
 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

Харківський національний університет імені імені В.Н. Каразіна 

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України 

Український державний геологорозвідувальний інститут 

      Представництво "Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В." 

ВГО "Спілка геологів України" 

 

Науково-практична конференція 

"Питання пошуків, розвідки та екологічних аспектів видобування 

вуглеводнів з ущільнених колекторів, газосланцевих товщ та 

вуглевміщуючих пластів" 

3 - 4 червня 2015 р. 

Місце проведення: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

навчально-науковий інститут "Інститут геології" 

м. Київ, вул. Васильківська, 90 

 

Виконуючи "Загальнодержавну Програму розвитку мінерально-сировинної бази України 

на період до 2030 року", а також враховуючи сучасний досвід розвідки та видобутку нафти і 

газу, державні служби України займаються питаннями залучення закордонних інвесторів і 

компаній, що мають багаторічний досвід у цьому напрямку. До нетрадиційних видів 

вуглеводнів (вугільний метан, газ ущільнених колекторів) належить і сланцевий газ, видобуток 

якого може істотно вплинути на економічну ситуацію в країні. 

Метою конференції є обмін досвідом, розробка ефективних підходів до пошуків, розвідки 

та діагностики нетрадиційних порід-колекторів, насичених вуглеводнями і здатних забезпечити 

рентабельний видобуток нафти і газу на території України. Окремою темою для обговорень 

буде екологічна безпека подібних робіт. Конференція проводитиметься на базі навчально-

наукового інституту "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Планується широке залучення молодих науковців, аспірантів і студентів з різних 

ВНЗ, академічних установ, виробничих та дослідницьких організацій. Конференція сприятиме 

створенню та зміцненню наукових і творчих зв'язків між фахівцями і організаціями, що 

займаються питаннями нетрадиційних джерел вуглеводнів.  
 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1 Вижва С.А., д.геол.н., професор – Голова 

оргкомітету конференції 

Проректор з наукової роботи, 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

2 Михайлов В.А., д.геол.н., професор – заступник 

Голови оргкомітету конференції  

Директор ННІ "Інститут геології", 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

3 Карпенко О.М., д.геол.н., професор – заступник Зав. кафедри геології нафти і газу, 

 



Голови оргкомітету конференції Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

4 Огар В.В., д.геол.н., доцент – вчений секретар 

оргкомітету конференції 

Професор кафедри геології нафти і 

газу, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

5 Омельченко В.Г., к.геол.н., доцент Директор Інституту геології і 

геофізики, Івано-Франківський 

національний технічний університет 

нафти і газу 

6 Загороднюк П.О., к.г.-м.н. Голова Правління, ВГО "Спілка 

геологів України" 

7 Красножон М.Д., д.геол.н. Заст. директора, Український 

державний геологорозвідувальний 

інститут 

8 Пересадько В.А., д.геол.н., професор Декан факультету геології, географії, 

рекреації і туризму, Харківський 

національний університет імені 

імені В.Н. Каразіна 

9 Фик І.М., д.техн.н., професор Завідувач кафедри добування нафти, 

газу та конденсату, Національний 

технічний університет " Харківський 

політехнічний інститут" 

10 Куровець І.М., к.г.-м.н., с.н.с. Зав. відділом проблем нафтогазової 

геофізики, Інститут геології і 

геохімії горючих копалин НАН 

України. 

11 Локтєв В.С., к.геол.н. Провідний геолог, Представництво 

"Шелл Експлорейшн енд Продакшн 

Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В." 

 

У програмі конференції: пленарні та секційні засідання, спеціальні секції з актуальних 

проблем пошуків, розвідки та розробки нетрадиційних джерел вуглеводнів. 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська. 

Орієнтовна кількість учасників: до 80 чол. 

 

СЕКЦІЇ (ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТЕМАТИК ДОПОВІДЕЙ) КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Нафта і газ сланцевих порід, ущільнених колекторів, метан вугільних басейнів. 

2. Проблеми пошуків і розвідки нетрадиційних типів родовищ (покладів) природного 

газу і нафти. 

3. Техніко-економічні та екологічні аспекти розробки нетрадиційних джерел 

вуглеводнів. 

Тривалість доповіді на пленарному засіданні - 20 хвилин, на секційних засіданнях - до 15 

хвилин. Крім секційних засідань будуть організовані секції стендових доповідей. Оргкомітет 

залишає за собою право відносити заявлені доповіді до пленарних, секційних, або стендових. 

До початку роботи семінару будуть видані тези доповідей учасників. 

Надання та презентації доповідей не є обов'язковою умовою участі в роботі конференції. 

Ви можете бути лише слухачем на засіданнях і приймати участь в обговоренні доповідей та 

результатів роботи конференції. 

Кращі доповіді будуть опубліковані в наукових виданнях організаторів конференції. 

Кінцевий термін подачі тез доповідей: 25 травня 2015 р. 



Представлення доповідей 

На доповідь (усну чи стендову) відводиться 15 хвилин для виступу і 5 хвилин для 

дискусії. Секційні зали оснащені  мультимедійними проекторами. Стендова доповідь 

розміщується на стенді розміром 1 х 1 м. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

З 5 травня оргкомітет приймає заявки та тези доповідей електронною поштою 

(geoconf@ukr.net). Кінцевий термін подачі тез: 25 травня 2015 р. 

Тези, обсягом до двох сторінок (мінімум 500 слів) українською, російською або 

англійською мовою  направляти як приєднаний файл. Використовується формат А4, верхнє 

поле 2,54 см, нижнє 2,54 см, ліве 3 см і праве 2 м. Шрифт: Times New Roman, розмір шрифту 11 

pt, інтервал одинарний. Всі таблиці необхідно створювати засобами Microsoft Word. Таблиці та 

рисунки не повинні виступати за межі тексту і мають вирівнюватись по центру. Рисунки 

повинні бути вмонтовані у загальний текст як об’єкт „Рисунок Microsoft Word”, написи 

набираються редактором Word. Підпис до рисунка з 10 pt кеглем. Бажано рисунок і підпис 

розміщувати у невидимій таблиці. Формули необхідно включати в текст за допомогою 

редактору формул Microsoft Equation за виключенням простих. Перелік посилань подається в 

одному абзаці, кегль 10 pt, автори – курсивом. В кінці тексту надаються прізвища авторів та 

назва тез англійською мовою. 

Текстові абзаци повинні мати відступ 0,5 см і вирівнюватись по ширині. Абзац із назвою, 

написаний прописними літерами, вирівнювання по центру. Прізвище, науковий ступінь, посада, 

організація, адреса, електронна адреса автора вирівнюються по правому краю і мають бути 

написані курсивом.  

Шаблон та приклад оформлення тез можна знайти на сайті: http:/geol.univ.kiev.ua/ 

До початку конференції планується видання матеріалів конференції. 

Кращі матеріали, відібрані Оргкомітетом під час проведення конференції, будуть 

надруковані в окремих номерах журналів Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Серія Геологія (фахове видання з геологічних (всі спеціальності) та фізико-

математичних наук (геофізика, геоінформатика). 

 

Організаційний внесок: 

Участь у роботі конференції безкоштовна. 

 

Контакти: 

Карпенко Олексій Миколайович (заступник Голови оргкомітету конференції) 

Огар Віктор Володимирович (вчений секретар оргкомітету конференції) 

Островська Лілія Вікторівна (технічний секретар конференції) тел. +38 044 259-80-79 

Козіонова Олеся Олександрівна (технічний секретар конференції) тел. +38 044 259-70-30 

Острянська Інна Олександрівна (технічний секретар конференції) тел. +38 044 259-80-79 

E-mail: geoconf@ukr.net 

факс +38 044 521-33-38 

навчально-науковий інститут "Інститут геології" 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Україна 03022 м. Київ, вул. Васильківська, 90 
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