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Xі 
міжнародна наукова конференція 
«моніторинг геологічних процесів

та екологічного стану середовища»

12-14 жовтня 2017 р., Київ, україна

Конференція присвячена проблемам моніторингу

геологічного середовища, який включає в себе як су-

часні небезпечні процеси, так і дослідження геоло-

гічних чинників, які можуть призводити до

екологічних катастроф. 

На конференції будуть розглядатися питання специ-

фіки виконання наукових досліджень у вищих на-

вчальних закладах, особливості підготовки наукових

проектів, нові підходи до застосування геологічних,

геофізичних та геоінформаційних методів при оцінці

природних та техногенних процесів, вивченні еколо-

гічного стану територій тощо. 

Одним із завдань конференції є сприяння в обміні

цінним науковим досвідом, інтеграції міжгалузевих

наукових досліджень, а також посиленні міжвідом-

чого та міжнародного співробітництва.

до участі у конференції запрошуються: вчені,
спеціалісти, аспіранти академічних, галузевих
науково-дослідних, проектних, виробничих та

інженерно-пошукових організацій

ВаЖЛиВі дати КонференціЇ:

тематиКа КонференціЇ
• Сучасні технології геофізичного моніторингу

• ГІС для завдань моніторингу небезпечних гео-

логічних процесів

• Моніторинг і моделювання небезпечних геоло-

гічних процесів та нові технології для запобі-

гання та мінімізації ризиків

• Геофізика в інженерній геологии, грунтознав-

стві, археології

• Оцінка та прогнозування зсувної та селевої не-

безпеки регіонального та локального рівня

• Наука в університетах
1 лютого – 
30 серпня 

15 вересня 

11 жовтня

12–14 жовтня

прийом заявок та тез доповідей

повідомлення авторам про включення

до програми конференції

заїзд, реєстрація, 

розміщення учасників

прийом заявок та тез доповідей

предСтаВЛеннЯ допоВідеЙ
На доповідь (усну чи стендову) відводиться 15 хвилин

для виступу і 5 хвилин для дискусії. Мови конферен-

ції – англійська (основна), українська. Секційні зали

оснащені  мультимедійними проекторами. Стендова

доповідь розміщується на стенді розміром 1 х 1 м.

ЗаЯВКа на уЧаСть 
та форма реЄСтраціЇ

Подати заявку на участь можна на сайті конференції

www.geol.in.ua

мIСце проВеденнЯ
ННІ «Інститут геології» Київського національного уні-

верситету імені Тараса Шевченка.

м. Київ, вул. Васильківська, 90

Конференцію підтримують:
національна академія наук україни

інститут геофізики ім. С.і. Субботіна нан україни
Корпорація «науковий парк Київський універси-

тет імені тараса Шевченка»
Київський інститут інженерних вишукувань 

і досліджень «енергопроект»
Спілка геологів україни

нВп «Кривбасакадемінвест»

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


