
 

  

22-24 лютого 2017 р.  

 

м. Харків, Україна 

 

 

 
информационное письмо 



 

 

 

 

 

 

Шановні колеги! 
 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, ТОВ «ГІСІНФО» (Східний філіал, 

м. Харків), компанія «Intetics» (Харківський філіал)  

 

запрошують Вас взяти участь у ГІС-форумі, який буде проходити 22-24 лютого 2017 р., у м. Харків 

(Україна), на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2012-2017 рр. у заходах ГІС-форуму взяли участь понад 600 осіб з понад 70 організацій України, 

Білорусі, Росії, Грузії, Вірменії, Казахстану, Іспанії, США.  

 

ГІС-форум став традиційним майданчиком для обговорення мінливого світу геоінформатики та 

підвищення професійного рівня ГІС-спеціалістів.  

 

Якщо Ви хочете представити результати своїх досліджень в області ГІС, показати нові можливості 

програмного забезпечення, ГІС-даних та ГІС-послуг, професійного обладнання, обговорити 

проблеми підготовки ГІС-спеціалістів у Вашому навчальному закладі – 

 

 

 

Приєднуйтесь! 

 

 

 

 

  

Основна мета ГІС-форуму-2017 полягає в організації конструктивного діалогу між 

дистриб'юторами ПЗ, ГІС-даних та ГІС-послуг, постачальниками обладнання, що 

використовується у ГІС-галузі, потенційними споживачами продукції, вченими, 

викладачами у сфері ГІС-технологій та майбутніми ГІС-фахівцями. Ми хочемо 

обговорити поточний стан та перспективи розвитку геоінформатики, оцінити стан ринку 

геоінформаційних послуг, потребу у фахівцях і вимоги до їх підготовки. 

http://gis-forum.org.ua/


 

Робота ГІС-форуму 

 
Робота ГІС-форуму традиційно складатиметься з трьох тематичних днів: 

 

День «Виробництво» (22 лютого) 

 

День «Наука» (23 лютого) 

 

День «Освіта» (24 лютого) 

 

В рамках ГІС-форуму-2017 заплановані наступні види заходів:  
 

 

пленарні та секційні засідання, під час яких будуть представлені результати 

та можливості застосування ГІС у різних галузях науки, виробництва, освіти; 

 

майстер-класи провідних компаній по використанню програмного 

забезпечення та обладнання; 

 

 

виставка обладнання та технологій в області ГІС, ДЗЗ, геодезії; 

 

круглі столи та семінари з найбільш актуальних питань ГІС-галузі; 

 

конкурс студентських робіт, презентація кращих доповідей студентів, 

нагородження переможців конкурсу 

 

В 2017 р. робота ГІС-форуму буде присвячена наступним ключовим темам, котрі 

будуть розкриті протягом всіх днів роботи форуму:  

 Геопросторові технології та професійне обладнання в агробізнесі 

 Веб-рішення в області ГІС, геопортали 

 БПЛА (безпілотні літальні апарати)  

Запрошуємо для участі й з іншою ГІС-тематикою. За результатами подання заявок 

учасників, будуть сформовані окремі тематичні секції, круглі столи та семінари.  

Детальніше про програму заходів Ви зможете дізнатися у наступних інформаційних 

розсилках, а також у новинах на сайті http://gis-forum.org.ua 

http://gis-forum.org.ua/


 

Варіанти участі 
 

Для окремих учасників 

 Участь у якості слухача на семінарах, майстер-класах та пленарних засіданнях, участь в 

обговореннях. 

 Доповідь – виступ тривалістю 10-15 хвилин (+5-10 хвилин на обговорення) у рамках 

секційних засідань ГІС-форуму. 

 Стендова доповідь – демонстрація стендів, що відображають суть проведеного 

дослідження в усі дні проведення ГІС-форуму. Стендова доповідь може служити 

доповненням до доповіді, зробленої в будь-який із днів заходу. Дні, протягом яких 

планується демонстрація стенду, необхідно зазначити в анкеті учасника. 

 Повідомлення – заздалегідь заявлений виступ тривалістю 5-10 хвилин з питань, 

обговорюваних на круглих столах. Повідомлення учасників за темою круглого столу 

робляться на початку круглого столу і призначені для того, щоб висвітлити позицію 

учасника з обговорюваного питання. 

Зареєструватися як учасник 
 

Для організацій-партнерів: 

 Доповідь – пленарний виступ тривалістю 10-20 хвилин (+5-10 хвилин на обговорення). 

Організаціям-партнерам надаються привілеї виступити у день «Виробництво» або будь-який 

інший день роботи форуму за їх бажанням.  

 Виставка – передбачає можливість демонстрації обладнання, комп'ютерів з програмним 

забезпеченням або іншу продукцію в спеціально відведених місцях у ході першого дня 

форуму. Для презентацій експозицій в приміщенні, відведеному для проведення виставки, 

за бажанням учасників може бути встановлений проектор. Підчас виставки представники 

організацій/підприємств зможуть продемонструвати продукцію учасникам ГІС-форуму.  

 Семінар – захід форуму, призначений для презентації учасниками продуктів або рішень, 

присвячених певному питанню, і їх детальне обговорення. Якщо кілька учасників виявили 

бажання представити своє рішення з одного і того ж питання, то їх презентації будуть 

об'єднані в один семінар. Тривалість презентації одного учасника в ході семінару – 30-45 

хвилин + 15 хвилин для обговорення. 

 Майстер-клас – захід форуму, спрямований на демонстрацію учасником технології 

застосування зразка обладнання, програмного продукту для розв'язання заданого кола 

задач. Тривалість майстер-класів – 1-2 години. 

Організації, які висловили бажання проводити один із перерахованих вище заходів 

вважаються партнерами ГІС-форуму. Їх логотип розміщується на обкладинках 

роздаткових матеріалів ГІС-форуму, детальна інформація про партнерів буде 

представлена в розсилках та на сайті http://gis-forum.org.ua 

Чекаємо від Вас пропозицій за тематикою семінарів та круглих столів! 
 

Зареєструватися як партнер 

 

http://gis-forum.org.ua/member/register/
http://gis-forum.org.ua/
http://gis-forum.org.ua/partner/register/


Дистанційна форма участі 
 

 

Увага! Починаючи з 2014 року ГІС-форум має вигляд комбінованого 

онлайн/офлайн заходу. Тепер участь у ГІС-форумі можна буде прийняти не 

тільки приїхавши на нього, а й у форматі вебінару! При цьому онлайн-участь 

передбачається не тільки у якості слухача, але й у якості доповідача. 

 

Вартість участі 
 

Індивідуальний організаційний внесок для участі в роботі ГІС-форуму становить: 

 при оплаті внеску до 1 лютого 2017 р. – еквівалент 4 доларів США*  

 при оплаті внеску після 1 лютого 2017 р. – еквівалент 6 доларів США* 

*за курсом Нацбанку України на день переказу коштів 

Оргвнесок – однаковий як для очної, так і дистанційної форм участі. Внесок повністю йде на 

забезпечення учасників роздатковими інформаційними матеріалами, друк сертифікатів учасників, 

кава-брейки, а також на оренду платформи для проведення вебінарів. 

Для студентів участь є безкоштовною. У разі, якщо студент бажає отримати сертифікат 

учасника або роздаткові матеріали ГІС-форуму, він також сплачує стандартний організаційний 

внесок у сумі, еквівалентній 4 (6) доларам США, в залежності від терміну оплати. 

Проведення будь-якого із заходів, зазначених у розділі «Для організацій», узгоджується 

окремо з Оргкомітетом ГІС-форуму.  

Проживання, проїзд, харчування учасників здійснюється за рахунок коштів на відрядження 

або особистих коштів учасників. При цьому Оргкомітет ГІС-форуму готовий, за необхідності, надати 

допомогу у бронюванні готелів, зустрічі учасників на вокзалі та ін.  
 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ 
 

Для учасників з України — реквізити для зарахування у 

гривні  

На рахунок 

Отримувач  ПриватБанк 

Назва банку ПриватБанк 

Номер рахунку  29244825509100 

МФО  305299       ЄРДПОУ 14360570 

Призначенні платежу Сінній Олені Іванівні  

ІПН 3202307207 

Або переказ на карту Приватбанку 4149 6258 0812 2509  

Для країн СНД – уточніть у банках Вашої країни можливість 

переказу коштів за цими реквізитами  

Для учасників з інших країн —  

реквізити для зарахування 

коштів у доларах США 

Отримувач Sinna Olena 

Назва банку 

PRIVATBANK, SWIFT CODE: 

PBANUA2X 

Банк-кореспондент JP MORGAN 

CHASE BANK, SWIFT CODE: 

CHASUS33 

Номер рахунку  001000080 

 

Інший варіант: надіслати Оргвнесок звичайним поштовим переказом на адресу: кафедра 

фізичної географії та картографії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан 

Свободи, 4, 61022, Сінній Олені Іванівні.  

Увага: заявка на участь у ГІС-форумі-2017 вважається офіційно прийнятою Оргкомітетом 

лише після оплати Оргвнеску, якщо інше не обговорено з учасником в індивідуальному порядку.  

Щоб уникнути непорозумінь, при переказі коштів прохання вислати копію 

квитанції про оплату (або скрін з екрану – при електронному переказі) на адресу 

електронної пошти info@gis-forum.org.ua, вказавши в тексті листа прізвище, ім'я, суму і 

призначення переказу. 



 

Тези доповідей ГІС-форуму 
 

З 2017 р. Оргкомітет ГІС-форуму здійснює видання Збірника тез доповідей ГІС-

форуму.  

Тези публікуються за бажанням учасників ГІС-форуму – з числа доповідачів, ведучих 

майстер-класів, учасників Конкурсу студентських проектів (обов’язково – у співавторстві з 

керівником роботи), представників організацій-партнерів заходу, що беруть участь як в 

очній, так і в дистанційній формі. Публікація від учасників-слухачів – не передбачена.  
 

Вартість публікації входить до Організаційного внеску для участі в ГІС-форумі.  
 

Вимоги до тез та приклад оформлення – див. в додатку 1.  

 

Важливі дати 
 

Участь у ГІС-форумі: 

 Прийом індивідуальних заявок від іноземних учасників – до 25 січня 2017 р. 

 Прийом індивідуальних заявок від учасників з України – до 1 лютого 2017 р. 

 Прийом заявок від організацій на участь в якості партнеру ГІС-форуму – 

до 05 лютого 2017 р. 

 Прийом тез доповідей для публікації в Збірнику – до 05 лютого 2017 р.  
 

Нагадуємо, що при оплаті Оргвнеску до 1 лютого 2017 р. – діє знижена вартість участі 

(див. розділ Вартість участі).  
 

Участь у конкурсі студентських проектів: 

 прийом заявок для участі у конкурсі студентських робіт – до 15 січня 2017 р. 

 прийом конкурсних робіт студентів – до 15 січня 2017 р. 

 оголошення результатів заочного етапу, запрошення студентів до участі в очному 

етапі конкурсу – до 1 лютого 2017 р. 

 підтвердження студентом можливості участі в очному етапі, відправка файлу з 

матеріалами для стендової доповіді – до 10 лютого 2017 р. 

 очний етап конкурсу та нагородження переможців під час ГІС-форуму –                       

22-24 лютого 2017 р. 
 

Детальніше про конкурс http://gis-forum.org.ua/contest/  

 

Як стати учасником ГІС-форуму? 

 

Для участі у ГІС-форумі 2017 заповніть заявку учасника за наступним посиланням:  

http://gis-forum.org.ua/member/register/ 

 

Якщо Ви хочете стати партнером заходу, будь ласка, зареєструйтесь тут: 

http://gis-forum.org.ua/partner/register/ 

 

На конкурс студентських робіт Ви можете зареєструватися тут: 

http://gis-forum.org.ua/contest/register/ 

 

http://gis-forum.org.ua/contest/
http://gis-forum.org.ua/member/register/
http://gis-forum.org.ua/partner/register/
http://gis-forum.org.ua/contest/register/


 

Контактна інформація 
 

Детальну інформацію про ГІС-форум, про умови участі у конкурсі студентських 

проектів, вимоги до оформлення тез та багато іншого Ви можете знайти на нашому сайті 

http://gis-forum.org.ua/.  Інформація постійно оновлюється, слідкуйте за новинами.  

  

Телефони: +38(068) 6063987 – Третьяков Олександр, +38(066) 9242406 Сінна Олена.  

З питань публікації тез, а також за консультаціями з приводу поселення – 

звертатися за телефонами: +38(093) 8387050; +38(097) 3729517 – Бодня Оксана.  

З питань Конкурсу студентських проектів звертатися +38(063)3617175 – Родненко 

Катерина.  

 

Електронна пошта: info@gis-forum.org.ua 

 

Адреса проведення ГІС-форуму-2017: Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (головний корпус). 

 

Чекаємо на Вас! 
 

З повагою, Оргкомітет ГІС-форуму  

http://gis-forum.org.ua/
mailto:info@gis-forum.org.ua


Додаток 1.  

  

Вимоги до оформлення тез 
 

1. Загальний обсяг тез: до 3 сторінок (разом з таблицями, ілюстративним матеріалом і 

списком літератури). Тези приймаються українською, російською та англійською мовами.  
 

2. Тези подаються в електронному вигляді в форматі Word (шрифт Times New Roman, 

кегль - 12, інтервал - 1,5, усі поля - 2 см, абзац - відступ 1,25). Сторінки не нумерувати.  

Оркім основого тексту, потрібно навести від 3 до 5 ключових слів.  

Список літератури, оформлений згідно нового державного стандарту. Посилання на 

бібліографічні джерела подаються у тексті нумерацією у квадратних дужках  [1], [2] і т.д., а 

при цитуванні - [1, с. 240].  

Розміщення на сторінці: У верхньому лівому куті прямим звичайним шрифтом – 

індекс УДК (1-й рядок), ім’я, по-батькові автора (2-й рядок); курсивом – повна назва 

навчального закладу, установи, підприємства (3-й рядок), адреса електронної пошти                 

(4-й рядок).  

Нижче – назва статті великими літерами (кегль – 12, напівжирний шрифт, 

вирівнювання по центру). Нижче – через один рядок – ключові слова (3-5 слів) і текст статті 

(без переносу слів).  

У кінці тексту наводиться список літератури (друкується 12 кеглем, інтервал 1,0).  
 

3. У публікації не має бути нечітких фотографій, карт і схем і громіздких таблиць. Вся 

графіка має бути комп’ютерною. Ілюстрації тільки чорно-білі (просимо надсилати у палітрі 

16 відтінків сірого або в палітрі CMYK). Формат ілюстрацій *.jpg или *.tiff.  Мінімальна 

роздільна здатність зображень – 300 dpi. Усі ілюстрації (схеми, фотографії, карти, рисунки) 

необхідно подавати у тексті, а також в окремих файлах з назвами, що відповідають 

порядковому номеру рисунка. Приклад назви (ris1.png, ris2.png…). Усі схеми й графіки, 

виконані в Microsoft Office, мають бути сконвертовані в растрові файли і також додані як 

окремі файли. Таблиці не мають містити художнє оформлення.  
 

4. Тези мають бути ретельно відредаговані та відповідати тематиці конференції.  
 

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право на незначне редагування тез, а також на 

відхилення окремих публікацій як таких, що не відповідають тематиці ГІС-форуму.  

 

Подання матеріалів  
 

Тези доповідей, оформлені згідно вимог, и супровідні матеріали, надсилаються на 

електронну адресу оргкомітету ГІС-форуму info@gis-forum.org.ua із поміткою у темі листа: 

«Тези доповіді – для публікації». Тези вважаються офіційно прийнятими Оргкомітетом 

після оплати учасником Оргвнеску за участь у ГІС-форумі та отримання учасником листа 

від редактора Збірника про отримання тез.  
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Приклад оформлення тез 
 
 

УДК 911.52 : 528.92    

Оксана Бодня, к. геогр. н., доцент 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

e-mail: o.bodnia@physgeo.com 

 

ЛАНДШАФТНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ НПП «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» ЗАСОБАМИ 

МОБІЛЬНИХ, НАСТІЛЬНИХ ТА ВЕБ-ДОДАТКІВ ARCGIS  

 

Ландшафтне картографування, національний природний парк, ГІС-технології, мультимасштабне 

картографування 

 

Ландшафтна зйомка території України на детальному рівні в останні десятиліття 

здійснюється лише на окремих ділянках. Для національних природних парків (НПП) ландшафтні 

дослідження є невід’ємною складовою для забезпечення ефективної діяльності, при цьому 

виконання таких робіт фахівцями за замовленням є практично неможливим за рахунок вкрай 

недостатнього фінансування заповідної справи. 

…………………………. 
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