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Запрошення 

 Шановні колеги! 
Всеукраїнська  Асоціація 
Геоінформатики (ВАГ) разом з 
Європейською  Асоціацією 
Геовчених та Інженерів (EAGE) 
запрошують Вас взяти участь у 
роботі  Х  Міжнародної 
конференції "Геоінформатика: 
теоретичні  та  прикладні 
аспекти",  яка  відбудеться      
10  –  13  травня  2011  року  в 
Києві у готелі “Братислава”. 

Минула  конференція  з  геоінформатики  була  найбільш 
численною  за  часів  її  організації,  продемонструвала 
зростання зацікавленості до цього наукового напряму як 
вітчизняних так і закордонних фахівців. Безумовний успіх 
конференції  –  проведення  заходу  спільно  з  EAGE  –  
провідної  Європейської  громадської  організації  в  галузі 
геонаук.   
Ми  сподіваємося,  що  подальша  співпраця  між  ВАГ  та 
EAGE  дозволить  консолідувати  роботу  української  та 
європейської  спільноти  у  напрямі  подальшого  розвитку 
геоінформатики  як  інтегруючої  наукової  дисципліни 
пізнання Землі. 
    
Микола Якимчук – голова програмного комітету 

 

Наукова програма 
Наукова  програма  конференції  буде  складатися  з  усних 
доповідей та стендових презентацій    за широким колом 
питань,  пов’язаних  з  геоінформатикою.  Особлива  увага 
приділятиметься  проблемам  сучасного  стану    та 
перспективам розвитку геоінформатики в Україні. 
 
Робочі  мови  конференції  –  українська,  англійська  та 
російська.  Виступи доповідачів будуть супроводжуватися 
синхронним  перекладом.  У  рамках  роботи  конференції 
також  заплановані  скорочені  навчальні  курси  та 
обговорення актуальних питань за круглим столом.  
 
 
 

Теми доповідей 
Геоінформатика в природокористуванні, управлінні та 
освіті 
Створення інтегрованих геологічних баз даних  
Теоретичні та концептуальні питання  геоінформатики 
Математичні методи і комп’ютерні технології в 
геофізиці та геології 
Геоінформаційні дослідження з метою пошуку, 
розвідки, розробки та експлуатації родовищ корисних 
копалин 
Нафтогазопошукові технології: нові напрями та 
перспективи  
Гірнича інформатика 
Геоінформаційне забезпечення моніторингу 
небезпечних  природних та техногенних процесів 
Дистанційне зондування Землі та ГІС 

Міжнародний програмний комітет 
 
Микола Андрійович 
Якимчук   

Всеукраїнська асоціація 
геоінформатики 

Леонід Васильович 
Губерський 

Київський національний  
університет імені Тараса 
Шевченка  

Сергій Андрійович 
Вижва 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка (геологічний 
факультет) 

Максим  
Вітик 

Шелл Юкрейн Експлорейшн енд 
Продакшн 

Claus Beyer  CB‐Magneto 
Євгенія Наумівна 
Черемісіна  

ФДУП ГНЦ РФ "ВНИИгеосистем" 

Григорій 
Васильович Брєхов 

ФДУП  “ВСЕГЕИ” 

Олександр 
Миколайович 
Пономаренко 

Інститут геохімії, мінералогії та 
рудоутворення  
ім. М.П. Семененка НАН України 

Валерій 
Миколайович 
Єремєєв 

Океанологічний центр НАН 
України 

Геннадій  
Григорович Півняк 

Національний гірничий 
університет 

Михайло Захарович 
Згуровський 

Національний технічний 
університет України “Київський 
політехнічний інститут” 

Конференція підтримується: 
 

 
 

 
 

Geo 
ІППЕГГ 

 

Важливі дати 
Подання заявок  та тез доповідей                   до  1 березня 2011 р.
Повідомлення авторам про включення  
в програму конференції                                             1 квітня 2011 р. 
Останній день пільгової реєстрації                         15 квітня 2011 р.
Проведення конференції 
“Геоінформатика   2011”                                      10‐13 травня 2011 р. 

Місце проведення 
Готель “Братислава” 
вул. Малишка, 1 
02192, Київ, Україна 
 
Конференцію  “Геоінформатика  2011”  буде  проведено  в 
готелі “Братислава”, який розташований на лівому березі 
Дніпра.  В  готелі  передбачено  все  необхідне  для 
організації  проведення    конференцій,  презентацій, 
переговорів,  ділових  зустрічей.  В  комплексі  конференц‐
зали,  сучасне  обладнання,    ресторанне  обслуговування. 
Найближча станція метро – “Дарниця”. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ ТА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 
Програмний комітет розгляне всі тези доповідей, надіслані через веб-сайт www.geoinformatics.org.ua,  
на електронну адресу Конференції info@geoinformatics.org.ua  до 1 березня 2011 р.,  
Автори будуть повідомлені про включення їх доповіді в Програму конференції до 1 квітня 2011 р. 
  
Інформація, яку необхідно в заявці подати англійською та українською, або російською  мовами: назва доповіді, прізвище 
ім’я та по батькові автора(ів), повна назва організації(й), місто, країна.  
Для рецензування наданих тез необхідно в формі заявки на доповідь вказати наукову тему конференції. Можна обрати й 
інші варіанти теми, позначивши в колонці “пріоритет” 2 та 3. Програмний комітет в ході складання програми визначить 
остаточні назви сесій. 
Назва повинна бути короткою (максимум 120 символів) і відповідати змісту доповіді. Необхідно надіслати резюме тез 
доповідей англійською мовою (максимум 200 слів), яке також буде розміщено на CD-Rom у разі прийняття тез. Тези мають 
бути оригінальними і неопублікованими раніше. 
Правильно оформлені тези доповідей складаються з резюме, вступу, викладу основного опису теорії або методу з 
відповідними підрозділами, рисунків, висновків та посилань на літературні джерела. В тезах необхідно сконцентрувати 
суттєву інформацію: мета, методи, результати та висновки. Це повинно бути скорочене, інформативне, точне відображення 
виступу. 
Майте на увазі, що тези доповідей видаються на CD-Rom у тому вигляді, в якому вони були представлені авторами. Це 
офіційна публікація матеріалів конференції, тому програмний комітет розглядатиме тільки інформативні, оформлені 
належним чином і представлені відповідно до вищезазначених вимог тези. Об’єм тез до чотирьох сторінок формату A4. 
Процес відбору не є формальністю: в середньому, одна з кожних чотирьох представлених доповідей відхиляється! 
 
1. Для забезпечення видання на CD-Rom, авторам необхідно надіслати тези своїх доповідей електронною поштою за 
адресою info@geoinformatics.org.ua  у форматі DOC або PDF. Не забудьте прикласти Форму заявки на доповідь. 

2. Тези повинні бути представлені з використанням шаблону (template_geoinformatics2011.doc), який розміщено на сайті 
EAGE www.eage.org в розділі Conferences > Geoinformatics 2010 Kyiv > Call for papers > Template instructions , або на сайті 
www.geoinformatics.org.ua.  

3.  Не включайте назву, авторів доповіді і резюме в основний текст тез, оскільки ця інформація буде розміщена на CD-Rom 
автоматично (Програмний комітет формує ці дані на підставі заповнених Вами заявок на доповіді). Почніть основний текст 
безпосередньо під логотипом конференції. 

4. Тези повинні бути об’ємом до чотирьох сторінок формату A4, складатися з тексту і ілюструватися відповідними 
рисунками, що відображають зміст доповіді. 

5. Не набирайте текст колонками і не обрамляйте його. Використовуйте шрифт Times New Roman (11 пунктів, міжрядковий 
інтервал одинарний), вирівнювання по ширині, поля документа:   

Верхнє  –  2.54 см 
Нижнє  –  2.54 см  
Ліве/праве – 2.54 см  

6. Висилайте тези доповіді у вигляді єдиного документа (включаючи рисунки). 

7. В межах вказаного для тез простору автор може включати будь-який тип інформації, наприклад, текст, рисунки і/або 
формули. При необхідності, можуть бути включені і посилання. 

 
Презентація Доповідей 
На усне представлення доповіді доповідачеві пропонується 20 хвилин для виступу і 5 хвилин для обговорення. 
Кожен лекційний зал оснащений multi-media проектором. 
Стендове представлення полягає в графічному представленні доповіді на стенді шириною 1.00 м і заввишки 2.50 м. 
Доповідачеві надається 25 хвилин, включаючи час для обговорення. 
Регламент за програмою конференції строго дотримуватиметься. 
 
 
Публікації в журналі “Геоінформатика” 
Авторам, що зацікавлені у розміщенні своєї доповіді у вигляді статті в журналі “Геоінформатика” просимо також підготувати 
та надіслати матеріали оформлені згідно вимог редакційної колегії журналу (див. на сайті www.geology.com.ua > Журнал 
“Геоінформатика” > інформація для авторів). 

http://www.geoinformatics.org.ua
mailto:info@geoinformatics.org.ua
mailto:info@geoinformatics.org.ua
http://www.eage.org
http://www.geology.com.ua


ВАГ 
Всеукраїнська асоціація геоінформатики  
Лабораторний провулок, 1, офіс 260 
01133, Київ, Україна 
Тел./факс:      +38044 522 98 97 
e-mail: info@geoinformatics.org.ua 
Website: www.geoinformatics.org.ua 

EAGE    
European Association of Geoscientist and 
Engineers  
Tel: +31 30 6354066 
Fax: +31 30 6343534 
Email: Kyiv2011@eage.org 
www.eage.org 

2011
 

10-13 травня 2011 
Київ, Україна  

ЗАЯВКА НА ДОПОВIДЬ 
   
 

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ЗАЯВКИ НА ДОПОВІДЬ 1 БЕРЕЗНЯ 2011 РОКУ 

Авторам необхідно надіслали заявку на доповідь та тези доповіді через веб-сайт www.geoinformatics.org.ua або на електронну адресу 
info@geoinformatics.org.ua,  у випадку представлення матеріалів англійською мовою заявку та тези відправити через веб-сайт EAGE (www.eage.org,  
розділ Conferences>Geoinformatics 2011 Kyiv>Call for Papers).   
 
Назва (до 120 символів, англійською мовою):__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Назва (до 120 символів, українською або російською мовою):____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Резюме тез (до 200 слів, англійською мовою): _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Вкажіть  для усного чи стендового виступу призначена ваша доповідь (поставте галочку):              Усна           Стендова 

Теми для розгляду (позначте в кожній колонці тільки одну тему за пріоритетом): 

Пріоритет       Тема 
1   2   3 
           01. Геоінформатика в природокористуванні, 

управлінні та освіті 
           02. Створення інтегрованих геологічних баз даних 
           03. Теоретичні та концептуальні питання 

геоінформатики  
           04. Математичні методи і комп’ютерні технології в 

геофізиці та геології 
           05. Геоінформаційні дослідження з метою пошуку, 

розвідки, розробки та експлуатації родовищ 
корисних копалин 

 

Пріоритет       Тема 
1   2   3 
           06. Нафтогазопошукові технології: нові напрями та 

перспективи 
           07. Гірнича інформатика 
           08.  Геоінформаційне забезпечення моніторингу 

небезпечних  природних та техногенних 
процесів 

           09. Дистанційне зондування Землі та ГІС  

Чи був цей матеріал представлений раніше:         так               ні 
Якщо так, вкажіть, будь ласка, місце і дату: _____________________________________________________________________________________ 
 
Чи зацікавлені Ви у тому, щоб Ваша робота була представлена в одному з журналів EAGE:      
        так          ні 

Вкажіть прізвища авторів в тому порядку, в якому необхідно представити їх в публікаціях, позначивши доповідача зірочкою * 
Англійською мовою    
Surname, Initials                                                                                           Company/Institute 
________________________________________________   ____________________________________________________ 
________________________________________________   ____________________________________________________ 
________________________________________________   ____________________________________________________ 
Українською або російською мовою:  
П.І.Б. (повністю), Ф.И.О. (полностью)    Організація (Организация) 
________________________________________________   ____________________________________________________ 
________________________________________________   ____________________________________________________ 
________________________________________________   ____________________________________________________ 
________________________________________________   ____________________________________________________ 
Доповідач:   
Вчений ступінь_________________________________________Звання____________________________________________________ 
Прізвище:_______________________________________________________________________________________________________ 
Організація:____________________________________________Посада___________________________________________________ 
Відділ/Факультет: ________________________________________________________________________________________________ 
Адреса:_________________________________________________________________________________________________________ 
Місто:___________________________________Поштовий індекс:________________Країна __________________________________ 
Тел.:____________________________________Факс:___________________________E-mail: __________________________________ 
 
УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ БУДЕ РОЗМІЩЕНА НА САЙТІ  HTTP://WWW.GEOINFORMATICS.ORG.UA 
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