
 
 

14-15 листопада 2018 року кафедра гідрогеології Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна проводить V Наукову конференцію з міжнародною участю «Гідрогеологія: 

наука, освіта, практика». 

Організатори конференції: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

Інститут геологічних наук НАН України, Український науково-дослідний інститут природних газів, 

Український науково-дослідний інститут інженерно-технічних вишукувань, Український державний 

науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього 

середовища, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, Інститут геології КНУ 

імені Тараса Шевченка, Державне підприємство «Український науково-технічний центр 

металургійної промисловості «Енергосталь». 

Інформаційний партнер: «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна». 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Оцінка стану та перспективи використання водних ресурсів 

 Питання динаміки підземних вод 

 Геологія та гідрогеологія родовищ корисних копалин 

 Нафтогазова гідрогеологія 

 Інженерна геологія та гідрогеологія 

 Геохімія підземних вод 

 Дослідження при пошуках та розробці родовищ нетрадиційних вуглеводнів 

 Небезпечні природні та техногенні процеси і явища: методи дослідження і захисту 

 Екологічна та медико-екологічна гідрогеологія  

 Інноваційні підходи при викладанні наук про Землю 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 

 

Незалежно від форми участі, всі автори отримають сертифікат учасника конференції. 

Заявка на участь: до участі у конференції запрошуються, викладачі, здобувачі та аспіранти, 

студенти старших курсів вищих навчальних закладів (в співавторстві з науковим керівником); 

співробітники науково-дослідних інститутів, наукових та інноваційних центрів, проектних 

організацій, спеціалісти фірм, фондів, органів місцевого самоврядування, управлінь екобезпеки, 

водного господарства, громадських організацій тощо. 

Для участі у роботі конференції необхідно надати в Оргкомітет заявку на участь та тези 

доповідей на e-mail hydrogeology@karazin.ua. У заявці необхідно вказати: 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові. Посада, вчений ступінь, наукове звання. 

2. Країна, назва організації, її поштова адреса, контактний телефон та e-mail учасника. 

3. Назва доповіді. 

4. Форма участі у конференції (доповідь; участь у роботі конференції в якості слухача; 

надсилання матеріалів без присутності на конференції). 

5. Для учасників з інших міст (за бажанням) – заявка на бронювання місця у готелях і 

хостелах міста. Проживання оплачується окремо. 

 

Контрольні строки: 

До 6 листопада 2018 р. – реєстрація (подача заявок на участь у конференції та тез); 

До 8 листопада 2018 р. – бронювання готелю. 



Матеріали доповіді надсилаються електронною поштою з підтвердженням отримання 

Оргкомітетом. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею (наприклад, Petrova.doc).  

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді: 

Обсяг – не менше 3 сторінок. Шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, формат А4, орієнтація 

книжкова. Всі поля по 2 см, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5. 

Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, нижче (на наступному рядку) назва 

доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання – від центру, через рядок – 

ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним шрифтом, курсив, вирівнювання від центру. На 

наступному рядку – повна назва організації, місто, країна курсивом. Через рядок з відступу 

розміщується текст доповіді. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках 

[1]. Цитати відділяються у лапках та оформлюються в квадратних дужках з вказанням сторінки у 

джерелі: «…..» [1, c. 15]. Під текстом (через рядок) з відступу друкується список використаних 

джерел у рядок курсивом розміром 12 пт. Всі ілюстрації в тексті мають бути у форматі *.jpeg, *.wmf 

або *.bmp. Друк кольорових ілюстрацій не передбачений, тому автори мають перевірити їх 

наглядність у чорно-білому вигляді. 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ 

УДК 911.3 

ВПЛИВ ШАХТНОГО ВОДОВІДЛИВУ НА ГІДРОХІМІЧНИЙ РЕЖИМ РІЧОК 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

І. В. Удалов 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна 

 

Згідно існуючої класифікації за ступенем мінералізації шахтні води вугледобувних 

підприємств Луганської області розподіляються … 

 

Список використаних джерел: 1. Гавриленко Ю. Н. Техногенные последствия закрытия 

угольных шахт Украины: Монография. / Под ред. Ю. Н. Гавриленко, В. Н. Ермакова. // – Донецк: 

«Норд-Пресс». – 2004. – 631 с. 2. Суярко В. Г. Геохимия подземных вод восточной части 

Днепровско-Донецкого авлакогена. / В. Г. Суярко. // – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2003. – 225 с.  

 

Організаційний внесок – 500 грн. для участі в очній формі (для іноземних учасників екв. 

20$). При заочній формі участі - вартість публікації 1 сторінки тез доповідей становить 70 грн. 

(для іноземних учасників екв. 3$. Також окремо оплачуються поштові витрати). Оплата за 

участь у конференції або публікації здійснюється шляхом поповнення картки «Приватбанку» 

за номером 5457 0822 3287 3831 на ім’я Шевченко Аліна Олександрівна. Прохання 

підтвердити оплату шляхом надсилання копії квитанції на електронну пошту Оргкомітету. 

 

Контакти та інформація щодо місця проведення конференції: 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет геології, 

географії, рекреації і туризму, кафедра гідрогеології. Пл. Свободи, 4, Харків, Україна, 61022 

Телефони для довідок: 

+38(057)-707-50-74; +38(050)-235-50-36 – відповідальний секретар конференції Жемерова 

Варвара Олександрівна 

+38(097)-607-47-64; +38(099)-027-000-5 – технічний секретар конференції Носик Денис 

Юрійович 

+38(063)-717-41-27 – координатор конференції Шевченко Аліна Олександрівна 

Всі подані матеріали будуть перевірені на унікальність програмою «Антиплагіат». Тези 

доповідей не редагуються, за їхню якість відповідають автори. Оргкомітет залишає за собою 

право повернути на доопрацювання неправильно оформлені матеріали. 


