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Інститут географії

Інститут геологічних наук НАН України та
Рада молодих вчених Відділення наук про
Землю запрошують молодих науковців,
спеціалістів та студентів взяти участь в
роботі VIII Всеукраїнської наукової
конференції молодих вчених.
Мета проведення:
створення сприятливих умов для розвитку і
реалізації творчих здібностей молоді,
налагодження співпраці молодих науковців
Відділення наук про Землю, обміну
досвідом та створення творчих зв’язків,
залучення її до активної роботи.
Передбачається обговорення результатів
досліджень
молодих
вчених
та
спеціалістів за напрямами:
Загальна та регіональна геологія
Палеонтологія та стратиграфія
Геологія
родовищ
металевих
та
неметалевих корисних копалин
Геологія нафти і газу
Літологія
Геологія морів та Світового океану
Гідрогеологія та інженерна геологія
Екологічна геологія
Географічні дослідження
Геоінформаційні технології та дистанційне
зондування Землі
Геохімія, мінералогія, петрологія
Геофізичні методи прогнозування та
моніторингу геологічного середовища
Регіональна геофізика
та сейсмічна
небезпека
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Заявка на участь: Для участі у
конференції потрібно зареєструватися на
сайті http://gc.igs-nas.org.ua
On-line реєстрація учасників обов’язкова.
Подання тез доповідей: При оформленні
тез
доповідей
просимо
уважно
ознайомитися з вимогами на сайті
http://www.gc.igs-nas.org.ua//

Тези приймаються в електронному вигляді
одним файлом у двох мовних варіантах:
українською
або
російською
та
англійською мовами. Загальний обсяг
одного мовного варіанту тез має не
перевищувати 4300 друкованих знаків. За
наявності рисунку, таблиці та формул, тези
мають вкладатись на одну сторінку
формату А4, поля – 20 мм з усіх боків,
шрифт Arial, розмір – 10 пт, міжрядковий
інтервал – одинарний, відступ – 1,25 пт).
Неналежно оформлені тези розглядатися
оргкомітетом не будуть.
УВАГА!
Аспірантам необхідно надати рецензію
наукового керівника.
Форма доповідей: пленарні, секційні та
стендові.
Робочі мови: українська, російська.
Регламент
роботи
конференції:
тривалість доповідей: пленарних – 20 хв.;
секційних усних – 10+5 хв. разом із
відповідями на запитання та дискусією;
спосіб подання демонстраційного матеріалу
– мультимедійний проектор.
Стендова доповідь:
Розмір стенда А0 (90х130), розташування
вертикальне.
Постери
будуть
розміщуватися з 12:00 першого дня
конференції до її закриття. Представлення
стендів 12:30-14:30, 10 та 11 квітня.
Видання матеріалів:
- Збірник матеріалів молодіжної наукової
конференції з тезами доповідей.

- Збірник наукових праць Інституту
геологічних наук НАН України з статтями
оприлюднених результатів досліджень.
УВАГА!
Тексти тез не редагуються, за їх зміст
відповідають автори.
Оргкомітет залишає за собою право
відхилити
або
повернути
на
доопрацювання тези доповіді та статті, що
не відповідають тематиці Конференції або
вимогам оформлення.
Лише безпосередні учасники конференції
будуть мати змогу опублікувати результати
своїх досліджень у «Збірнику наукових
праць
Інституту
геологічних
наук
НАН України» після затвердження їх
редколегією Збірника.
Конкурс:
Під час проведення Конференції буде
проходити конкурс доповідей «The Best
GeoReport» Передбачено цінні винагороди
для переможців! Умови проведення та
допоміжні матеріали на сайті.
Екскурсія: Відвідання геологічних об’єктів
та історико-архітектурних пам’яток
Організаційний внесок:
Оргвнесок за участь у конференції не
передбачається. Учасники конференції
самостійно несуть витрати пов’язані з
проїздом, проживанням та харчуванням під
час роботи конференції.
Додатково сплачується участь в екскурсії,
орієнтовна вартість – 250-350 грн. та

залежатиме від кількості бажаючих
(обов’язково вкажіть при реєстрації).
На час перебування в Києві пропонується
зупинитись в готельному комплексі
Михайлівського Золотоверхого монастиря
за адресою м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б, тел. (096) 05-22-846.
За необхідності учасникам конференції
буде надано офіційний лист-запрошення на
конференцію.
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