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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції
«Докембрій: породні асоціації та їхня рудоносність»
Місце проведення
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної
академії наук України (ІГМР НАН України), проспект Академіка Палладіна, 34, м. Київ,
Україна, 03142

Напрями роботи конференції
►
►
►
►
►

Тектоніка і геодинаміка докембрійських щитів
Літопис історії Землі в докембрії: геохронологія та стратиграфія
Геохімія, мінералогія, петрологія докембрійських породних асоціацій
Докембрійська речовина у фанерозойських породах осадового чохла та
складчастих областей
Рудоносність докембрійських комплексів та перспективи відкриття нових
родовищ корисних копалин

Участь у конференції безкоштовна!
Увага!
У зв’язк у з поширеням на території України та у світі гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом2019 -nCoV та карантинних
заходів, конференція буде проведена у змішаному , пленарно -дистанційному
режимі. Хто не має можливос ті приїхати, може взяти участь у конференції в
дистанційному он-лайн режимі. Більш детальна інформація та роз ’яснення
б уд уть розіслані учасникам конференції та розміщені на новому сайті
конференції http://precambrian.zzz.com.ua.

Організаційний комітет конференції
Голова Оргкомітету
Пономаренко О.М. – академік НАН України, академік-секретар відділення наук про Землю
НАН України, директор ІГМР НАН України
Співголови Оргкомітету
Степанюк Л.М. – член-кореспондент НАН України, заступник директора ІГМР НАН
України
Сукач В.В. – доктор геологічних наук, в.о. завідувача відділугеології та геохімії рудних
родовищ ІГМР НАН України
Секретар Оргкомітету
Вовк К.В. –кандидат геологічних наук, заступник директора ІГМР НАН України
Члени Оргкомітету
Артеменко Г.В. – доктор геологічних наук, завідувач відділу геології та хроностратиграфії
докембрію ІГМР НАН України, м. Київ, Україна
Бобров О.Б. – доктор геолого-мінералогічних наук,президент Української групиIAGOD,
м. Київ, Україна
ГаведаА. – доктор геологічний наук, професорСілезькогоуніверситету, м. Катовіце, Польща
Гінтов О.Б. – член-кореспондент НАН України, ІГФ НАН України, м. Київ, Україна

Грінченко О.В.– кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент ННІ «Інститут геології»
КНУімені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
Деревська К.І. – доктор геологічних наук, професор Національного університету «КиєвоМогилянська академія»
Донський М.О.– кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник ІГМР НАН
України, м. Київ, Україна
Кривдік С.Г. – доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу петрології ІГМР НАН
України, м. Київ, Україна
Лівенцева Г.А. – кандидат геологічних наук, голова правління ВГО «Спілка геологів
України», м. Київ, Україна
Манюк В.В.– кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара, головнийредакторжурналу «JournalofGeology,
GeographyandGeoecology», м. Дніпро, Україна
Павлунь М.М. – доктор геологічних наук, декан геологічного факультету ЛНУ
ім. Івана Франка, м. Львів, Україна
Сьомка В.О. – доктор геологічних наук, головний науковий співробітник,ІГМР НАН
України, м. Київ, Україна
Шашмаз А.–доктор наук, професор,університет Фірат, м. Елязиг, Туреччина
Шумлянський Л.В. – доктор геологічних наук, науковий співробітник, Куртінский
університет, м. Перт, Австралія
Робоча група Оргкомітету
Бельський В.М. – кандидат геологічних наук, науковий співробітник, ІГМР НАН України
Бондаренко О.Б. – провідний інженер, ИГМР НАН України
Герасимець І.М. – молодший науковий співробітник, ІГМР НАН України
Гоголев К.І. – молодший науковий співробітник, ІГМР НАН України
Гулько В.В. – аспірант, ІГМР НАН України
Котенко М.С. – провідний інженер,ІГМР НАН України
Сидорчук В.С. – провідний інженер, ІГМР НАН України
Скобін В.Т.– молодший науковий співробітник, ІГМР НАН України

Важливі дати
20 липня 2020 – закінчення приймання заявок на участь у конференції
10 серпня 2020 – закінчення прийому тез доповідей
10 вересня 2020 – розсилка програми учасникам конференції
22–24 вересня 2020 – пленарні засідання
Обов’язково! Для подання заявки необхідно заповнити та надіслати електронну
форму, яка знаходиться за посиланням: https://forms.gle/awYusoLyJC3Yv75F9.

Вимоги до оформлення тез доповідей
До Оргкомітету на електронну адресу earlyearthconference@gmail.comнадсилаються
тези доповідей загальним обсягом до 3 стор. англійською,українською або російською
мовами у вигляді прикріпленого до електронного листа *.doc або *.docx файлу з назвою за
іменем першого автора латиницею; у випадку надсилання декількох доповідей – додається
цифра після прізвища.
Формат аркуша – А4, береги – по 2 см з усіх боків. Шрифт, TimesNewRoman: 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 (-ів), 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.
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. 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..
Для дотримання вимог до оформлення тез скористайтеся шаблоном
https://drive.google.com/file/d/12JszWD1w84MU7MPDbXR4JJhrmwfJHAI9/view.
Тези доповідей будуть розміщені на сайтах конференції та Інституту геохімії,
мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.

Робочі мови
англійська, українська, російська.Переклад усних доповідей не передбачений.
Презентації та стендові доповіді виконуються англійською мовою. Тривалість усної доповіді
– 15 хв і 5 хв – на запитанняі відповіді.

Технічне забезпечення
Для демонстрації медіа-презентацій буде використовуватися проектор. Формат файлу
презентації *.ppt. Стендові доповіді будуть розміщуватися на стендах з розмірами (см):
89×89.

Поселення
Для пошуку, порівняння і бронювання номерів готелів учасники можуть скористатися
веб-ресурсом https://www.booking.com/city/ua/kiev.html.Якщо потрібно офіційне запрошення
на конференцію, повідомте нас про це.

Екскурсії
У зв’язк у з поширенням на території України гострої респіратор ної
хвороби, спричиненої корона вірусом2019 -nCoV, Оргкомітет прийняв рішення
скасувати заплановані раніше екскурсії. Дякуємо за розуміння!

Контакти:
тел.: +(38) 067-108-80-57 (Вовк Катерина В’ячеславівна)
e-mail:earlyearthconference@gmail.com
тел.: +(38) 050-453-87-18 (Сукач Віталій Васильович)
http://precambrian.zzz.com.ua

