
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо взяти участь у  

Міжнародній науково-практичній конференції 

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИДОБУТКУ, 
ОБРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО КАМІННЯ» 

 
Конференція відбудеться 07 - 08 листопада 2019 року  

м. Київ 
 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Державний гемологічний центр України при Міністерстві фінансів України 

 Інженерно-виробничий центр «Алкон» Національної академії наук 
України 

 Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

 Будівельно-технологічний факультет Київського національного 
університету будівництва та архітектури 

 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

 Брестський державний університет ім. О.С. Пушкіна 

 ІЧЕ – Агентство зовнішньої торгівлі Італії 

 INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.P.A. (Італія) 
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Геологія і гемологія 
- гемологічні, мінералогічні та товарознавчі властивості природного 
дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння, органогенних 
утворень, їх синтетичних аналогів та імітацій 
- геологічні та геолого-мінералогічні аспекти мінерально-сировинної бази 
природного каміння України та світу 
- колекційні мінерали і гірські породи, геологічні та палеонтологічні пам`ятки, 
геотуризм 
- аспекти експертизи та оцінки вартості природного каміння, 
палеонтологічних решток, колекційних зразків, їх імітацій та штучних 
замінників 
- діагностика та оцінювання синтетичного і облагородженого природного 
каміння та його імітацій 

2. Обладнання 
- новітні технології та обладнання для видобутку природного каміння 
- машини, інструменти та технології обробки природного каміння 
- обладнання та технології в ювелірній справі 
- засоби та обладнання для очищення продуктів каменеобробки 

3. Використання 
- використання природного каміння в архітектурі, мистецтві, будівництві, 
інтер’єрі та екстер'єрі 



 

- природне каміння в ювелірній справі 
- природне каміння в археології 
- реставрація та відновлення природного каміння в історичних спорудах 
- матеріали і засоби для догляду, захисту та очищення природного каміння 

4. Методологія 
- метрологія та аналітика у сфері природного каміння 
- нормативно-правова база у сфері видобутку, використання та обігу 
природного каміння 
- гемологічна освіта і діяльність у сфері підготовки експертів природного 
каміння 
- бази даних і сучасні методи організації експертизи природного каміння 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Співголови: 

Сідорко В.І., доктор технічних наук, директор ДП «Інженерно-виробничий 
центр «Алкон» Національної академії наук України 
Нестеровський В.А., доктор геологічних наук, професор Київського 
університету імені Тараса Шевченка 

Вчений секретар: 
Гелета О.Л., кандидат геологічних наук, заступник директора Державного 
гемологічного центру України, доцент Київського національного університету 
будівництва та архітектури (за сумісництвом) 

Члени оргкомітету: 
Захарченко П.В., кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри 
Київського національного університету будівництва та архітектури 
Пегловський В.В., кандидат технічних наук, провідний інженер ДП 
«Інженерно-виробничий центр «Алкон» 
Шевченко С.В., кандидат геологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
загальної та структурної геології НТУ «Дніпровська політехніка» 
Богдасаров М.А., доктор геолого-мінералогічних наук, професор, член-
кореспондент НАН Білорусі, завідувач кафедри географії і 
природокористування Брестського державного університету ім. О. С. Пушкіна 
(Білорусь) 
Маркантоніо Рагоне, архітектор, представник INTERNAZIONALE MARMI E 
MACCHINE CARRARA S.P.A.   

 
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

07.11.2019 (четвер) 
1. Реєстрація учасників конференції – з 09 30 до 10 00 
2. Відкриття конференції і робота учасників конференції – з 10 00  до 13 00 
3. Перерва – з 13 00 до 14 00 
4. Продовження роботи конференції та робота на виставкових стендах –        
з 14 00 до 18 00 
5. Підведення підсумків та підготовка Рішення конференції – 1800-1900 

 
 



 

08.11.2019 (п’ятниця) 
Пізнавально-екскурсійна програма; обговорення доповідей у форматі Be-to-
Be – з 10 00 до 17 00 

 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

вул. Васильківська, 90, м. Київ 
(ст. метро «Васильківська») 

Навчально-науковий інститут «Інститут геології»  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  

аудиторія 104 (І поверх) 
 

ФОРМА УЧАСТІ:  
- публікація тез і усна доповідь (до 10 хв.);  
- тільки публікація тез (заочно) 

 
РОБОЧА МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ:  
українська, російська, англійська 

 
КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ: 

Гелета Олег Леонтійович: +38-044-492-93-28, +38-066-787-61-85,  
e-mail: olgel@gems.org.ua 

Нестеровський Віктор Антонович: +38-097-801-05-95,  
e-mail: v.nesterovski@ukr.net 

Пегловський В’ячеслав Віталійович: +38-044-586-20-74,  
e-mail: gem_stone@ukr.net 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

1. Матеріали надаються в електронному вигляді у форматі «doc», 
шрифт – Times New Roman, розмір 12, з одинарним інтервалом, сторінки без 
нумерації, вирівнювання за шириною, поля – 2 см, абзац – 1,25, без 
переносів, обсяг статті – 2-8 сторінок формату А4. 

2. Мова матеріалів: українська, російська або англійська. 
3. Структура матеріалів: 
- УДК; 
- назва статті українською, російською і англійською мовами; 
- П. І. Б. авторів українською, російською і англійською мовами; 
- номер ORCID авторів (за наявності); 
- анотація українською, російською і англійською мовами; 
- ключові слова (не більше 7 слів) українською, російською і англійською 

мовами; 
- текст статті; 
- відомості про кожного автора українською, російською і англійською 

мовами, у яких вказується: прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, 
вчене звання; місце роботи і посада; службова адреса; номер телефону, e-
mail; 

- список літератури. 

mailto:olgel@gems.org.ua
mailto:v.nesterovski@ukr.net
mailto:gem_stone@ukr.net


 

4. Малюнки (у форматі JPG) і таблиці (вертикальне розташовання) 
повинні мати назву і посилання на них у тексті статті. 

5. Формули повинні бути набраними в редакторі формул MathType 
(посилання на формули в тексті мають вигляд (1), (2-4)). 

6. Перелік літератури за алфавітом (посилання у тексті мають вигляд 
[1], [2-6]). 

 
Матеріали будуть опубліковані у збірнику тез до початку 

Конференції! 
 
Реєстрація та прийом тез здійснюється до 15 жовтня 2019 року за 

електронною адресою: olgel@gems.org.ua або gem_stone@ukr.net 
 
Рекомендується наглядне представлення на Конференції зразків 

коштовного і декоративного каміння (гірських порід), щодо якого будуть 
робитися наукові доповіді !!! 

 
Кращі матеріали очних учасників за рішенням Конференції будуть 

опубліковані у журналі «Коштовне та декоративне каміння» чи «Вісник 
КНУ» (входять до переліку видань, рекомендованих ВАК України). 

 
Організаційний внесок 

За умови очної участі – 200 грн.,  
для студентів, аспірантів, заочних учасників – 150 грн. 

 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
Міжнародної науково-практичної конференції 

 «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки та 
використання природного каміння» 

7-8 листопада 2019 року  
вул. Васильківська, 90, Київ, Україна 

Прізвище  

Ім'я, по батькові  

Країна  

Місце роботи, посада  

Науковий ступінь, вчене звання  

Адреса  

Телефон  

е-mail  

Назва доповіді  

Форма участі  

П. І. Б. співавторів  

Наявність наглядних зразків  

Учасників Конференції запрошуємо до участі у мінівиставці зразків 
коштовного і декоративного каміння та виробів з нього! 

 

mailto:olgel@gems.org.ua
mailto:gem_stone@ukr.net

