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ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ  

УКРАЇНИ 

12-13 жовтня 2022 року, м. Київ, Україна  

 

 

 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науковій конференції «Геологічна 

будова та корисні копалини України». Захід відбудеться 12-13 жовтня 2022 року в 

Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України в 

змішаному пленарно-дистанційному режимі  

 

Напрями роботи конференції 

 Геохімія, мінералогія, петрологія  

 Геохронологія та стратиграфія 

 Тектоніка і геодинаміка 

 Рудоносність 
 Геохімія ландшафтів 

 

 

 

 



 

Місце проведення 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України (ІГМР 

НАН України), проспект Академіка Палладіна, 34, м. Київ, Україна, 03142. 

Робочі мови 

Українська, англійська. Тривалість усної доповіді – 15 хв,  запитання та відповіді – 5 хв. 

Переклад усних доповідей не передбачений. 

Технічне забезпечення 

Демонстрації медіапрезентацій у форматі *.ppt через проєктор у пленарному режимі, у 

дистанційному — через  програму ZOOM.   

Поселення 

Для пошуку, порівняння і бронювання номерів у готелях учасники можуть скористатися 

вебресурсом https://www.booking.com/city/ua/kiev.html. Повідомте, якщо буде потрібне офіційне 

запрошення на конференцію. 

 

Важливі дати 

10 вересня 2022 р. – останній термін  надсилання заявок на участь у конференції  

10 вересня 2022 р. – кінцева дата приймання тез доповідей 

02 жовтня 2022 р. – розсилання програми учасникам конференції  

12-13 жовтня 2022 р. – пленарні засідання 

 

 

Обов’язково! Для подання заявки необхідно заповнити та надіслати електронну форму за 

посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQtsQCrjeJE0UY6xrWCpQZjO_bbNXIIe2iDyrL6oAIDjctbw/

viewform?usp=sf_link  
 

 

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 з 

наукової роботи. 

Секретар Оргкомітету:  

Вовк К.В. – кандидат геологічних наук, заступник директора ІГМР НАН України з науково-

організаційної роботи. 

Члени Оргкомітету: 

Артеменко Г.В. – доктор геологічних наук, завідувач відділу геології та геодинаміки докембрію 

ІГМР НАН України. 

Безвинний В.П. - кандидат геол. наук, головний геолог УГК Держгеолнадра. 

Гінтов О.Б. – член-кореспондент НАН України, ІГФ НАН України. 

Донський М.О.– кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник ІГМР НАН України. 

Крюченко Н.О. – доктор геологічних наук, завідувач відділу пошукової та екологічної геохімії 

ІГМР НАН України. 

https://www.booking.com/city/ua/kiev.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQtsQCrjeJE0UY6xrWCpQZjO_bbNXIIe2iDyrL6oAIDjctbw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQtsQCrjeJE0UY6xrWCpQZjO_bbNXIIe2iDyrL6oAIDjctbw/viewform?usp=sf_link


Кульчецька Г.О. – доктор геологічних наук, головний науковий співробітник відділу регіональної 

та генетичної мінералогії ІГМР НАН України, президент Українського мінералогічного 

товариства. 

Кураєва І.В. – доктор геологічних наук, завідувач відділу геохімії техногенних металів і 

аналітичної хімії ІГМР НАН України. 

Кривдік С.Г. – доктор геолого-мінералогічних наук, провідний науковий співробітник, ІГМР НАН 

України. 

Орлюк М.І.  - доктор геол. наук, заввідділом магнетизму, ІГФ НАН України. 

Павлов Г.Г. – кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, ІГМР НАН 

України. 

Самборська І.А. – кандидат геологічних наук, вчений секретар ІГМР НАН України. 

Сукач В.В. – доктор геологічних наук, завідувач відділу геології та геохімії рудних родовищ ІГМР 

НАН України. 

Сьомка В.О. – доктор геологічних наук,  головний науковий співробітник, ІГМР НАН України. 
 

Робоча група Оргкомітету 

Голова робочої групи Оргкомітету: 

Коваленко Н.О. – молодший науковий співробітник ІГМР НАН України. 

Члени робочої групи Оргкомітету 

Антоненко Т.С. - кандидат геологічних наук, науковий співробітник, ІГМР НАН України. 

Гулько В.В. – аспірант, ІГМР НАН України. 

Заяць О.В. – кандидат геологічних наук, науковий співробітник, ІГМР НАН України. 

Коваленко О.О. – молодший науковий співробітник, ІГМР НАН України. 

Луньова І.М. – кандидат геологічних наук, науковий співробітник, ІГМР НАН України. 

Луньов Є.С. – кандидат геологічних наук, науковий співробітник ІГМР НАН України 

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

        Тези доповідей загальним обсягом до 4 стор. англійською або українською мовами 

набирати у форматі *.doc або *.docx. Формат аркуша – А4, береги – 2 см з усіх боків, шрифт – 

Times New Roman, розмір шрифту 14 пт, для переліку посилань – 12 пт, міжрядковий інтервал 

– одинарний. Обов’язково вказати УДК.  

У першому рядку – назва доповіді напівжирним шрифтом великими літерами, у другому 

– прізвища й ініціали авторів курсивом. Нижче – місце роботи автора (-ів), місто, e-mail. 

Прізвище доповідача підкреслити. Якщо співавтори працюють у різних установах, після  

прізвища кожного автора і перед назвою відповідного місця роботи поставити верхній 

числовий індекс. Назву доповіді, прізвища авторів і назву організації (-ій) вирівняти по центру. 

Нижче, через додатковий інтервал, зазначити назву тез, прізвища авторів й організацій 

англійською мовою.  

Текст тез з абзацним відступом 1 см вирівняти за шириною сторінки, переноси не 

використовувати. Перед текстом помістити коротку анотацію (500-600 знаків) англійською 

мовою. Чіткі напівтонові й штрихові рисунки вставити безпосередньо в текст, також подати 

окремо у форматі *.tif або *.jpeg з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Посилання на 

першоджерела позначити порядковими числами у квадратних дужках. Назви першоджерел 

оформити згідно із бібліографічними вимогами, їх перелік розмістити після тексту, відповідно 

до порядку посилань, прізвища авторів виділити курсивом. 

Файл з тезами, названий за іменем  автора (першого – у разі кількох авторів) латиницею, 

прикріпити до електронного листа і надіслати на адресу geologyuks@gmail.com.  Кожен автор 

може надіслати лише два файли, де він є першим у списку авторів. Число надісланих тез у 

співавторстві оргкомітет не обмежує. 



Для дотримання вимог до оформлення тез скористайтеся шаблоном: 

https://drive.google.com/file/d/1svJhrVFm4szAjxUStnrDCAlhATo4VWdN/view?usp=sharing  
 

Члени організаційного комітету залишають за собою право рецензувати надіслані рукописи. 

Неналежно оформлені тези оргкомітет не розглядатиме. Тези будуть оприлюднені в авторській 

редакції. Збірник тез доповідей як електронне видання буде розміщено на вебсайті Інституту геохімії, 

мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.  

 

Організаційний внесок 

Для відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням конференції, для 

учасників передбачено організаційний внесок у розмірі 200 грн (при очній участі), 100 грн (при 

участі онлайн або заочно), для аспірантів і студентів – 50 грн.  

Реквізити для безготівкової сплати оргвнеску будуть повідомлені учасникам конференції у 

відповідних листах-запрошеннях. Копію квитанції або платіжного доручення про сплату оргвнеску 

необхідно подати в оргкомітет до початку конференції. Як виняток, за персональною 

домовленістю, можлива оплата готівкою. 

 

УВАГА! Організаційний внесок сплатити не раніше отримання підтвердження про 

допуск учасника конференції.  

 

 

Кращі доповіді учасників конференції будуть рекомендовані до опублікування у фахових 

журналах: «Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)» (входить до Переліку фахових 

видань України, категорія А, та індексується у міжнародній наукометричній базі Web of 

Science Core Collection) і «Геохімія та рудоутворення» (збірник наукових праць, що входить до 

Переліку фахових видань України, категорія Б). 

За потреби надається електронний варіант сертифіката учасника конференції. 
 

 

Контакти: 

e-mail: geologyuks@gmail.com 

 

 

 

Контактна особа: 

Вовк Катерина В’ячеславівна  

тел.: +(38) 067-108-80-57  

 

 

  

 



Шаблон оформлення тез наукової конференції «Геологічна будова та корисні копалини 

України» 

 

УДК 

НАЗВА ДОПОВІДІ 

 (ШРИФТ НАПІВЖИРНИЙ 14 PT, 1 ІНТЕРВАЛ, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, 

ВИРІВНЮВАННЯ ПО ЦЕНТРУ) 
Автор1 ПІБ

1
, Автор2 ПІБ

2
, Автор3 ПІБ

1 

1
Організація1, місто, країна, електронна адреса 

2
Організація2, місто, країна, електронна адреса 

TITLE 

(FONT 14 pt, SINGLE LINE SPACING, CAPITAL LETTERS, 

CENTER ALIGNMENT) 
Author

1
, Author

2
, Author

1 

 
Annotation. 500-600 signs (in English). 

 

Інструкція з оформлення 

Обсяг тексту, разом з рисунками, таблицями, анотацією і списком 

посилань – до 4 стор. Формат аркуша – А4, береги – по 2 см з усіх боків. 

Шрифт, Times New Roman: розмір основного тексту – 14 пт, списку посилань – 

12 пт, стилі не використовуються. Одинарний міжрядковий інтервал. Назва 

доповіді і прізвища авторів, назва організації вирівнюється по центру. Назва 

доповіді  напівжирним шрифтом великими буквами, нижче, прізвища і ініціали 

авторів  курсивом; місце роботи автора, місто, країна (для кожного автора з 

нового рядка), адреса поштової скриньки для листування – звичайним 

шрифтом. Для авторів, що працюють у різних установах, після прізвища і перед 

назвою установи ставиться верхній числовий індекс. Назва тез і прізвища 

авторів дублюються англійською мовою. Перед основним текстом 

розміщується коротка анотація (500-600 знаків) англійською мовою. Основний 

текст з абзацним відступом 1 см вирівнюється по ширині сторінки, без 

переносів. За виключенням простих, формули набираються за допомогою 

текстового редактора формул Microsoft Equation. Фізичні величини необхідно 

наводити в одиницях СІ, згідно зі стандартом СЕВ 1052-78 «Метрологія. 

Одиниці фізичних величин». 

Чіткі напівтонові, штрихові рисунки вставляються безпосередньо в текст і 

подаються окремо у вигляді графічних файлів tif, jpg, jpeg з роздільною 

здатністю не менше 300 dpi. Не рекомендується використовувати як ілюстрації 

картографічні матеріали. Посилання на першоджерела в тексті наводяться у 

вигляді порядкових чисел у квадратних дужках. Перелік посилань 

розміщується після основного тексту в порядку посилання, прізвища авторів – 

курсивом. Текст тез друкується в авторській редакції. 

Заповнивши шаблон, збережіть його у форматі 

prizvyshche_pershogo_avtora.doc (*.docx) та надішліть за адресою 

geologyuks@gmail.com. 



Основний текст. На рис. зображено… 

 

Рисунок – Розподіл елементів … за [2]. 

У табл. наведено… 

Таблиця – Назва таблиці 

Рік Pb As Cd Hg ДДТ ПХД 

1980 0,456 0,448 0,085 0,115 1,256 1,874 

1981 0,455 0,436 0,083 0,116 1,157 1,852 

1982 0,439 0,432 0,08 0,117 1,045 1,952 

1983 0,427 0,355 0,076 0,117 1,002 1,421 

1984 0,381 0,321 0,075 0,117 0,952 1,357 

1985 0,38 0,315 0,064 0,118 0,961 1,1 

1986 0,355 0,287 0,062 0,118 0,921 1,047 

Примітка.  
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