
Вельмишановний (на) _________________________ 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у науковій 

конференції «НАУКОВІ ЗАСАДИ ГЕОЛОГО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ МІНЕРАЛЬНО-СИ-
РОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ», яка 
відбудеться 18–22 квітня 2011 р. у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка, 
м. Київ, Україна. 

Місце проведення: м. Київ, геологічний факультет 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
 
Організатори конференції:  

• Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка; 

• Криворізький економічний інститут 
Київського національного економічного 
університету ім. Вадима Гетьмана; 

• Відділення наук про Землю НАН України; 
• Інститут геохімії, мінералогії та рудоутво-

рення НАН України 
• Інститут геологічних наук НАН України 
• Державна геологічна служба України; 
• Український осередок IAGOD (International 

Association of Genesis of Ore Deposits); 
• Державна комісія України по запасах 

корисних копалин 
• Всеукраїнська громадська організація 

«Спілка геологів України» 
 

На конференції передбачається заслухати і 
обговорити доповіді з таких питань: 

• стан та перспективи розвитку мінерально-
сировинної бази (МСБ) України та світу; 

• світові тенденції та інноваційні проекти 
раціонального використання МСБ; 

• принципи, методи та результати геолого-
економічної оцінки родовищ корисних 
копалин (РКК); 

• наукові засади пошуків та оцінки промислових 
типів родовищ на початковій стадії їх вив-
чення; 

• дослідження речовинного складу РКК та 
оцінка якості мінеральної речовини; 

• нові результати вивчення родовищ тради-
ційного і нетрадиційного типу, у тому числі 
техногенних; 

• екологічні проблеми видобування та вико-
ристання мінеральної сировини; 

• роль МСБ в забезпеченні сталого розвитку 
економіки України та світу; 

Форма доповідей: пленарні, усні та стендові. 

Регламент роботи конференції: 
тривалість доповідей: пленарних – 20 хвилин; 
усних – 15 хвилин разом із відповідями на 
запитання та дискусією; спосіб подання 
демонстраційного матеріалу – комп’ютерний 
(мультимедійний) проектор та/або прозорі плівки 
для кадроскопу; стендові доповіді: розмір стендів 
120×80 см, розташування вертикальне.  

Робочі мови: українська, англійська, російська.  

Видання матеріалів: тези доповідей планується 
видати до початку конференції, матеріали 
конференції будуть видані окремим збірником 
після її завершення 

Екскурсії: 20–21 квітня планується геологічна 
екскурсія на Заваллівське родовище графіту і 
одне з родовищ Криворізького залізорудного 
басейну. 

 
Учасники конференції: 
• професорсько-викладацький склад, студенти 

та аспіранти ВНЗ України; 
• науковці НАН України; 
• фахівці Державної геологічної служби 

України та інших структур 
• вчені та фахівці інших країн 

 
Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 
Геологічний факультет 

 
 

 

Циркуляр № 2 
 

Міжнародна 
наукова конференція 

 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ГЕОЛОГО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ 

МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ 
УКРАЇНИ ТА СВІТУ 

 

 

Конференція відбудеться 
в м. Києві   

18–22 квітня 2011 р. 

 



 

З А Я В К А 
учасника конференції «НАУКОВІ ЗАСАДИ ГЕОЛО-
ГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ МІНЕРАЛЬНО-СИ-
РОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ » 
 
Прізвище_____________________________________ 
Ім’я, по батькові  ______________________________ 
Місце роботи _________________________________ 
_____________________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання__________________ 
_____________________________________________ 
Поштова адреса _______________________________ 
_____________________________________________ 
Тел/факс _____________________________________ 
E-mail _______________________________________ 
Назва доповіді________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Бажана форма доповіді  

усна:      □  стендова: □ 
Прізвище, ініціали співавторів___________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Тематичний напрям____________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
На Ваш р/р 26007003546001 в ПАТ «Індекс Банк» м. 
Києва МФО 300614 ЄДРПОУ 31840713 
 перераховано (буде перераховано) ………… грн. 
(вкл. ПДВ …… грн.) з розрахунку …………. грн. за 
кожного учасника. 
Платіжне доручення № …… від «….» ……… 2010 р.  
 
Підпис учасника   ___________________ 
Дата                        ___________________ 

 
Заявку просимо направити до 1 грудня 2010 р. 

Вимоги до оформлення тез  
та матеріалів конференції 

Тези за обсягом не повинні перевищувати 2 стор.   
Матеріали конференції обсягом до 4 сторінок 

формату А4 приймаються у паперовому та 
електронному вигляді. Наявність електронного 
варіанту тез і матеріалів обов’язкова. Текст повинен 
бути набраний у форматі MS Word для Windows 
шрифтом Arial Cyr (9 pt) через 1 інт. Поля: нижнє, 
верхнє, ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Матеріали 
можна подавати у форматі RTF. Текст 
супроводжується резюме мовою статті та 
англійською мовою. Математичні знаки та формули 
подають у редакторі MS Equation. Усі одиниці 
виміру наводять у системі СІ. Електронні версії 
ілюстрацій подають у форматі jpg або tiff окремими 
файлами; друкування кольорових ілюстрацій не 
передбачено. Перелік використаних літературних 
джерел наводять у порядку посилання, у тексті 
посилання наводять у квадратних дужках цифрами. 
Рукопис повинен бути підписаний усіма авторами.  

Матеріали друкуватимуться в авторській редакції. 
Матеріали до збірника, оформлені з порушенням 

вимог або надіслані після 18 квітня 2011 р. 
Оргкомітетом розглядатися не будуть.  

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти 
тези та матеріали, які не відповідають тематиці 
конференції та сучасному науковому рівню. 
 
У збірнику будуть надруковані матеріали лише 
безпосередніх учасників конференції. 
 
Координати організаційного комітету: адреса – 
03022: Київ, вул. Васильківська, 90, геологічний 
факультет Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка; тел.: +38-044-259-70-09;  
099-050-13-25; факс: 038-044-521-33-38; 
mail: mineral2010@meta.ua, alexgrin@univ.kiev.ua

На конверті обов’язково зазначати «Оргкомітет 
конференції». Додаткова інформація розміщена на 
сайті факультету: www geol.univ.kiev.ua 

Для участі у конференції необхідно на адресу 
Оргкомітету надіслати:  

до 1 грудня 2010 р. – заявку;  

до 1 січня 2011 р. – тези доповіді;  

до 18 квітня 2011 р. – матеріали до збірника. 
 

План роботи конференції: 

18.04.2011 – 800–1000 – реєстрація учасників 
конференції; 
1000– 1400 – привітання, пленарні доповіді; 
1400– 1500 – перерва на обід; 
1500– 1800 – усні доповіді; 

19.04.2011 – 900–1300 робота по секціям 
1300– 1400 – перерва на обід 
1400– 1800 – пленарне засідання, обговорення 
доповідей, прийняття рішення конференції 

20.04.2011 – 21.04.2011 – екскурсія на Завалівське 
родовище графіту і одне з залізорудних родовищ 
Криворізького басейну; 

22.04.2011 – завершення конференції, роз’їзд 
учасників 
 

Оргвнесок для участі в конференції в розмірі 400 
грн. (видання матеріалів конференції, кава-брейк, 
організаційні заходи, тощо) необхідно перерахувати 
на р/р  26007003546001 в ПАТ «Індекс Банк» м. 
Києва МФО 300614 ЄДРПОУ 31840713 або внести 
під час реєстрації. 
Всі інші витрати, пов’язані з участю в конференції та 
екскурсії (проїзд, проживання, харчування та ін.) – за 
рахунок учасників. Іногородніх просимо надсилати 
замовлення на готель, вартість проживання у 2-x 
кімнатному номері – 120 грн. за місце. Орієнтовна 
вартість екскурсії –  800 грн. 
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