
 

 

 

 

 

Шановні колеги! 
 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, іноземне підприємство 

«Intetics» (Харківська філія), інформаційно-довідковий веб-ресурс у галузі ГІС і наук про 

Землю «GeoGuide» (м. Харків), запрошують Вас взяти участь у ГІС-форумі, який відбудеться 

14-16 березня 2018 р., у м. Харкові (Україна), на базі Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 У 2012-2017 рр. участь у заходах ГІС-форуму взяли близько 900 учасників з понад 80 

організацій України, Білорусі, Росії, Вірменії, Словаччини, Казахстану, Естонії, Іспанії, 

Португалії, США. 

 У 2018 р. робота ГІС-форуму буде присвячена наступним ключовим темам, які 

будуть розкриті впродовж усіх днів роботи форуму: 

•  Польові і дистанційні ГІС-технології збору геоданих 

•  Можливості інтеграції науки і бізнесу в сфері ГІС 

•  Освітні послуги в ГІС-галузі 
 

 

Участь з іншою ГІС-тематикою також вітається. На основі поданих учасниками заявок 

можуть бути виділені окремі тематичні секції, круглі столи та семінари. Детальніше про 

програму заходів Ви зможете дізнатися в наступних інформаційних розсилках, а також у 

новинах на сайті http://gis-forum.org.ua 

Якщо Ви хочете представити результати своїх досліджень у галузі ГІС, показати нові 

можливості програмного забезпечення, ГІС-даних і ГІС-послуг, професійного обладнання, 

обговорити проблеми підготовки ГІС-фахівців – 

 

 

Приєднуйтеся! 

Основна мета ГІС-форуму - це 

обговорення поточного стану та перспектив розвитку геоінформатики, ринку 

праці в області та вимог до підготовки ГІС-фахівців. 

ГІС-форум - це відкритий майданчик для конструктивного діалогу на рівних 

позиціях представників ГІС-галузі України і світу зі сфер бізнесу, виробництва, 

науки і освіти (дистриб'юторів програм, геоданих, рішень і обладнання, 

споживачів їх продукції, вчених, викладачів і майбутніх ГІС-фахівців). 

14-16 березня 2018 р. 

м. Харків, Україна 

Інформаційний лист 
 

http://gis-forum.org.ua/
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Робота ГІС-форуму 

 
Робота ГІС-форуму буде складатися з трьох тематичних днів:  

 

 

День «Бізнес і виробництво» (14 березня 2018 р.) 

Ключова тема: 

Польові та дистанційні ГІС-технології збору геоданих 

 

 

День «Освіта» (15 березня 2018 р.) 

Ключова тема: 

Освітні послуги в ГІС-галузі 

 

День «Наука» (16 березня 2018 р.) 

Ключова тема: 

Можливості інтеграції науки і бізнесу в галузі ГІС 

 

 

У рамках ГІС-форуму-2018 заплановані наступні види заходів: 

 

 

пленарні та секційні засідання, під час яких будуть 

представлені результати і можливості застосування ГІС 

у різних галузях науки, бізнесу і виробництва, освіти; 

 

 

майстер-класи провідних компаній із використання 

програмного забезпечення й обладнання; 

 

виставка обладнання та технологій у галузі ГІС, ДЗЗ, 

геодезії; 

 

круглі столи та семінари з найбільш актуальних 

питань ГІС-галузі; 

 

- конкурс студентських робіт «Я - ГІС-спеціаліст», 

- студентська школа-конференція «Кращі ідеї в галузі 

ГІС і ДЗЗ», 

- зустрічі роботодавців зі студентами. 
 

  



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 сутність проведеного 

дослідження. Стендова доповідь може служити доповненням до доповіді, зробленої 

в один із днів заходу. Дні, протягом яких планується демонстрація стенду, необхідно 

вказати в анкеті учасника. 

• Повідомлення - заздалегідь заявлений виступ тривалістю 5-10 хвилин із питань, що 

обговорюються на круглих столах. Повідомлення учасників, що висвітлюють їх 

позицію з обговорюваного питання, робляться на початку круглого столу. 

Зареєструватися як учасник 

Для організацій-партнерів: 

• Доповідь - пленарний виступ тривалістю 10-20 хвилин (+ 5-10 хвилин на 

обговорення). Організації-партнери мають привілей виступити в день «Бізнес і 

виробництво» або в будь-який інший день роботи форуму за їхнім бажанням. 

• Виставка - передбачає можливість демонстрації обладнання, програмного 

забезпечення та іншої продукції у спеціально відведених місцях в ході першого дня 

форуму. Для презентацій експозицій в приміщенні, відведеному для проведення 

виставки, за бажанням організації може бути встановлений проектор. У ході виставки 

представники організацій / підприємств зможуть продемонструвати продукцію 

учасникам ГІС-форуму. 

• Семінар, круглий стіл, зустрічі - заходи форуму, призначені для презентації 

учасниками продуктів, рішень, тем, присвячених певному питанню, і їх детального 

обговорення. Якщо кілька учасників виявлять бажання представити своє рішення з 

одного й того ж питання, то їх презентації будуть об'єднані в один семінар / круглий 

стіл. Можлива організація тематичних зустрічей зі студентами або фахівцями певної 

галузі. Тривалість таких заходів - 1-1,5 години. 

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

застосування зразка обладнання, програмного продукту для вирішення заданого кола 

завдань. Тривалість майстер-класів - 1-2 години. 

Організації, які висловили бажання проводити один із перерахованих вище 

заходів, вважаються партнерами ГІС-форуму. Їх логотип та інформація 

розміщуються в матеріалах ГІС-форуму, детальна інформація про партнерів буде 

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

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 взяти не 

тільки приїхавши на захід, але і в форматі вебінару! При цьому 

онлайн-участь можна взяти не лише як слухач, але і як доповідач. 

 

Вартість участі 
 

Організаційний внесок для участі у роботі ГІС-форуму складає:  

при сплаті внеску 
Для індивідуальних 

учасників 

Для фірм-партнерів 

форуму  

до 25 лютого 2018 р.  еквівалент 8 доларів США*  еквівалент 40 доларів США* 

після 25 лютого 2018 р. еквівалент 10 доларів США* еквівалент 60 доларів США* 

* учасниками з України оплата проводиться у гривні - за курсом Нацбанку України на день 

перерахування коштів. 
 

 

Оргвнесок для індивідуальних учасників - однаковий як для очної, так і для дистанційної 

форм участі. Внесок повністю йде на забезпечення учасників роздатковими інформаційними 

матеріалами, друк сертифікатів учасників, тез доповідей ГІС-форуму, кава-брейки, а також на оренду 

платформи для проведення вебінарів. 

Для студентів участь у ГІС-форумі в якості слухачів є безкоштовною. Участь студентів у 

ГІС-форумі в якості самостійних доповідачів - не передбачено. У разі, якщо студент бажає отримати 

сертифікат учасника або роздаткові матеріали ГІС-форуму, він також оплачує стандартний 

організаційний внесок. Студенти мають можливість взяти участь у Конкурсі студентських проектів та 

Студентській школі-конференції (докладніше - розділ «Студентам» на сайті ГІС-форуму http://gis-

forum.org.ua). 

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

окремо з Оргкомітетом ГІС-форуму. 

Проживання, проїзд, харчування учасників здійснюється за рахунок відрядження або 

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

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

Оплата участі 
 

Можливі варіанти оплати участі та необхідні реквізити розміщені на нашому сайті 

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

 

УВАГА: ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ГІС-ФОРУМІ-2018 ВВАЖАЄТЬСЯ ОФІЦІЙНО ПРИЙНЯТОЮ 

ОРГКОМІТЕТОМ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОПЛАТИ ОРГВНЕСКУ, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ОБГОВОРЕНЕ З 

УЧАСНИКОМ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ. 

 

Щоб уникнути непорозумінь, при переказі коштів прохання надіслати копію 

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

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

призначення грошового переказу.  

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


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, які беруть 

участь як в очній, так і в дистанційній формі. Публікація від учасників-слухачів, а також 

без особистої (очної або дистанційної) участі в форумі - не передбачена. Вартість 

публікації тез включена в стандартний оргвнесок для участі в ГІС-форумі. Вимоги до тез і 

приклад оформлення - http://gis-forum.org.ua/publication/ 
 

Важливі дати 
 

Участь у ГІС-форумі: 

• Прийом індивідуальних заявок від доповідачів (очних і дистанційних) і заявок від 

організацій на участь у якості партнерів - до 25 лютого 2018 р. 

• Прийом заявок від учасників, які бажають брати участь у якості слухачів - до 5 березня 

2018 р. 

• Прийом тез доповідей для публікації у Збірнику - до 18 лютого 2018 р. 

Нагадуємо, що при сплаті оргвнеску до 25 лютого 2018 року - діє знижена вартість 

участі (див. розділ Вартість участі). 
 

 

 

Як стати учасником ГІС-форуму? 
 

• Для участі у ГІС-форумі 2018 заповніть заявку за наступним посиланням:  

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

• Якщо Ви хочете зареєструвати організацію в якості партнера заходу, подайте заявку 

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

 

Умови участі та вимоги Конкурсу студентських проектів та Студентської школи-

конференції розміщені на нашому сайті http://gis-forum.org.ua у розділі Студентам.  
 

Контактна інформація 
 

Детальну інформацію про ГІС-форум Ви можете знайти на нашому сайті http://gis-

forum.org.ua/.  Інформація постійно оновлюється, слідкуйте за новинами. 

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

Телефони:  

З усіх питань участі у ГІС-форумі можна звертатися за телефоном (+Viber):  

+38(066) 9242406 – Сінна Олена. 

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

+38(093) 8387050; +38(097) 3729517 – Бодня Оксана.  

З питань Конкурсу студентських проектів і Студентської школи-конференції:  

+38(050) 9950148 – Агапова Олена. 

Адреса проведення ГІС-форуму-2018: Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, Харківський 

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

Чекаємо на Вас! 
З повагою, Оргкомітет ГІС-форуму 
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