НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук
Державна установа “Науковий гідрофізичний центр НАНУкраїни”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний університет “Києво- Могилянська академія”
Київський національний університет будівництва і архітектури
Національний аерокосмічній університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"
Національний університет водного господарства та природокористування
Вінницький національний технічний університет
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР “МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ”
НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
ЗАО «ЕСОММ СО»

ХХ Міжнародна
науково – практична конференція
Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою,
природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях
з 04 по 08 жовтня 2021 р.

(Посвідчення Укр ІНТЕІ № 270 від 12 березня 2013р.)

м. Київ

Перше інформаційне повідомлення

Київ – 2021

Науково-організаційний комітет конференції
Голова:
Довгий С.О.

Почесний директор ІТГІП НАН України, Президент НЦ “Мала академія наук
України”, академік НАН України, академік НАПН України, д.-ф.-м.н., професор

Члени комітету:
Бутенко О.С.

Професор кафедри геоінформаційних технологій і космічного моніторингу Землі
НАКУ ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"., д.т.н., професор

Волошкіна О.С.

Зав. кафедри охорони праці та навколишнього середовища КНУБА, д.т.н., професор

Калюх Ю.І.

Пров. наук. співробітник НДІ “Будівельних конструкцій” д.т.н., професор

Копійка О.В.

В.о. заступника директора з науково - інноваційної діяльності ІТГІП НАН України,
д.т.н., с.н.с.

Королюк Д.В.

Професор кафедри мікроелектроники Київського політехнічного інституту ім. Ігоря
Сікорського (КПІ ім. Ігоря Сікорського), д.ф.-м.н.

Лебідь О.Г.

Заст. директора з наукової роботи ІТГІП НАН України, к.т.н.

Міхеєв В.С.

Заст. голови Державного космічного агентства України, к.т.н.

Миронцов М.Л.

Пров. наук. співробітник ІТГІП НАН України, д.ф.-м.н., с.н.с.

Лісовий О.В.

Директор НЦ “Мала академія наук України”, к.ф.н.

Мокін В.Б.

Завідувач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій Вінницького
національного технічного університету, д.т.н., професор

Мошинський В.С.

Ректор Національного університету водного господарства та природокористування,
д. с-г н., професор

Наконечний О.Г.

Завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка, д.ф.м..н., професор

Попов М.О.

Директор Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних
наук НАН України, член-кор. НАН України, д.т.н., професор

Серединін Є.С.

Президент компанії «ЕСОММсо»

Триснюк В.М.

Завідувач відділу ІТГІП НАН України, д.т.н., с.н.с.

Трофимчук О.М.

Директор ІТГІП НАН України, член-кор. НАН України, д.т.н., професор

Устименко В.О.

Зав. відділу ІТГІП НАН України, д.ф.-м.н., професор

Хлобистов Є.В.

Професор кафедри екології факультету природничих наук
університету “Києво-Могилянська академія”, д.е.н., професор

Щипцов О.А.

Директор ДУ “Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України”,
член-кор. НАНУ, д.геогр.н., професор

Яковлєв Є.О.

Гол. наук. співробітник ІТГІП НАН України, д.т.н., с.н.с.

Секретаріат конференції:
Зотова Л.В.
Шевякіна Н.А. , Загородня С.А.

тел. моб.: 096-456-84-32,
тел. моб.: 095-779-57-99
Email: conference.itgis@gmail.com

Національного

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ювілейній ХХ-й Міжнародній
науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною
безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях»
Термін проведення: з 04 по 08 жовтня 2021 р.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська
Під час роботи конференції працюватиме виставка літератури з питань методичного,
інструментального та картографічного забезпечення завдань моніторингу навколишнього
природного середовища, планування заходів із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища.
Форма участі:



особиста присутність в залі конференції (з врахуванням чинних санітарних норм),
дистанційна (zoom).

Регламент:
 пленарні доповіді до 30 хв.,
 доповіді на секціях до 15 хв.
Матеріали конференції буде видано у збірнику тез, для публікації у збірнику приймаються тільки
тези доповідей, які надсилаються файлом Microsoft Word (doc, .docx) однією з робочих мов, 2-4
сторінки основного тексту формату А5 (текст друкується через 1 інтервал, відступи з усіх сторін
2,0 см, шрифт Times New Roman, кегель 12р). Основний текст - вирівнювання по ширині, абзац
1,25 см. В кінці статті в порядку використання бібліографічних посилань в тексті подається список
використаних джерел відповідно до вимог нового ДСТУ 8302:2015. У тексті виноски
позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком,
наприклад: [7]. Обсяг тез доповідей: до 5 сторінок зі списком використаних джерел. Схема
формування тез надається нижче:

Застосування інформаційних технологій для досліджень стану складових довкілля
Загородня С.А., Шевякіна Н.А.
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії
наук України, E - mail: conference.itgis@gmail.com
Текст тез доповіді…
Список використаних джерел

Також приймаються статті до друку в збірнику наукових праць «Екологічна безпека та природокористування»
https://itgip.org/es-journal/, який включений до списку наукових фахових видань України.








Терміни
Для участі в конференції до 05 вересня 2021 року (включно) потрібно заповнити
Реєстраційну картку учасника конференції, обов’язково додати файли із тезами доповідей
та копією квитанції про сплату орг.внеску (назва файлу повинна відповідати прізвищу
учасника, наприклад: Загородня_Тези, Загородня_Внесок)
Тези доповідей однією з робочих мов конференції будуть опубліковані до початку роботи
конференції.
Розсилка індивідуальних запрошень для участі у конференції – 17 вересня 2021 р.
Заїзд та реєстрація учасників – 04 та 05 жовтня 2021р. з 10-00 до 17-00.
Початок роботи конференції – 05 жовтня о 10-00.

Організаційний внесок:
 500 грн (участь у конференції, публікація тез, друкований примірник збірника тез);
 250 грн. (дистанційна (zoom) участь із публікацією тез).
Організаційний внесок перераховувати за реквізитами:
р/р UA958201720313261001201011772 в ДКСУ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 26022051
Неприбуткова установа
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
ІПН 260220526506
Призначення платежу: Організаційний внесок ПІБ за участь у конференції, в т.ч. ПДВ

Місце проведення конференції: ІТГІП НАН України, 6 поверх, зал для засідань № 601
Адреса: м. Київ, Чоколівський бульвар, 13
Як дістатися: автобус № 69; тролейбус № 17,19, 22, 30, 42; маршрутне таксі № 401, 223 (ст.м.
Вокзальна), № 455, 223, 227, 463, 550 (ст.м. Шулявська), № 239, 477, 205 (ст.м.Деміївська ) до
зупинки «площа Космонавтів»

Проїзд, проживання та харчування сплачується учасниками самостійно.
Найближчі до ІТГІП НАН України (в межах 10 хв. прогулянки) готелі для проживання під час
конференції:
«Оберіг»: https://www.oberighotel.kiev.ua
«Козацький на Антонова»,
«Отельний комплекс КНУ»
«Хостел на Лобановського»

