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Запрошення 
 
Шановні колеги! 
Всеукраїнська асоціація геоінформатики (ВАГ) спільно з 
Європейською асоціацією геовчених та інженерів 
(EAGE) запрошують Вас взяти участь у роботі                       
XVI Міжнародної конференції “Геоінформатика: 
теоретичні та прикладні аспекти”, яка відбудеться            
15–17 травня 2017 р. в ННІ «Інститут  Геології»  
Київського національного  університету імені Тараса 
Шевченка. 
Конференція з геоінформатики в Києві з кожним роком 
залучає все більшу кількість учасників з різних куточків 
світу, обговорюються нові актуальні питання з 
геоінформатики. 
Ми сподіваємося, що майбутня конференція буде 
наповнена цікавими доповідями, зустрічами та 
дискусіями, що позитивно позначиться на розвитку 
геоінформатики як інтегруючої наукової дисципліни 
пізнання Землі.  

Наукова програма 
 

Наукова програма конференції буде складатися з усних 
доповідей та стендових презентацій, що охоплюють всі 
напрямки пов’язані з геоінформатикою. 
Робочі мови конференції основна – англійська додат-
ково українська та російська.  
У рамках роботи конференції заплановані семінари, 
скорочені навчальні курси й обговорення актуальних 
питань за круглим столом.   
  

Теми доповідей 
 

01  Геоінформатика - інноваційний погляд на 
Землю 

02  Геоінформаційні дослідження для розвідки 
вуглеводневих та рудних родовищ 

03  Геологічне моделювання 
04  Математичні методи та комп'ютерні технології 

в геофізиці та геології 
05 Дистанційне зондування Землі для геонаук 
06 Студентська секція 

У роботу конференції також можуть бути включені й 
інші теми.  

Важливі дати 
Подання заявок та тез 
доповідей                           

до 1 квітня 2017 р. 

Повідомлення авторам про 
включення в програму 
конференції                                                                         

10 квітня 2017 р. 

Останній день пільгової 
реєстрації                                   

1 травня 2017 р. 

Проведення конференції  
“Геоінформатика 2017”                                                    

15-17 травня 2017 р. 

 

 

 

Міжнародний програмний комітет 
 

Микола Андрійович 
Якимчук 

Всеукраїнська асоціація 
геоінформатики 

Леонід Васильович 
Губерський 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

Сергій Андрійович Вижва ННІ «Інститут  Геології»  
Київського національного  
університету імені Тараса 
Шевченка 

Олексій Стовас Norwegian University of Science 
and Technology 

Jean-Jacques Biteau Total 

Roald van Borselen Aramco Overseas Company 

Петро Сергійович 
Мартишко 

Інститут геофізики 
Уральського відділення РАН 

Григорій Васильович 
Брєхов 

ФДУП “ВСЕГЕИ” 

Олександр Миколайович 
Пономаренко 

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

Геннадій Григорович Півняк Національний гірничий 
університет 

Михайло Захарович 
Згуровський 

Національний технічний 
університет України 
“Київський політехнічний 
інститут” 

 

Конференція підтримується: 
  

 

 
 

Geo 
ІППЕГГ 

Місце проведення 
Конференція відбудеться в ННІ «Інститут  Геології»  Київського 
національного  університету імені Тараса Шевченка. 
Вул. Васильківська 90. 

Заявка на участь та форма  
реєстрації 
Подати заявку на участь в конференції можна через сайт 
конференції www.geoinformatics.org.ua або через сайт EAGE ‒ 
www.eage.org.  

Контакти: 
ВАГ: Україна, 01133, Київ, 
пров. Лабораторний 1, оф. 260 
Тел.: 38044-522-81-45  
Факс: 38044-522-98-97 
Е-mail: info@geoinformatics.org.ua 

EAGE: PO Box 59, 3990 DB 
Houten, The Netherlands 
Tel.: +31 88 995 5055    
Fax: +31 30 634 3534 
E-mail: kyiv2017@eage.org 
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