
ПЛАН ЗАХОДІВ

ННЦ «ФІЗИКА ЕНЕРГОНАСИЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ І ПРОЦЕСІВ»
ДЕРЖАВНОГО ВНЗ «НГУ» ТА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НВО «ПХЗ»

НА 2011 – 2012 Р.Р.

№ НАЗВА ЗАХОДУ

Відповідність 
заходу 

програмі 
розвитку НГУ 

до 2020 р.

Термін 
виконання

Відповідальна 
особа

Від НГУ та 
«ПХЗ»

Безпека виробництва

1

Дослідження умов  праці 
працівників  при  веденні  буро-
підривних  робіт  з  використанням 
емульсійних  ВР  марки  «ЕРА»  та 
обґрунтування  заходів  щодо  їх 
поліпшення

Відповідає 
завданням у 

сфері наукової 
діяльності (п.3.2. 

Програми)

До 01.12.2012
Голінько В.И.

Устименко Е.Б.

Вибухові технології
1 Исследование влияния 

управляющих  параметров  БВР  при 
использовании  различных  типов 
промышленных  ВВ  на 
энергонасыщение,  механизм 
разрушения массива горных пород и 
качество  готовой  продукции  при 
проведении  взрывных  работ  в 
условиях:

центрального  карьера 
известняков  ОАО  «Докучаевского 
ФДК»; 

гранитных  карьеров   ОАО 
«Стрижавский карьер, ОАО «Мало-
Бузуковский гранитный карьер».

Відповідає 
завданням у 

сфері наукової 
діяльності (п.3.2. 

Програми)

До 01.12.2012

Кириченко А.Л.

Стрилец А.П.
Швец В.В.

2 Выполнение 
экспериментальных  исследований 
по  определению 
гранулометрического  состава 
взорванной  горной  массы  для 
оптимизации  технико-
экономических функций дробильно-
сортировочного  комплекса 
нерудных материалов.

Відповідає 
завданням у 

сфері наукової 
діяльності (п.3.2. 

Програми)

До 01.05.2012

Кириченко А.Л.

Стрилец А.П.

3 Составление карт 
естественной  трещиноватости 
массивов горных пород на карьерах 
нерудных материалов.

Відповідає 
завданням у 

сфері наукової 
діяльності (п.3.2. 

Програми)

До 01.05.2012
Кириченко А.Л.

Швец В.В.

4 Выполнение исследований по Відповідає До 01.12.2012 Кириченко А.Л.



нахождению  оптимальных 
параметров  БВР  при  замене 
штатных  ВВ  на  альтернативные 
виды  ВВ  на  горнодобывающих 
предприятиях   с  подземным 
способом разработки.

завданням у 
сфері наукової 

діяльності (п.3.2. 
Програми) Соболев В.В.

Экология
1 Визначення екологічної 

небезпеки  процесу  утилізації 
твердого  ракетного  палива  та 
наукове  обгрунтування  шляхів  її 
зниження

Відповідає 
завданням у 

сфері наукової 
діяльності (п.3.2. 

Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012

Горовая А.И.

Холоденко Т.Ф.
Устименко Е.Б.

2 Дослідження впливу  на 
навколишнє  середовище 
технологічного  комплексу  з 
виготовлення  емульсійних 
вибухових речовин з використанням 
продуктів  переробки  твердого 
ракетного  палива  для 
обгрунтуваннфяі  можливості  їх 
використання в гірництві

Відповідає 
завданням у 

сфері наукової 
діяльності (п.3.2. 

Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012 Горовая А.И.

Холоденко Т.Ф.
Устименко Е.Б.

3 Обстеження та  районування 
територій м. Павлоград за ступенем 
впливу  антропогенних  чинників  на 
стан  об’єктів  довкілля,  задля 
своєчасного  прийняття 
управлінських  рішень  з  оптимізації 
природокористування

Відповідає 
завданням у 

сфері наукової 
діяльності (п.3.2. 

Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012

Горовая А.И.

Холоденко Т.Ф.
Устименко Е.Б.

4 Обгрунтування межі 
санітарно-захисної зони для кар’єрів 
будівельних  матеріалів  розміщених 
поблизу  населених  пунктів,  що 
включає такі дослідження:

зменшення  обсягу  викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу 
шляхом  оптимізації  параметрів 
буропідривних робіт;

встановлення радіусу розлітання 
шматків  породи  в  залежності  від 
параметрів  та  способу  ініціювання 
свердловинних зарядів;

встановлення  висоти  пило 
газової  хмари,  концентрації 
шкідливих  викидів  та  межі  їх 
розповсюдження;

аналіз  сейсмічної  дії  масових 
вибухів  в  районі  розташування 
житлових приміщень

Відповідає 
завданням у 

сфері наукової 
діяльності (п.3.2. 

Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012

Горовая А.И.
Гуменик И.Л.

Холоденко Т.Ф.

5 Исследование  влияния Відповідає січень Горовая А.И.

2



параметров  БВР  на  экологическое 
состояние  объектов  проведения 
буровзрывных работ

завданням у 
сфері наукової 

діяльності (п.3.2. 
Програми)

2011 –
–грудень

2012
Холоденко Т.Ф.
Кириченко А.Л

Экономика предприятий

Энергосберегающие технологии
1 Вариант комплексного 

определения  рационального 
соотношения длительности пиковых 
и  номинальных  загрузок  на 
теплонасосную  систему  отопления 
зданий, при достижении которого не 
обходимо  применение  пикового 
подогревателя

Відповідає 
завданням у 

сфері 
іноваційної 
діяльності 
(п.3.2., 3.3. 
Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012 Выпанасенко С.И.

Нечай А.Г.

2 В  рамках  задачи п.1 
необходимо  комплексное 
определение  рационального 
соотношения параметров  теплового 
насоса и водонагревательного котла, 
работающих  в  единой  системе 
теплоснабжения  здания  из  условий 
минимума энергетических затрат

Відповідає 
завданням у 

сфері 
іноваційної 
діяльності 
(п.3.2., 3.3. 
Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012 Выпанасенко С.И

Нечай А.Г.

3 Разработка экономичных  и 
высокоэффективных 
энергосберегающих  технологий  с 
дальнейшим их внедрением в НГУ

Відповідає 
завданням у 

сфері 
іноваційної 
діяльності 
(п.3.2., 3.3. 
Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012

Чарный З.И.
Бешта А.С.
Шкрабец Ф.П.
Самуся В.И.

Устименко Е.Б.
Нечай А.Г.

Подготовка кадров, учебный процесс, повышение квалификации
1 Внедрение новых видов 

взрывчатых материалов.
Освоение новых  технологий 

буровзрывных работ.

Відповідає 
завданням у 

сфері 
іноваційної 

діяльності (п.3.3. 
Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012

Подкаменная 
Л.И.
Кириченко А.Л

Соболев В.В.

2 Оптимизация 
технологических  показателей 
процессов  добычи  открытым 
способом  полезных ископаемых на 
горнорудных предприятиях 

Відповідає 
завданням у 

сфері 
іноваційної 

діяльності (п.3.3. 
Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012

Кириченко А.Л. 

Гуменик И.Л.
Стрилец А.П.

3 Энергосберегающие 
технологии на предприятиях.

Відповідає 
завданням у 

сфері 

січень
2011 –

–грудень

Нечай А.Г.
Самуся В.И.

3



іноваційної 
діяльності (п.3.3. 

Програми)

2012

4 Влияние условий  ведения 
процессов по добыче и переработке 
горной  массы  на  предприятиях 
горнорудного  комплекса  на 
изменения окружающей среды

Відповідає 
завданням у 

сфері 
іноваційної 

діяльності (п.3.3. 
Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012

Горовая А.И.

Холоденко Т.Ф.
Кириченко А.Л

5 Влияние технико-
экономичес-ких функций процессов 
по  добыче  взрывным  способом 
горной  массы   на  себестоимость 
готовой продукции

Відповідає 
завданням у 

сфері 
іноваційної 

діяльності (п.3.3. 
Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012

Кириченко А.Л

Шаров А.И.

6 Дипломное проектирование Відповідає 
завданням у 

сфері навчальної 
діяльності (п.3.1. 

Програми)

02.2011 –
–06.2012

7 Захист  докторської  дисертації 
за фахом  «Охорона праці»

Відповідає 
завданням у 

сфері навчальної 
діяльності (п.3.1. 

Програми)

Виконано: 
захист 

01.02.2011, 
затверджений

22.04.2011

Соболев В.В.

Шиман Л.Н.

8

Докторантура НГУ

Відповідає 
завданням у 

сфері навчальної 
діяльності (п.3.1. 

Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012

Голинько В.И.

Устименко Е.Б.

9

Аспирантура НГУ

Відповідає 
завданням у 

сфері навчальної 
діяльності (п.3.1. 

Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012

Горовая А.И.

Холоденко Т.Ф.

січень
2011 –

–грудень
2012

Соболев В.В 

Кириченко А.Л.

10 Підвищення кваліфікації 
викладачів  Інституту  економіки  в 
учбовому центрі ПХЗ

Відповідає 
завданням у 

сфері навчальної 
діяльності (п.3.1. 

Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012

Шаров А.И.

Львов В.И.
Григорьева Л.А.

11 Підвищення кваліфікації 
викладачів  кафедри  екології  в 
учбовому центрі ПХЗ

Відповідає 
завданням у 

сфері навчальної 
діяльності (п.3.1. 

Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012

Борисовская Е.
Павличенко А.

Холоденко Т.Ф.

12 Створення  групи  молодих 
вчених  Інституту  економіки  для 
роботи  над  науковою  тематикою  у 
рамках  ПХЗ  з  можливістю 

Відповідає 
завданням у 

сфері навчальної 
діяльності (п.3.1. 

січень
2011 –

–грудень
2012

Шаров А.И.

Григорьева Л.А.

4



написання  та  захисту  наукових 
робіт

Програми)

13 Проходження студентами 
інститутів  та  факультетів 
ознайомчої,  виробничої, 
передіпломної практики на ДП НВО 
«ПХЗ»

Відповідає 
завданням у 

сфері навчальної 
діяльності (п.3.1. 

Програми)

Червень-
вересень

Шаров А.И.
Бузило В.И.
Усик И.И.
Блохин С.Е.

Львов В.И.
Кириченко А.Л.

14 Формування студентських 
груп різних спеціальностей. Видача 
експертами ПХЗ реальних завдань з 
існуючих проблем на підприємстві

Відповідає 
завданням у 

сфері навчальної 
діяльності (п.3.1. 

Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012

Кириченко А.Л.
Григорьева Л.А.

15 Тиждень ДП  НВО  «ПХЗ»  у 
НГУ:  майстер-класи  провідних 
експертів  з  економіки  згідно 
напрямків  «Персонал», 
«Бухгалтерський облік», «Фінанси», 
«Маркетинг»,  «Менеджмент», 
«Гірництво»,

Відповідає 
завданням у 

сфері навчальної 
діяльності (п.3.1. 

Програми)

січень
2011 –

–грудень
2012

Блохин С.Е.
Бузило В.И.
Усик И.И.
Шаров А.И.

Львов В.И.
Куликова Г.П.
Григорьева Л.А.
Капуста И.Ю.
Устименко Е.Б.
Холоденко Т.Ф.

Науковий керівник, проф.                                          В.В.Соболєв

5


