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17 Міжнародна
науково – практична конференція
Присвячена 100-річчю Національної академії наук України
Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою,
природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях
з 25 по 26 вересня 2018р.
(Посвідчення Укр ІНТЕІ № 270 від 12 березня 2013р.)
м.Київ

Перше інформаційне повідомлення

Київ – 2018
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Голова:
Довгий С.О.
Члени комітету
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Завідувач відділу ІТГІП НАНУ, к.т.н., с.н.с.
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Секретаріат конференції:
Зотова Л.В.
тел.: 044-245-8838, моб.: 050-445-6752
Новохацька Н.А.

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у 17-й Міжнародній
науково-практичній конференції.
Мета конференції: Обмін досвідом і координація науково-практичних заходів з розробки і
впровадження сучасних інформаційних технологій підтримки рішень по забезпеченню
екологічної безпеки регіонів та ефективному використанню їх відновлюваних природних
ресурсів.
Секції:
-

Геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі
Геодинаміка навколишнього середовища
Застосування біологічних методів при вирішенні проблем екологічної безпеки
Методологічні засади й концептуальні основи глобального інформаційного
простору та місце і роль України в ньому
Специфіка демографічних процесів в умовах глобалізаційної та інформаційної
інтеграції
Наукова освіта як провідний тренд сучасного глобального просвітницького
розвитку: світовий та український досвід.

Місце проведення конференції: Готельний комплекс «Верховина». Корпус 3, конференц
зал № 5.
Адреса: Україна 08130 Київ обл. (Кільцева дорога) с.Петропавлівська Борщагівка
Вул. Петропавлівська 24
Як дістатися:
Від станції метро «Житомирська» маршрутне таксі № 23, 716, 720
Від ж/д вокзалу маршрутне таксі № 401 до зупинки Янтарна
Термін проведення: з 25 по 26 вересня 2018 р.
Під час роботи конференції працюватиме виставка літератури з питань методичного,
інструментального та картографічного забезпечення завдань моніторингу навколишнього
природного середовища, планування заходів по попередженню і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, управління природокористуванням і охороною навколишнього
середовища.
На пленарному засіданні будуть обговорюватись питання проблемного характеру (до
30 хв.). Доповіді на секціях – 20 хв.
Матеріали конференції
Для друкування у збірнику тез приймаються тільки тези доповідей, які надсилаються
у комп’ютерному наборі українською, російською та англійськими мовами, 1-3 сторінки
формату А5 (текст друкується через 1 інтервал, відступи з усіх сторін 2,0 см, шрифт Times
Roman 12р). Схема формування тез надається нижче:
Технології космічного моніторингу морських акваторій
Крета Д.Л
(Національний аерокосмічний університет ім..Жуковського, DimK@xai.edu.ua)
Текст доповіді…
Також приймаються статті до друку в збірниках наукових праць «Екологічна безпека та
природокористування» та «Математичне моделювання в економіці», які включені до списку
наукових фахових видань України.
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Терміни
Для участі в засіданнях секцій до 10 вересня 2018 року бажаючим взяти участь у
конференції потрібно електронною поштою надіслати тези доповідей за адресою:
lvzotova@ukr.net або itelua@kv.ukrtel.net
До 15 вересня 2018 року бажаючим взяти участь у конференції без надання доповідей
слід надіслати заявку за адресою: 03186, м.Київ, Чоколівський бульвар, 13 Інститут
телекомунікацій і глобального інформаційного простору або зателефонувати до
секретаріату: 044-245-8838
Розсилка індивідуальних запрошень для участі у конференції – 20 вересня 2018 р.
Заїзд та реєстрація учасників – 24 вересня 2018р. з 9-00 до 17-00.
Початок роботи конференції – 24 вересня о 10-00.

Організаційний внесок – 300 грн (участь у конференції, публікація тез, примірник
збірника тез, кава-брейк)
Організаційний внесок перераховувати за реквізитами:
Код ЄДРПОУ 26022051
Роз. рах. №31255290111772 в банку ДКСУ в м.Київ
МФО 820172
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Проїзд, проживання та харчування сплачується учасниками самостійно.
Проживання в готелі Верховина:
Одномісний номер – 700 грн;
Двомісний номер – 900 грн;
Трьохмісний номер – 1050 грн.
Вартість включає: сніданок, WI-FI, стоянка автомобіля.
Про готель можна дізнатися на сайті https://verhovina.ua/tarifi-ukr

