Геологічний факультет Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка
запрошує
студентів, аспірантів та молодих вчених
на
ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВУ
КОНФЕРЕНЦІЮ - ШКОЛУ
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК»
що відбудеться
15-19 квітня 2013 р.
Цього року ми запланували роботу
наступних секцій:
1. Геологія, пошуки та розвідка
нафтових і газових родовищ;
2. Геологія
родовищ корисних
копалин та економічна геологія;
3. Гідрогеологія,
інженерна
геологія, екологічна безпека;
4. Геофізика;
5. Геоінформатика;
6. Геохімія,
мінералогія,
петрологія;
Сесійна робота буде розпочинатися із
«замовлених»
доповідей
провідних
фахівців в галузях. Ми будемо раді вітати
всіх бажаючих взяти участь у роботі

конференції-школи, незалежно від віку. За
бажанням, старшого покоління зробити
розширену доповідь оглядового або
проблемного
характеру
просимо
зв’язатися з Оргкомітетом. Паралельно з
усними та стендовими доповідями будуть
організовані різноманітні презентації та
короткотривалі курси по сучасним
засобам обробки та інтерпретації геологогеофізичної інформації.
Для участі у конференції необхідно
подати до 1 квітня 2013 р. включно,
заявку на участь та розширені тези
доповіді. Учасникам конференції буде
розданий електронний збірник матеріалів.
Регламент конференції: доповідь разом із
обговоренням – 15 хв., повідомлення – 10 хв.
Робочі мови конференції: українська,
російська.
ЗАЯВКА
на участь в конференції
1. Назва доповіді;
2. Прізвище,
ім’я,
по-батькові
повністю авторів доповіді;
3. Автор, що буде робити доповідь;
4. Адреса
активної
електронної
пошти, для зв’язку з авторами;
5. Назва організації, де працюють
автори;
6. Вік авторів, посади які займають;
7. Наукові керівники ;
8. Необхідність надання гуртожитку
на час проведення конференції.
9. Бажана для автора дата виступу.

Допускається представлення стендової
презентації (постера) замість, або на
додаток до усної, за умови обов’язкової
презентації роботи автором.
Оргвнесок за участь в конференції
відсутній.
Проживання іногородніх учасників за
бажанням учасників буде організовано
у гуртожитках Університету про що
необхідно повідомити Оргкомітет в
заявці або електронною поштою.
КОНТАКТИ
Віршило Іван Вікторович – заступник
голови Оргкомітету, доцент кафедри
геоінформатики;
Омельченко Алла Миколаївна –
відповідальний секретар конференції;
Шаблон оформлення тез додається до
інформаційного листа, або його можна
закачати з сайту геологічного факультету.
Тези будуть опубліковані за авторською
редакцією в форматі PDF на компактдиску.
Інформаційні матеріали по конференції
можна знайти на сайті геологічного
факультету
www.geol.univ.kiev.ua/ua/
Заявки та розширені тези мають бути
подані електронною поштою на адресу
geol_conf@ukr.net

