Національна академія наук України
Відділення наук про Землю
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка

14 - 16 травня 2019 р., м. Київ
Наукова конференція

ЗДОБУТКИ І
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ГЕОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
В УКРАЇНІ
присвячена 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та
рудоутворення імені М.П. Семененка
(ІГМР НАН України)
ТРЕТЄ ПОВІДОМЛЕННЯ
Місце проведення
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії
наук України, проспект академіка Палладіна, 34, м. Київ, Україна, 03142
Основні напрями роботи
 Аналіз сучасного стану та актуальні завдання геологічної науки в Україні
 Геохімія процесів мінерало-, породо- та рудоутворення, геохімічні пошуки корисних
копалин.
 Геохронологія та ізотопне датування процесів породо- й рудоутворення.
 Геологічна будова, генезис та закономірності розміщення родовищ корисних копалин.
 Eколого-геохімічні дослідження, геохімічний моніторинг довкілля.
 Стратиграфія докембрійського фундаменту, його осадового чохла та фанерозойських
регіонів.
 Регіональна та генетична мінералогія, фізика мінералів.
 Петрологія ендогенних процесів породо- та рудоутворення.
 Космічна речовина й астроблеми.
Важливі дати
15 березня 2019 р. – закінчення приймання заявок на участь у конференції
15 квітня 2019 р. – закінчення приймання тез доповідей
5 травня 2019 р. – розсилка програми учасникам конференції
14 – 15 травня 2019 р. – пленарні засідання
16 травня 2019 р. – польова геологічна екскурсія «Мандруючи Іллінецьким кратером»

Приймання заявок
Для подачі заявки на участь у конференції просимо Вас заповнити та надіслати
електронну форму, яка знаходиться за посиланням: https://goo.gl/forms/Ywo0PVouNg3D9gRi1
Приймання тез
Тези доповідей надсилайте на електронну адресу Оргкомітету 50igmof@gmail.com
загальним обсягом до 2 стор. у вигляді прикріпленого до електронного листа *.doc або *.docx
файлу з назвою за іменем першого автора латиницею. У випадку надсилання декількох тез
доповідей того самого першого автора до назви файлу після прізвища додається їхній
порядковий номер. Для дотримання вимог до оформлення тез доповідей скористайтеся
шаблоном:
https://drive.google.com/open?id=1_O_BH1g6_OkXOqjANqBtOY7vdQbYVOCB
Робочі мови
Українська, англійська, російська. Переклад доповідей не передбачений. Тривалість
усної доповіді – 15 хв і 5 хв – запитання і відповіді.
Організаційний комітет
Голова Оргкомітету:
Пономаренко О.М. – академік НАН України, академік-секретар відділення наук про Землю
НАН України, директор ІГМР НАН України
Заступник голови Оргкомітету:
Степанюк Л.М. – член-кореспондент НАН України, заступник директора ІГМР НАН
України
Вчений секретар Оргкомітету:
Сукач В.В. – доктор геологічних наук, старший науковий співробітник ІГМР НАН України
Члени Оргкомітету:
Артеменко Г.В. – доктор геологічних наук, завідувач відділу геології та хроностратиграфії
докембрію ІГМР НАН України
Брик О.Б. – член-кореспондент НАН України, завідувач відділу фізики мінеральних структур
та біомінералогії ІГМР НАН України
Возняк Д.К. – доктор геологічних наук, завідувач відділу регіональної та генетичної
мінералогії ІГМР НАН України
Грінченко О.В. – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент ННІ «Інститут геології»
КНУ імені Тараса Шевченка
Деревська К.І. – доктор геологічних наук, професор Національного університету «КиєвоМогилянська академія»
Донський М.О. – кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник ІГМР НАН
України
Жовинський Е.Я. – член-кореспондент НАН України, завідувач відділу пошукової та
екологічної геохімії ІГМР НАН України
Загнітко В.М. – доктор геолого-мінералогічних наук, професор ННІ «Інститут геології»
КНУ імені Тараса Шевченка
Квасниця В.М. – доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу проблем
алмазоносності ІГМР НАН України

Кривдік С.Г. – доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу петрології ІГМР НАН
України
Кураєва І.В. – доктор геологічних наук, завідувач відділу геохімії техногенних металів і
аналітичної хімії ІГМР НАН України
Мачуліна С.О. – доктор геологічних наук, провідний науковий співробітник ІГН НАН
України
Овсієнко В.Д. – заступник директора ІГМР НАН України
Семененко В.П. – член-кореспондент НАН України, завідувач відділу космоекології і
космічної мінералогії ІГМР НАН України
Сьомка В.О. – доктор геологічних наук, завідувач відділу геології та геохімії рудних
родовищ ІГМР НАН України
Таран М.М. – доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу оптичної спектроскопії і
люмінесценції мінералів ІГМР НАН України
Шашмаз А. – доктор, професор Університету Фірат, Елязиг, Туреччина
Шеремет Є.М. – доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу геологічних,
геохімічних та дистанційних методів досліджень ІГМР НАН України
Організаційний внесок
Для часткового відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням
конференції (підготовка та друк Збірника тез і Програми конференції, кава-брейки тощо) для
учасників конференції встановлено організаційний внесок 250 грн. Для аспірантів внесок
складає 150 грн, для студентів – участь безкоштовна.
Оплата організаційного внеску здійснюється до 1 травня 2019 р. на рахунок
«Приватбанку» 5169 3600 0457 1141. Платіж можна виконати через Інтернет-банк Приват24,
додатки Privat24, SMS-банкінг, термінали самообслуговування, банкомати, у відділеннях,
зателефонувавши на номер 3700. Закордонні учасники конференції сплачують організаційний
внесок під час реєстрації.
Увага! Заочним учасникам конференції, які бажають отримати Збірник тез
доповідей, пропонується внести 150 грн на вказаний вище рахунок «Приватбанку» до 1
травня 2019 р. Замовлення буде відправлено якнайшвидше після завершення конференції на
вказане вами відділення «Нової пошти» (пересилання за рахунок отримувача).
Технічне забезпечення
Для демонстрації медіа-презентацій буде використовуватися проектор. Формат
файлу презентації *.ppt. Стендові доповіді будуть розміщуватися на стендах розміром
90 × 90 см.
Поселення
Для пошуку і бронювання номерів у готелях учасники можуть скористатися вебресурсом https://www.booking.com/city/ua/kiev.html Оргкомітет може забронювати обмежену
кількість номерів в академічному готелі «Феофанія» (http://www.feofaniya.net.ua/), про що
необхідно повідомити до 1 квітня 2019 р.
Контакти
тел.: +38-050-453-87-18, 068-751-69-90 – Сукач Віталій Васильович
e-mail: 50igmof@gmail.com (Донський Микола Олександрович). Якщо потрібно
офіційне запрошення на конференцію, повідомте нас про це завчасно.

Польова геологічна екскурсія
Польова геологічна екскурсія «Мандруючи Іллінецьким кратером» буде проведена
16 травня 2019 р. за маршрутом Київ – Кальник – Іллінці – Лугова – Київ. Для участі в
екскурсії необхідно подати заявку (довільної форми) та сплатити 550 грн. на вказаний вище
рахунок «Приватбанку» до 1 травня 2019 р. Детальніша інформація про екскурсію
розміщена на сайті конференції:
https://drive.google.com/open?id=1PBssnzIdI1eBShW99R0VEgbIJOSg1olX
З усіх питань щодо польової геологічної екскурсії звертатися:
тел.: +38-099-561-91-18 – Деревська Катерина Ігорівна
e-mail: zimkakatya@gmail.com
Веб-сайт конференції
Більш повну та оперативну інформацію про конференцію можна почерпнути на сайті
https://sites.google.com/view/igmofconf

