Крім тез учасники конференції можуть підготувати статті
об’ємом до 10 стор. для публікації в фаховому науковому виданні
«Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного
університету» (ГМВ) Вимоги до оформлення статей публікуються
в кожному примірнику ГМВ, їх можна також отримати
електронною поштою від Оргкомітету конференції.
Статті будуть опубліковані протягом 2016 р.
Публікація Матеріалів конференції частково оплачується
учасниками. Вартість публікації матеріалів 1 доповіді 60 грн.
Оплата проводиться через відділення або термінал «Приватбанку»
на рахунок 4149 4978 3503 2824 – Андрейчак Вікторія. Сканована
копія чеку надсилається електронною поштою разом із тезами
доповіді та супровідними матеріалами.
Проживання
учасників
конференції
в
гуртожитку
університету або в готелі. Про необхідність бронювання готелю
прохання повідомити до 1 березня 2016 р.
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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету
Євтєхов В.Д., доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
Члени оргкомітету:
Березовський А.А., доктор геологічних наук, професор;
Блоха В.Д., кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент;
Брік О.Б., доктор фізико-математичних наук, професор;
Волков О.Г., кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент;
Євтєхова А.В., кандидат геологічних наук, доцент;
Загнітко В.М., доктор геологічних наук, професор;
Манюк В.В., кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент;
Пирогов Б.І., доктор геолого-мінералогічних наук, професор;
Рузіна М.В., доктор геологічних наук, професор;
Стеценко В.В., кандидат геологічних наук, доцент;
Трунін О.М., кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент;
Харитонов В.М. кандидат геологічних наук, доцент;
Чепіжко О.В., доктор геологічних наук, професор.
Вчений секретар
Тіхлівець С.В., кандидат геологічних наук.
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
24 березня – день заїзду та реєстрації учасників конференції
на кафедрі геології і прикладної мінералогії КНУ (вул. Пушкіна,
37, корпус 3, кімната 5-3).
25 березня:
900-1000 – відкриття конференції;
1030-1530 – заслуховування доповідей, в перерві – відвідання
геолого-мінералогічного музею університету;
1530-1630 – підведення підсумків конференції.
26 березня – екскурсії по місту та на геологічні об’єкти
Криворізького басейну; роз’їзд учасників конференції.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Місто Кривий Ріг, Криворізький національний університет,
корпус № 4 (вул. Пушкіна, 37), кафедра геології і прикладної
мінералогії, ауд. 3-12.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
українська, російська, англійська.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
50002, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37, Криворізький
національний університет, корпус 3, кімната 5-3. Кафедра геології
і прикладної мінералогії.
Телефон: (056) 409-61-13 (кафедра геології і прикладної
мінералогії), (097) 190-54-11 (Тіхлівець Світлана Валеріївна),
(096) 774-65-04 (Андрейчак Вікторія Олександрівна).
E-mail: evtekhov@gmail.com
Для участі в роботі конференції необхідно до 25 лютого 2015
р. надіслати на адресу Оргкомітету:
– заявку на участь (форма наведена нижче);
– електронний варіант тез доповіді.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг – до 5 повних сторінок формату А4.
Редактор – Microsoft Word, міжрядковий інтервал – 1,0;
шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 12 pt. Абзац – 2
знаки. Поля: верхнє, нижнє, праве – 2,0 см, ліве – 2,5 см.
Рисунки вмонтовуються в текст та додатково подаються
окремими файлами у графічних форматах: cdr, dxf, bmp, tiff або
jpeg.
У відповідності з вимогами до наукових публікацій, тези
доповідей повинні містити відомості про результати раніше
виконаних досліджень, актуальність роботи, її мету і задачі,
характеристику вихідного матеріалу, методику виконання
досліджень, одержані результати, їх аналіз, висновки, список
літератури.
Збірник матеріалів конференції вийде з друку до її початку.
Поширюватиметься на Конференції, заочним учасникам буде
надсилатись поштою.

