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!
Рекомендується наглядне представлення на Конференції зразків
коштовного і декоративного каміння (гірських порід), щодо якого будуть
робитися наукові доповіді.
Для участі в роботі конференції необхідно до 31 жовтня 2020 р.
надіслати на адресу Оргкомітету:
– заявку на участь (форма наведена нижче);
– електронний варіант тез доповіді.
Форма участі: платна
Кращі матеріали очних учасників за рішенням Конференції
будуть опубліковані у фахових виданнях «Коштовне та декоративне
каміння», «Вісник КНУ».
ЗРАЗОК ЗАЯВКИ УЧАСНИКА
Прізвище
Ім'я, по батькові
Країна
Місце роботи, посада
Науковий ступінь, вчене звання
Адреса
Телефон
е-mail
Назва доповіді
Форма доповіді
П. І. Б. співавторів
Наявність наглядних зразків
Учасників Конференції запрошуємо взяти участь у мінівиставці
зразків коштовного і декоративного каміння та виробів з нього!

Державний гемологічний центр України
Міністерство фінансів України
Інженерно-виробничий центр «Алкон»
Національної академії наук України
Навчально-науковий інститут «Інститут геології»
Київського національного університету ім. 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)

ЗАПРОШЕННЯ
Міжнародна науково-практична конференція

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

5-6 листопада 2020 р.
м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Співголови:
Сідорко В.І., доктор технічних наук, директор ДП «Інженерновиробничий 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
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, INTERNAZIONALE MARMI E
MACCHINE CARRARA S.P.A. (Італія)
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
05 листопада 2020 р.:
930-1000 – реєстрація учасників конференції (аудиторія № 104,
І поверх);
1000-1800 – відкриття конференції і заслуховування доповідей,
робота на виставкових стендах (перерва – 1300-1400);
1800-1900 – підведення підсумків конференції.
06 листопада 2020 р.: пізнавально-екскурсійна програма,
обговорення доповідей у форматі Be-to-Be.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
м. Київ, вул. Васильківська, 90, аудиторія № 104, І поверх
Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, російська, англійська.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44, Державний гемологічний
центр України
Телефони для зв’язку:
(+38 095)-732-27-73 – Гелета Олег Леонтійович
(+38-097) 801-05-95 – Нестеровський Віктор Антонович
E-mail: olgel@gems.org.ua
До участі в конференції запрошуються викладачі, наукові
працівники, аспіранти, студенти університетів та науково-дослідних
закладів, співробітники геологорозвідувальних, гірничодобувних,
каменеобробних, дизайнерських, архітектурно-будівельних, художньоювелірних та інших організацій.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг – до 5 повних сторінок формату А4.
Редактор – Microsoft Word, міжрядковий інтервал – 1,0; шрифт –
Times New Roman; розмір шрифту – 12 pt. Абзац – 5 знаків, без
переносів.
Поля: всі – 2,0 см.
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.

