ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
В КОНФЕРЕНЦІЇ
П.І.Б. студента, повна назва
навчального закладу________________
_______________________________
_______________________________
Тема доповіді __________________
_______________________________
_______________________________
П.І.Б. наукового керівника, вчене звання,
посада__________ ________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
контактний телефон, e-mail_______
_______________________________
Необхідне обладнання для
доповіді________________________
Планую виступити з доповіддю____
Планую взяти участь
роботі секції____________________
Планую тільки публікацію тез
доповіді________________________
(необхідне відмітити)
Додаткова інформація за тел.:
Тел.: (044) 204-80-08; (044) 204-82-28;
Рекомендовані готелі:
готельний комплекс НТУУ «КПІ» (300 грн. з
людини за добу), гот. «Славутич», вул.
Ентузіастів 1; гот. «Мир», проспект 40-річчя
жовтня, 70; гот. «7 днів», вул. Героїв Космосу,
4 (аеропорт Жуляни – 9 км);
гот. «Турист», вул. Раїси Окіпної, 2.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ
Тези подаются в 1-му екземплярі,
надруковані на одній стороні аркуша формату А4,
об'ємом до 5-х сторінок (разом з рисунками,
таблицями і бібліографічним списком) в редакторі
MS Word в електронному вигляді. Остання
сторінка повинна бути заповнена не менш, ніж на
75%.
На першій сторінці вгорі зліва вказується індекс
УДК. Нижче – відомості про авторів, ПІБ студента
і наукового керівника, вчене звання, ступінь,
посада, назва закладу чи організації, які є
обов’язковою частиною тез (шрифт Times New
Roman, розмір 12, через 1 інтервал). Далі
вказується назва доповіді (Тіmes New Roman,
розмір 12 рt, жирний, вирівнювання по центру,
літери прописні, переноси не допускаються),
анотація (написана українською та англійською
мовами) обсягом до 200-250 знаків розміщується
зразу ж після назви статті. Кожна анотація
оформлюється шрифтом Тіmes New Roman,
розмір 12 рt, курсив, з одинарним міжрядковим
інтервалом), текст доповіді (шрифт Тіmes New
Roman, розмір 12 рt, всі поля – по 25 мм,
міжрядковий
інтервал
–
одинарний),
бібліографічний список (оформлений відповідно
до вимог ДАК). Рисунки вбудовуються у
документ як об'єкти. Таблиці розміщуються
безпосередньо у тексті. Формули виконуються у
редакторі "Microsoft Equation".
Структурно доповідь повинна складатися з
наступних розділів: 1) Вступ; 2) Аналіз
літературних джерел; 3) Мета роботи; 4)
Матеріали і результати досліджень; 5)
Висновки.
Планується безкоштовна публікація доповідей у
збірнику конференції.
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Шановні колеги!

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Повідомляємо Вас про проведення
міжнародної науково-технічної конференції

Голова — Стовпник Станіслав
Миколайович, к.т.н, доц., в.о. зав.
кафедрою геоінженерії ІЕЕ.

«Проблеми геоінженерії та підземної
урбаністики»,

Заступник голови — Кравець Віктор
Георгійович, д.т.н., проф., професор
кафедри геоінженерії ІЕЕ.

яка відбудеться
17-18 травня 2018 року
за адресою: Україна, 03056, м. Київ, вул.
Борщагівська, 115, НТУУ «КПІ», ІЕЕ,
кафедра геоінженерії.
Мета проведення конференції:
обмін
науково-технічною
інформацією,
розвиток співробітництва молодих вчених,
освітянські стосунки викладачів.
Програма конференції:
17 травня 2018 р.
10.00-10.30 – реєстрація участників: м. Київ,
вул. Борщагівська, 115, 22-й корп., ауд. 511,
відкриття конференції,
10.30-16.00 - наукові доповіді молодих вчених,
студентів і аспірантів, підведення підсумків і
нагородження учасників конференції.
18 травня 2018 р.
10.00-11.30 – екскурсія до політехнічного
музею КПІ ім. Ігоря Сікорського, 12.00-15.00
оглядова екскурсія по м. Києву, відбуття
учасників.
Робочі мови конференції — українська,
англійська.

Члени оргкомітету:
Зуєвська Наталія Валеріївна, д.т.н., проф.,
професор кафедри геоінженерії ІЕЕ.
Гайко Геннадій Іванович, д.т.н.,
проф., професор кафедри геоінженерії ІЕЕ.
Фролов Олександр Олександрович, д.т.н.,
доц., професор кафедри геоінженерії ІЕЕ.
Бойко Віктор Вікторович, д.т.н., с.н.с.,
завідувач лабораторії Інституту гідромеханіки
НАН України.
Ган Анатолій Леонідович, к.т.н., доц.,
доцент кафедри геоінженерії ІЕЕ.
Вапнічна Вікторія Вікторівна, к.т.н., доц.,
доцент кафедри геоінженерії ІЕЕ.
Шайдецька Любов Валентинівна, к.т.н.,
старший викладач кафедри геоінженерії ІЕЕ
Загоруйко Євгеній Анатолійович, к.т.н,
доцент кафедри геоінженерії ІЕЕ.
Технічні секретарі:
Тарасюк Олена Степанівна, провідний
інженер кафедри геоінженерії ІЕЕ;
Гонтарь Павло Анатолійович, інженер
кафедри геоінженерії ІЕЕ.

Вимоги до виступу на конференції:
тривалість доповіді до 10 хв. Ілюстративні
матеріали повинні бути оформлені як
презентація у програмі Power Point.
Для своєчасної підготовки програми
конференції необхідно в термін до 15 травня
2018 року надіслати в оргкомітет авторські
матеріали. Збірник тез доповідей буде
надісланий
в
електронному
вигляді
учасникам конференції, а також можна буде
отримати з сайта кафедри геоінженерії.








Тематика конференції:
Геотехнології та геомеханіка.
Будівництво шахт і підземних споруд.
Технологія відкритої та підземної
розробки родовищ корисних копалин.
Видобуток і переробка блочного
каменю.
Промислова сейсміка.
Менеджмент в гірничій справі

Умови участі в конференції: заявку на
участь і тези доповіді подавати в
електронному вигляді на адресу:
 E-mail: v.vapnichna@kpi.ua.
Вапнічній Вікторії Вікторівні
Тези, які не відповідають вимогам та
надіслані пізніше встановленого терміну,
не приймаються.
Звертаємося до Вас з проханням
донести
інформацію
до
всіх
зацікавлених осіб.
З повагою, Оргкомітет

