Заявка учасника
Я бажаю взяти участь у роботі конференції

Прізвище _________________________________
Ім’я______________________________________
По батькові _______________________________
Наукова ступінь ___________________________
Вчене звання______________________________
Посада ___________________________________
Контактний телефон________________________
Факс_____________________________________
Е-mail____________________________________
Назва організації ______________________________
(точна назва згідно з банківськими реквізитами)

________________________________________________

Банківські реквізити________________________
(р/р, банк, МФО, ЄДРПОУ, свід. пл. податку,

________________________________________________
інд. податковий №)

Поштова адреса організації__________________
(згідно з вказаною у свідоцтві

______________________________________________
платника податків)

Потреба в бронюванні готелю
На секції (вказати номер секції 1,2,3,4,5,6,7)
Я планую:
- виступити з доповіддю
- виступити з постерною доповіддю
- взяти участь у роботі конференції
- опублікувати тези доповіді

Прошу направити на вказану адресу договір і
рахунок для перерахування реєстраційного внеску
за участь у Міжнародній науково-технічній
конференції ІГГ-2018
Підпис ______________ дата____/____/20___р.

Інформація про доповідь (автори і назва)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Заявку та матеріали для публікації надсилати
на адресу оргкомітету або заповнивши
електронну реєстраційну форму за адресою:
http://nung.edu.ua/igg2018/registration_ua

Вимоги до оформлення матеріалів

Міністерство освіти і науки України

1. Рекомендований обсяг тез – до 2-х сторінок разом
з ілюстраціями.
1.2. Текст набирається у редакторі Microsoft Word97
2003, 2007 на аркуші формату А4 (210х297 мм), поля
(мм):
верхнє – 20, нижнє – 25, внутрішнє – 30,
зовнішнє – 15.
2. Основний текст набирається наступним чином:
2.1. Стиль «звичайний», гарнітура Times New
Roman (Сyr), кегль 11, абзац – 7,5 мм, міжрядковий
інтервал 0,85.
2.2.Порядок набору:
УДК (Times New Roman (Сyr), кегль 11, без
абзацного відступу, вирівнювання – зліва). Назва
доповіді (Arial (Сyr), кегль 14, bold, прописом, без
абзацного відступу, вирівнювання – по центру,
відбивки знизу і зверху 9пт). Ініціали, прізвище
автора (співавторів) (Times New Roman (Сyr), кегль
11, bold italic, без абзацного відступу, вирівнювання –
по центру). Назва організації, її повна поштова
адреса, адреса електронної пошти (Times New Roman
(Сyr), кегль 11, italic, без абзацного відступу,
вирівнювання – по центру, відбивка знизу – 12пт).
2.3. Відбивки по тексту не використовуються за
виключенням підрозділів (підрозділи, підпункти і т. п.
відділяються відбивками «перед» – 9пт, «після» – 6пт).
3. Для набирання формул використовується
вбудований у Microsoft Office редактор формул
Equation. Стилі: Text – Times New Roman (Cyr),
Function – Times New Roman (Cyr), italic. Variable –
Times New Roman (Сyr), italic, L.G.Greek – Symbol,
italic, Symbol – Symbol, italic, Matryx/Vector – Times
New Roman (Сyr), Number – Times New Roman (Сyr).
Розміри: Full – 11, Subscript/Superscript – 8, Symbol –
14, Sub-Symbol – 10. Для наочності рекомендується
формули відокремлювати відбивками зверху і знизу – 6
пт. Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в
колонку шириною 80 мм.
4. Таблиці повинні бути складені лаконічно та
зрозуміло. Назва таблиці: Times New Roman (Cyr),
кегль 11, bold, без абзацного відступу, вирівнювання –
по центру, відбивки зверху і знизу – 6 пт. Таблиці
компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку
шириною 80 мм або 165 мм.
5. Ілюстрації повинні бути виконані у растровому
(векторному) форматі (BMP, TIF, JPG, GIF, CDR) і
додаватися
окремим
файлом.
Забороняється
використовувати графічний редактор MS WORD!
Ілюстрації типу фотографій повинні бути відскановані
з роздільною здатністю не менше 400 dpi або
додаватися в оригіналі. Підпис до ілюстрації: Times
New Roman (Сyr), кегль 10, bold, без абзацу,
вирівнювання – по центру. Написи на ілюстраціях
виконуються гарнітурою Arial.
6. Використані автором літературні джерела
наводяться загальними списком в кінці тез доповідей
(за потребою автора).
За достовірність фактів, цитат, назв та інших
відомостей відповідають автори доповідей
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"НАФТОГАЗОВА ГАЛУЗЬ:
ПЕРСПЕКТИВИ
НАРОЩУВАННЯ РЕСУРСНОЇ
БАЗИ"

23-25 травня 2018 р.
м. Івано-Франківськ

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Пошуки та розвідка родовищ нафти і газу,
нетрадиційні джерела вуглеводнів.
2. Геофізика промислова та розвідувальна,
геоінформаційні системи.
3. Нафтогазова справа (буріння свердловин,
видобування та транспортування нафти і газу);
4. Загальна та регіональна геологія осадових
басейнів.
5. Геолого-економічна оцінка та моделювання
родовищ корисних копалин.
6. Гідрогеологія, інженерна геологія, геоекологія
та екологічна безпека.
7. Актуальні питання нафтогазової енергетики
та підготовка кадрів.
До участі в конференції запрошуються вчені та
фахівці академічних, науково-дослідних і проектних
інститутів, вищих навчальних закладів, геологорозвідувальних, бурових, видобувних, газонафтотранспортних підприємств та підприємств зберігання нафти і
газу.
Місце
проведення
конференції:
ІваноФранківський національний технічний університет
нафти і газу.
Контрольні дати:
Подання заявки на участь
– до 05.05.2018 р.
Представлення тез доповідей
– до 05.05.2018 р.
Оплата за участь у конференції – до 10.05.2018 р.
Адреса оргкомітету: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул.
Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна.
Тел.: (+38 0342) 72-71-80
Моб. тел. +380503733687
Факс: (+38 0342) 54-71-39
E-mail: configg2018@nung.edu.ua
Робочі мови конференції:
- українська; - англійська; - польська.
Порядок роботи конференції:

24 травня
23 травня
900-1315- реєстрація учасників 900–1300 - секційні засідання
1315-1415 - обід
1300–1415- обід
1415-1500 - урочисте
900–1300 - секційні засідання
відкриття конференції
та постерна секція
1500-1700 - пленарне засідання 1700-1900 - екскурсія по місту
1700-1900- культурна програма
25 травня
900-1000 - підсумки та закриття конференції
1030
- екскурсійна програма, від’їзд учасників
Додаткова інформація про конференцію:
http://nung.edu.ua/igg2018

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
академік НАНУ, проф. Крижанівський Є.І.,
ректор, голова оргкомітету;
доц. Омельченко В.Г., директор інституту геології
та геофізики, заступник голови;
проф. Чудик І.І., проректор з наукової роботи
ІФНТУНГ;
проф. Мандрик О.М., проректор з науковопедагогічної роботи ІФНТУНГ;
проф. Карпаш М.О., проректор з науковопедагогічної роботи ІФНТУНГ;
проф. Яцек Матушкевич, декан факультету
геології, геофізики та охорони навколишнього
середовища Гірничо-металургійної академії ім.. С.
Сташица (Республіка Польща);
проф. Федоришин Д.Д., завідувач кафедри
нафтогазової геофізики;
проф. Кузьменко Е.Д., завідувач кафедри
геотехногенної безпеки та геоінформатики;
проф. Хомин В.Р., завідувач кафедри основ геології
та екології;
доц. Куровець С.С., завідувач кафедри геології та
розвідки нафтових і газових родовищ;
доц. Михайлів І.Р., завідувач кафедри економічної
геології;
доц. Трубенко О.М., заступник директора, доцент
кафедри геології та розвідки нафтових і газових
родовищ;
доц. Пятковська І.О., доцент кафедри нафтогазової
геофізики.
Організаційний внесок для учасників: від
виробничих підприємств – 1500 грн., від навчальнонаукових закладів – 300 грн., для іноземних громадян –
100 у.о. Дистанційна участь – 200 грн.
БЕЗКОШТОВНО для аспірантів та докторантів за
умови одноосібної участі.
У вартість реєстраційного внеску входить часткове
покриття витрат на проведення та технічну підтримку
конференції, друк матеріалів, обіди, культурна
програма, тощо.
В організаційний внесок за дистанційної участі
входить публікація в збірнику матеріалів конференції,
що надсилається протягом місяця після закінчення
конференції за рахунок отримувача.
Програма і матеріали конференції будуть видані
учасникам при реєстрації. Матеріали для друку слід
оформити відповідно до вимог. Кращі доповіді (за
умови виступу з доповіддю) за рекомендацією секцій та
оргкомітету будуть надруковані у фахових виданнях
ІФНТУНГ безкоштовно (оформлені згідно вимог
видання).
Проїзд та проживання учасники конференції
оплачують окремо.
До уваги СПОНСОРІВ!
Щодо умов отримання статусу звертайтесь
до Оргкомітету!

ЗАПРОШЕНІ ІНОЗЕМНІ УЧАСНИКИ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Гірничо-металургійна академія
ім. С. Сташиця в Кракові (Польща)
Науково-дослідний інститут нафти і газу
(Польща)
Технічний університет, м. Кошице
(Словаччина)
Технічний університет, м. Острава (Чехія)
Університет Мішкольца (Угорщина)
Університет нафти і газу
м. Плоєшті (Румунія)
Технічний університет Клуж-Напока
(Румунія)
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ
ВІДБУДУТЬСЯ:





Презентація компанії ТОВ «Везерфорд Україна»
Презентація компанії ДТЕК Нафтогаз
Презентація Спілки геологів України на тему:
«Дитячо-юнацький геологічний рух»
Екскурсія

Банківські реквізити:
Одержувач: Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
Код ЄДРПОУ 02070855
Банк одержувача:ДКСУ, МФО 820172
Р/р 31259290204276
(для учасників)
Свідоцтво платника податків 12872203
Індивідуальний податковий номер 020708509155
УВАГА! У платіжному дорученні необхідно
вказати: «Конференція ІГГ-2018» і прізвище та
ініціали учасника.
Організаційний внесок за участь у роботі
науково-технічної конференції можна здійснити під
час реєстрації.

