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Міжнародна наукова конференція  

«Моніторинг геологічних процесів та  
екологічного стану середовища» 

13-16 листопада 2018 р., Київ, Україна 
 

ПЕРШЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 



ННІ «Інститут геології» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка за 
підтримки Європейської асоціації геовчених та 
інженерів (EAGE) проводить конференцію, 
присвячену проблемам моніторингу 
геологічного середовища, який включає як 
сучасні небезпечні процеси, так і дослідження 
геологічних чинників, які можуть призводити до 
екологічних катастроф. 
На конференції будуть розглядатися нові підходи 
до застосування геологічних, геофізичних та 
геоінформаційних методів при оцінці природних 
та техногенних процесів, вивченні екологічного 
стану територій тощо. 
Одним із завдань конференції є сприяння в 
обміні цінним науковим досвідом, інтеграції 
міжгалузевих наукових досліджень, а також 
посиленні міжвідомчого та міжнародного 
співробітництва. 
 
В рамках конференції планується екскурсія до 
Чорнобильської зони відчудження 
 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 
1 квітня – 15 вересня – прийом заявок та тез 
доповідей 
15 вересня – повідомлення авторам про 
включення до програми конференції 
13 листопада – заїзд, реєстрація 
13–16 листопада – робочі засідання  

 
МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

     Інститут післядипломної освіти Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка. 

м. Київ, вул. Васильківська, 36.  
 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ 
На доповідь (усну чи стендову) відводиться 15 

хвилин для виступу і 5 хвилин для дискусії. Мови 
конференції – англійська (основна), українська. 
Секційні зали оснащені  мультимедійними 
проекторами. Стендова доповідь розміщується на 
стенді розміром 1 х 1 м. 

 
КОНТАКТИ 

ННІ «Інститут геології» Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка. 03022 м. Київ, вул. Васильківська, 90 
Телефон +380(44) 259-70-30, Тел./факс: +380(44) 
521-33-42, 521-33-38, E-mail: geoconf@ukr.net 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
• Радіоекологія і проблеми захоронення 
радіоактивних відходів 
• Сучасні технології геофізичного моніторингу 
• Моніторинг і моделювання небезпечних 
геологічних процесів та нові технології для 
запобігання та мінімізації ризиків 
• Геофізика в інженерній геології, грунтознавстві, 
археології 

 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Л.В. Губерський - Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка; 
С.А. Вижва - ННІ «Інститут геології» 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка; 
В.І. Старостенко -Інститут геофізики НАН України; 
М.А. Якимчук - Всеукраїнська Асоціація 
геоінформатики; 
Oliver Curas - Near Surface Geoscience Division of 
EAGE; 
О.М. Іванік - ННІ «Інститут геології» 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка; 
А.Г. Аронов - Центр геофизического мониторинга 
Национальной академии наук Беларуси; 
Wei Wu - Institute of Geotechnical Engineering, 
University of Natural Resources and Life Sciences; 
П.О. Загороднюк  - Українська Спілка Геологів; 
В.Ю. Максимчук - Карпатське відділення 
Інституту геофізики НАН України; 
С.В. Гошовський  - Український державний 
геолого-розвідувальний інститут; 
М.В. Назаренко – Група компаній KAI; 
С.І. Кирєєв – ДСП «Екоцентр»; 
Н.Ф. Нестеренко - Київський інститут інженерних 
вишукувань і досліджень "Енергопроект". 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

Подати заявку на участь можна на сайті 
конференції www.geol.in.ua 

 
КОНФЕРЕНЦІЮ ПІДТРИМУЮТЬ 

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України 
Київський інститут інженерних вишукувань і 
досліджень «Енергопроект» 
Всеукраїнська асоціація геоінформатики 
Спілка геологів України 
Група компаній KAI 
ТОВ «Геоюніт» 
ТОВ «Сучасна геофізика» 



 


