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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Чергова 17-та Міжнародна науково-технічна конференція – “ГЕОФОРУМ–2012”, 
присвячена професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України, 
відбудеться у Львові та його околицях 25–27 квітня 2012 р. 

Організаційний комітет запрошує науковців, інженерів, спеціалістів, військовослуж-
бовців, експертів, бізнесменів, аспірантів та студентів взяти участь у її роботі. 

 
Тематичні напрями роботи конференції: 

 

 освіта в геодезії, картографії та землеустрої, Болонський процес; 
 вивчення фігури та зовнішнього гравітаційного поля Землі з використанням наземних методів та їх комбінації 
із супутниковими методами; 

 результати впровадження в Україні нової системи координат УСК-2000; 
 питання створення в Україні висотної складової системи координат; 
 перспективи розвитку і використання GNSS (GPS, ГЛОНАСС, GALLILEO); 
 основні аспекти створення та впровадження мережі активних перманентних GNSS-станцій на територію України; 
 сучасні тенденції розвитку картографії і картографічного виробництва; 
 напрями автоматизації інженерно-геодезичних і маркшейдерських робіт; 
 геодезичне забезпечення АЕС, ТЕЦ, мостів, тунелів, автодоріг, залізниць, промбудівництва; 
 стан і перспективи розвитку цифрової фотограмметрії; 
 стан і проблеми геодезичної метрології; 
 тенденції розвитку сучасного геодезичного та фотограмметричного приладобудування; 
 сучасний землеустрій і кадастр в Україні; 
 військові навігаційні та ГІС- технології; 
 нові підходи до створення геодезичних мереж великих міст; 
 проблеми впровадження національної інфраструктури геопросторових даних; 
 діяльність громадських галузевих товариств і організацій. 

 
Загальна інформація: 
 

 на МНТК “Геофорум” будуть виголошені доповіді на замовлення провідних науковців, керівників та гро-
мадських діячів геодезичної галузі світу; 

 планується видання чергового фахового збірника наукових праць Західного геодезичного товариства (2012, 
вип. 1), в якому, як правило, публікуються доповіді учасників конференції, інформація про освіту, наукове, 
виробниче та громадське життя, офіційна хроніка, подається реклама підприємств та фірм; 

 плануються пленарні та секційні засідання; 
 передбачається проведення виставки геодезичних приладів та технологій українських підприємств та про-
відних фірм світу; 

 мови конференції – українська, російська, англійська, польська, німецька; 
 термін надсилання матеріалів в оргкомітет: до 22 січня 2012 р. 
 основоположні, оглядові та постановчі доповіді будуть винесені на пленарні засідання. 

 
Тексти доповідей (разом з анотаціями українською, російською та англійською мовами) подають 

в оргкомітет в одному друкованому примірнику і комп’ютерному варіанті. Для українських 
авторів обов’язкова наявність акта експертизи про можливість публікації та однієї фахової 
рецензії. Просимо авторів повідомляти адресу, тел., факс, ел. адресу та оформляти тексти статей за 
вимогами оргкомітету. 

 

КОНТАКТНІ РЕКВІЗИТИ:  
 

вул. С. Бандери, 12, Львів-13, 79013, Україна, Національний університет “Львівська політехніка”, 
Інститут геодезії, Оргкомітет конференції тел. +38-032-258-27-19 або +38-050-370-64-02 (І.C. Тревого) 

 

e-mail: trevoho@polynet.lviv.ua, golubinka@polynet.lviv.ua 
Web.: http://www.lp.edu.ua/geoforum/ 

 
ФІРМА                                                        –  ГОЛОВНИЙ СПОНСОР GEOFORUM’2012 
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