.П.Кузьмінсь
кий, Д. В. Ку-

дрявцев, 

О.В.Овчинник
ова 

22 UA 122494 Фільтр з байпа-
сом 

патент Реєстр. № a201710018. 

Дата подання 17.10.2017 

Друк. 25.04.2019; Бюл. 

№ 22, 2020 р.  

 В.П.Кузьмінсь
кий, Д. В. Ку-

дрявцев, 

О.В.Овчинник
ова 

4. Основні навчально-методичні роботи 

1 Методичні вказівки з про-

ведення практичних занять 

по дисципліні "Розрахунок і 
конструювання гірничих 

машин  для видобутку ко-

рисних копалин" студентів 

спеціальності 7.090216 Гір-

ниче обладнання 

 Дніпропетровськ, Наці-
ональний гірничий уні-
верситет, 2010. - 34 с. 

34 А.О. Бондаре-
нко 

2 Робоча програма з прове-
дення виробничої практики 

(на гірничих, машинобудів-

них підприємствах, у прое-
ктних, науково-дослідних 

та дослідно-

конструкторських підпри-

методи-

чна ро-

зробка 

Дніпропетровськ, Наці-
ональний гірничий уні-
верситет, 2012. - 26 с. 

26 В.П. Франчук, 

Г.А. Симано-

вич, 

К.С. Заболотн
ий та ін. 



№ 

п/п 
Назва 
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тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

ємствах) студентів напряму 

підготовки 6.050503 "Ма-
шинобудування"  

3 Наскрізна програма з про-

ведення практик студентів 

напряму підготовки 

6.050503 "Машинобудуван-

ня" 

методи-

чна ро-

зробка 

Дніпропетровськ, Наці-
ональний гірничий уні-
верситет, 2012. - 19 с. 

19 В.П. Франчук,  

К.С. Заболот-
ний, Є.С. За-
пара 

4 Методичні вказівки до ви-

конання дипломних робіт 
студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня "ма-
гістр" напряму підготовки 

6.050503 "Машинобудуван-

ня" спеціальності 
8.05050309 "Гірничі маши-

ни і комплекси" 

методи-

чна ро-

зробка 

Дніпропетровськ, Наці-
ональний гірничий уні-
верситет, 2013. 37 с. 

37 В.П. Франчук, 

К.С. Заболот-
ний 

5 Робоча програма з прове-
дення навчальної практики 

студентів напряму підгото-

вки 6.050503 "Машинобу-

дування" 

методи-

чна ро-

зробка 

Дніпропетровськ, Наці-
ональний гірничий уні-
верситет, 2012. - 8 с. 

8 В.П. Франчук, 

К.С. Заболотн
ий, В.Ф. Ган-

кевич 

6 Робоча програма з прове-
дення навчальної практики 

(на гірничих підземних та 
гірничо-збагачувальних 

підприємствах) студентів 

напряму підготовки 

6.050503 "Машинобудуван-

ня" 

методи-

чна ро-

зробка 

Дніпропетровськ, Наці-
ональний гірничий уні-
верситет, 2012. - 19 с. 

19 В.П. Франчук, 

Г.А. Симано-

вич, Є.І. Пло-

хотнюк та ін. 

7 Робоча програма з прове-
дення переддипломної 
практики студентів напряму 

підготовки 6.050503 "Ма-
шинобудування"  

методи-

чна ро-

зробка 

Дніпропетровськ, Наці-
ональний гірничий уні-
верситет, 2012. - 11 с. 

11 В.П. Франчук, 

К.С. Заболот-
ний, О.В. Ан-

цифєров та ін. 

8 Методичні вказівки до ви-

конання дипломних робіт 
студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня 

"спеціаліст" напряму підго-

товки 6.050503 "Машино-

будування" спеціальності 
8.05050309 "Гірничі маши-

ни і комплекси" 

методи-

чна ро-

зробка 

Дніпропетровськ, Наці-
ональний гірничий уні-
верситет, 2014. 37 с. 

37 В.П. Франчук, 

К.С. Заболот-
ний 

9 Методичні вказівки до ви-

конання кваліфікаційних 

методи-

чна ро-

Дніпро: Національний 

технічний університет 
35 В.П. Франчук, 

К.С. Заболот-



№ 

п/п 
Назва 

Харак-

тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

робіт на здобуття ступеня 

магістра студентів спеціа-
льності «133 Галузеве ма-
шинобудування» за освіт-
ньо-професійною програ-
мою  «Гірничі машини та 
комплекси» 

зробка «Дніпровська політехні-
ка», 2019. 35 с. 

ний 

10 Методичні вказівки до ви-

конання кваліфікаційних 

робіт на здобуття ступеня 

бакалавра студентів спеціа-
льності «133 Галузеве ма-
шинобудування» 

методи-

чна ро-

зробка 

Дніпро: Національний 

технічний університет 
«Дніпровська політехні-
ка», 2019. 35 с. 

35 В.П. Франчук, 

К.С. Заболот-
ний 

11 Інжиніринг у машинобуду-

ванні. Визначення основних 

параметрів шнекового ви-

конавчого органа вугільно-

го комбайна. Методичні ре-
комендації до виконання 

лабораторних робіт студен-

тами спеціальності 133 Га-
лузеве машинобудування 

методи-

чна ро-

зробка 

Нац. техн. ун-т «Дніп-

ровська політехніка». – 

Дніпро : НТУ «ДП», 

2019. – 50 с. 

50 О.В. Панчен-

ко, А.В. Мо-

лодченко 

12 Методичні вказівки до ви-

конання лабораторних робіт 
з дисципліни «Підйомно-

транспортні машини» для 

студентів спеціальності 
«133 Галузеве машинобу-

дування»  

методи-

чна ро-

зробка 

Дніпро: Національний 

технічний університет 
«Дніпровська політехні-
ка», 2020. 46 с. 

46  

13 Методичні вказівки до ви-

конання лабораторних робіт 
з дисципліни «Підйомно-

транспортні машини» для 

студентів спеціальності 
«133 Галузеве машинобу-

дування»  

методи-

чна ро-

зробка 

Дніпро: Національний 

технічний університет 
«Дніпровська політехні-
ка», 2020. 46 с 

46 - 

14 Методичні вказівки до ви-

конання практичної роботи 

з дисципліни: «Підйомно-

транспортні машини» на 

тему: «проектування меха-
нізму підйому вантажопід-

йомної машини» 

методи-

чна ро-

зробка 

Нац. техн. ун-т «Дніп-

ровська політехніка». - 

Дніпро : НТУ «ДП», 

2019. - 20 с. 

20 А.В. Молод-

ченко  

15 Методичні вказівки до ви-

конання та оформлення ку-

рсового проекту з проекту-

методи-

чна ро-

зробка 

Дніпро: Національний 

технічний університет 
«Дніпровська політехні-

35 В.П. Франчук, 

К.С. Заболотн
ий, 



№ 

п/п 
Назва 

Харак-

тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

вання гірничих машин і 
комплексів студентів спеці-
альності 133 «Галузеве ма-

шинобудування» 

ка», 2020. 35 с. 

16 Виробничі машини та ком-

плекси для підземних видо-

бувних і будівельних робіт. 
Методичні рекомендації до 

лабораторних робіт для 

студентів спеціальності 133 

Галузеве машинобудування  

методи-

чна ро-

зробка 

Дніпро: Національний 

технічний університет 
«Дніпровська політехні-
ка». – Д. : НТУ «ДП», 

2023. – 83с. 

83  

17 Виробничі машини та ком-

плекси для видобувних і 
землерийно-будівельних 

робіт. Методичні рекомен-

дації до лабораторних робіт 
для студентів спеціальності 
133 Галузеве машинобуду-

вання  

методи-

чна ро-

зробка 

Дніпро: Нац. техн. ун-т. 
«Дніпровська політехні-
ка». – Д. : НТУ «ДП», 

2023. – 58с. 

58 Бондаренко 

А.О. 

4. Конференції, доповіді 

1 Обратный инжиниринг 
корпусов насыпных уголь-

ных фильтров 

Допо-

відь 

15 Всеукраїнська Нау-

ково-технічна конфере-
нція «Потураєвські чи-

тання» м. Дніпро, 

20.01.2017 р. 

5  

2 Разработка вертикального 

шнекового смесителя для 

мело-полимерной смеси 

Допо-

відь 

15 Всеукраїнська Нау-

ково-технічна конфере-
нція «Потураєвські чи-

тання» м. Дніпро, 

20.01.2017 р. 

4 Келбукова 
С.А. 

3 Обґрунтування завдань до-

сліджень гідравлічного 

приводу фільтрувального 

блоку БФ-100 фільтру 

ФРУ-190-2 /В.Ю. Кухар, 

Д.Д. Норенко // Матеріали 

V Всеукраїнської науково-

технічної конференції сту-

дентів, аспірантів і молодих 

вчених «Молодь: наука та 

інновації». М. Дніп-

ро,2017р.:Тез. Доп.-Т. 16.-

Д.:НГУ, 2017С. 19-20 ТОМ 

16 - ГІРНИЧІ МАШИНИ 

Допо-

відь 

http://rmv.nmu.org.ua/ua/

arkhiv-zbirok-

konferentsiy/molod-

nauka-ta-innovatsii-

2017/%D0%A2%D0%BE

%D0%BC%2016.PDF  

2 Д.Д. Норенко 

4 Обґрунтування параметрів 

та розробка водяного дво-

Допо-

відь 

http://gmi.nmu.org.ua/ua/

nauka/vibro/%D0%9F%D

2 Норенко Д.Д.  



№ 

п/п 
Назва 

Харак-

тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

ходового гідроприводу фі-
льтру технічної води ФРУ-

190-2 /В.Ю. Кухар, Д.Д. 

Норенко // Матеріали ХVII 

науково-технічної конфере-
нції «ПОТУРАЇВСЬКІ 
ЧИТАННЯ» Дніпро, 2019 

р.:Тез. Доп.- Д.:НТУ «ДП», 

2019, 25 січня  

1%80%D0%BE%D0%B3

%D1%80%D0%B0%D0

%BC%D0%BC%D0%B0

%202019.pdf  

5 Substantiation of rational pro-

file of rolls for mining rocks 

disintegration 

Тези 

допові-
дей 

2nd International Scientific 

and Technical Internet 

Conference “Innovative 

Development of Re-

source-Saving Technolo-

gies of Mineral Mining 

and Processing”. Book of 

Abstracts. – Petrosani, 

Romania:UNIVERSITAS 

Publishing, 2019. P. 207-

208.  

2 Tytov O.O., 

Kukhar V.Yu. 

6 Анализ применения приме-
нения сетчатих фильтров на 

водоводах промышленного 

предприятия /В.Ю. Кухар, 

Д.Д. Норенко // Матеріали 

ХVIII науково-технічної 
конференції 
«ПОТУРАЇВСЬКІ 
ЧИТАННЯ». Дніпро, 2020 

р.:Тез. Доп.- Д.:НТУ «ДП», 

2020. С. 36-37 

Тези 

доповіді 
http://gmi.nmu.org.ua/ua/

nauka/vibro/%D0%A2%

D0%B5%D0%B7%D0%

B8%20%D0%9F%D0%A

7%202020.pdf 

2 Норенко Д.Д. 

7 Експериментальні дослі-
дження фільтрування шах-

тної води Запорізького залі-
зорудного комбінату/В.Ю. 

Кухар // Матеріали ХVIII 

науково-технічної конфере-
нції «ПОТУРАЇВСЬКІ 
ЧИТАННЯ». Дніпро, 2020 

р.:Тез. Доп.- Д.:НТУ «ДП», 

2020. С. 34-35 

Тези 

доповіді 
http://gmi.nmu.org.ua/ua/

nauka/vibro/%D0%A2%

D0%B5%D0%B7%D0%

B8%20%D0%9F%D0%A

7%202020.pdf  

2 - 

8 Research and determination 

of parametersof hydraulic 

drive of technical water fil-

ter with screen filtering el-

ement  

тезисы 3nd International Scien-

tific and Technical In-

ternet Conference ““In-

novative development of 

resource-saving tech-

2 D. Norenko 



№ 

п/п 
Назва 

Харак-

тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

nologies and sustainable 

use of natural re-

sources”. Book of 

Abstracts. - Petroșani, 

Romania: 

UNIVERSITAS 

Publishing, 2020. - 267 

p. 
https://www.upet.ro/cercetare/man

ifestari/Krivoi_Rog_2020_Book_

of_Abstracts.pdf 

9 Експериментальне визна-
чення опору переміщенню 

щіткового очисника по сіт-
частому фільтроелементу 
https://doi.org/10.33271/crpnmu/6
4.175 

Тези 

доповіді 
Матеріали ХІХ 

Всеукраїнської науково-

технічної конференції 
«ПОТУРАЄВСЬКІ 
ЧИТАННЯ»,  

Дніпро, 2021. С. 82-83 

https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/v

ibro/%D0%9F%D0%BE%D1%82

%D1%83%D1%80%D0%B0%D1

%94%D0%B2%D1%81%D1%8C

%D0%BA%D1%96%20%D1%87

%D0%B8%D1%82%D0%B0%D

0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0

%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B

8_2021.pdf  

2 Д.Д. Норенко 

10 Особливості урахування 

форми шматків гірських 

порід при моделюванні їх 

руйнування у дезінтеграто-

рах 

Допо-

відь 

Матеріали ХІХ Всеукраїн-

ської науково-технічної 
конференції 
«ПОТУРАЄВСЬКІ 
ЧИТАННЯ», Дніпро, 2021. 
https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/v

ibro/%D0%9F%D0%BE%D1%82

%D1%83%D1%80%D0%B0%D1

%94%D0%B2%D1%81%D1%8C

%D0%BA%D1%96%20%D1%87

%D0%B8%D1%82%D0%B0%D

0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0

%9F%D1%80%D0%BE%D0%B

3%D1%80%D0%B0%D0%BC%

D0%B0_2021.pdf  

 Надутий В.П., 

Сухарєв В.В., 

Титов О.О. 

11 The justification of the de-

sign of a laboratory facility 

for experimental measure-

ments of the resistance 

force of a brush cleaner 

moving along a strainer 

mesh 

тезисы 4nd International Scien-

tific and Technical In-

ternet Conference “In-

novative development of 

resource-saving tech-

nologies and sustainable 

use of natural re-

sources”. Book of Ab-

stracts. - Petroșani, Ro-

mania: UNIVERSITAS 

3 D. Norenko 

 



№ 

п/п 
Назва 

Харак-

тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

Publishing, 2021. - 238 

p., 218-221 p. 
http://ep3.nuwm.edu.ua/22061/1/4

rd%20INTERNATIONAL%20SC

IENTIFIC%20CONFERENCE.pd

f  

12 Силові впливи на частинку 

забруднення на сітці щітко-

вого водяного фільтру 

тези Молодь: наука та інно-

вації: матеріали XII Все-
української науково-

технічної конференції 
студентів, аспірантів та 
молодих вчених, Дніпро, 

23–24 травня 2022 року / 

Національний технічний 

університет «Дніпровсь-

ка політехніка» – Дніпро 

: НТУ «ДП», 2022 – 338 

с., стор. 146-147 
https://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-

zbirok-konferentsiy/naukova-

vesna-

2022/%D0%97%D0%B1%D1%9

6%D1%80%D0%BD%D0%B8%

D0%BA_%D0%9D%D0%92_20

22.pdf  

2 Норенко Д.Д. 

13 Розробка проєкту фільтру 

технічної води для всмок-

тувальних ліній 

тези Тиждень студентської 
науки - 2022: Матеріали 

сімдесят сьомої студент-
ської науково-технічної 
конференції (Дніпро, 16-

20 травня 2022 року). – 

Д.: НТУ «ДП», 2022 – 

913 с. стр. 590-592 

https://science.nmu.org.ua

/ua/conferences/week-of-

studsci/zvit-2022.pdf   

3 Зіпа К.О. 

14 Проектування ковшового 

елеватора для зерна з про-

дуктивністю 20 т/год 

тези Тиждень студентської 
науки - 2022: Матеріали 

сімдесят сьомої студент-
ської науково-технічної 
конференції (Дніпро, 16-

20 травня 2022 року). – 

Д.: НТУ «ДП», 2022 – 

913 с. стр. 611-612. 

https://rmv.nmu.org.ua/ua/

arkhiv-zbirok-

konferentsiy/naukova-

vesna-

2022/%D0%97%D0%B1

2 Макор’ян К.В. 



№ 

п/п 
Назва 

Харак-

тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

%D1%96%D1%80%D0%

BD%D0%B8%D0%BA_

%D0%9D%D0%92_2022

.pdf 

15 Обґрунтування параметрів 

фільтрів технічної води для 

всмоктувальних ліній насо-

сів 

Тези 

доповіді 

Інформаційне суспільство: тех-

нологічні, економічні та техніч-

ні аспекти становлення (випуск 

70): матеріали Міжнародної 
наукової інтернет-конференції, 
(м. Тернопіль, Україна – м. Пе-
реворськ, Польща, 22-23 верес-
ня 2022 р.) / [ редкол. : О. Пат-
ряк та ін.] ; ГО “Наукова спіль-

нота”; WSSG w Przeworsku. – 

Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. – 

191 с. 
http://www.konferenciaonline.org.

ua/ua/article/id-640/  

4  

16 Causes of the titanium filter 

meshes’ destruction in tech-

nical water filters 

Тези 

доповіді 

5nd International Scientific and 

Technical Internet Conference 

“Innovative development of re-

source-saving technologies and 

sustainable use of natural re-

sources”. Book of Abstracts. - 

Petroșani, Romania: 

UNIVERSITAS Publishing, 2022. 

- 260 p. 

https://www.upet.ro/cercetare/man

ifestari/Ukraine_2022_Book_of_

Abstracts.pdf 

http://ep3.nuwm.edu.ua/24762/ 

3  

17 Досвід викладання дисцип-

ліни «Комп’ютерний інжи-

ніринг підйомно-

транспортних машин» в ди-

станційному форматі 

тези Харківський національ-

ний автомобільно-

дорожній університет 
Наукова інтернет -
конференція з проблем 

вищої освіти і науки 

«Актуальні проблеми 

освітньо-виховного про-

цесу  та шляхи їх вирі-
шення в умовах сучас-

них викликів»18 листо-

пада 2022 р., м. Харків 
 

https://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-

FUB/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%

96%D0%BA%D1%83_%D0%BE%D0%B

F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82

%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%

D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%

D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D

0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0

%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0

%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%

BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%9

6%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81

%D0%B8%D0%BD/%D0%97%D0%B1%

D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0

6 Москальова 
Т.В. 



№ 

п/п 
Назва 

Харак-

тер ро-

боти 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0

%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%

85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%8

6%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%B

C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%

D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D

0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D

1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0

%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1

%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%

B5%D1%82_-

_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84

%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%

D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%

D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D

0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D

0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0

%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%8

2%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B

0%D1%83%D0%BA%D0%B8.pdf  

18 Зворотній інжиніринг дис-
ково-анкерного сошника 

тези Наука, освіта, технології 
і суспільство: світові те-
нденції та регіональний 

аспект: збірник тез до-

повідей міжнародної на-
уково-практичної кон-

ференції «Наука, освіта, 
технології і суспільство: 

світові тенденції та 
регіональний аспект» 

(Рівне, 11 січня 2023 р.): 

у 3 ч. Рівне: ЦФЕНД, 

2023. Ч. 3. 79 с. 
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С. 15-17 Карповець Є. 
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19 Обґрунтування та розра-
хунок відстані між фільт-
роелементом та корпусом 

фільтру всмоктувальних 

ліній  

Тези 

доповіді 

Збірник тез доповідей ХХ Між-

народної науково-технічної 
конференції «ПОТУРА Ї ВСЬКІ 
ЧИТАННЯ». 27 січня Дніпро 

2023. 92 с. 
https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/v

ibro/%D0%A2%D0%B5%D0%B

7%D0%B8%202023.pdf 

https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/v

ibro/%D0%A2%D0%B5%D0%B

7%D0%B8%202023.pdf  

С. 71-72. Зіпа К.О. 

20 Проблеми дистанційного 

проведення лабораторних 

робіт КІ ПТМ та шляхи їх 

вирішення 

Тези 

доповіді 

Збірник тез доповідей ХХ Між-

народної науково-технічної 
конференції «ПОТУРА Ї ВСЬКІ 
ЧИТАННЯ». 27 січня Дніпро 

2023. 92 с.  
https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/v

ibro/%D0%A2%D0%B5%D0%B

7%D0%B8%202023.pdf 

https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/v

ibro/%D0%A2%D0%B5%D0%B

7%D0%B8%202023.pdf 

С. 87-88.  


