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Перша наукова конференція “Науки про Землю та Космос – суспільству” 
відбуд

онференція проводиться у рамках науково-організаційних заходів української 
сторон

сновними цілями конференції є:  
но-земних зв’язків, вивчення процесів, що 

відбув
и результатами досліджень геокосмічних процесів та 

систем
ства; 

онання наукових 
завдан

еться 25 – 27 червня 2007 р. на базі Національного авіаційного університету (м. 
Київ, проспект Комарова, 1) 

 
К
и, пов’язаних з оголошенням та проведенням міжнародних Геліофізичного року та 

року Планети Земля і відзначенням 50-річчя запуску першого штучного супутника Землі. 
 

 

О
- поглиблення розуміння соняч
аються на Сонці та Землі;  
- обмін новими науковим
, вивчення Землі методами дистанційного зондування;  
- внесок наук про Землю та Космос у розвиток суспіль
- координація діяльності українських вчених щодо вик
ь за програмами Міжнародних Геліофізичного року та року Планети Земля, 

сприяння інтеграції українських вчених до світової наукової спільноти.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 
 
Програмний комітет 
 
Я.С. Яцків, академік НАН України (ГАО НАНУ) – голова 
В.М. Шестопалов, академік-секретар ВНЗ НАНУ - заступник голови 
П.Ф. Гожик, академік НАН України (ІГН НАНУ) 
Л.М. Литвиненко, академік НАНУУ (РІ НАНУ) 
В.М. Локтев, академік-секретар ВФА НАНУ 
І.В. Сергієнко, академік-секретар ВІ НАНУ 
В.І. Старостенко, академік НАН України (ІГ НАНУ) 
В.Б. Бабак, член-кореспондент НАН України (НАУ) 
В.О. Іванов, член-кореспондент НАН України (МГІ НАНУ) 
В.І. Лялько, член-кореспондент НАН України (ЦАКДЗ ІГН НАНУ) 
Л.Г. Руденко, член-кореспондент НАН України (ІГ НАНУ) 
О.П. Федоров, д. ф.-м. н. (НКАУ) 
О.К. Черемних, д. ф.-м. н. (ІКД) 
 
 
 
Організаційний комітет 

 
М.О. Попов, д. т. н. (ЦАКДЗ) - голова, тел. 482-0166, pop@casre.kiev.ua  
О.І. Левчик, к. б. н. (ЦАКДЗ), вчений секретар, тел. 484-0485, levchik@casre.kiev.ua
В.О. Гунченко (ЦАКДЗ), тел. 486-3551, gusha@casre.kiev.ua
В.М. Ільченко (НАУ), тел. 406-7212  
Ю.В. Костюченко, к. ф.-м. н. (ЦАКДЗ), тел. 486-1148, yvk@casre.kiev.ua 
О.Н. Кришталь (ГАО), тел. 248-3236 
Ю.Ф. Руденко, к. г.-м. н. (НІЦ РПД), тел. 486-3598 
В.М. Харченко, д. т. н., (НАУ), тел. 408-5333 
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Секції: 
 
1. Фізика Сонця та міжпланетного простору 

Керівники – член-кореспондент НАН України Р.І. Костик, 
д.ф.-м.н. О.К. Черемних 
 

2. Фізика навколоземного космосу 
Керівники – академік НАН України Л.М. Литвиненко, 
д.ф.-м.н. Л.Ф. Черногор. 
 

3. Тверда оболонка Землі 
Керівник – академік НАН України В.М. Шестопалов, 
секретар – к.г.-м.н. С.Б. Шехунова 
 

4. Фізика океану і атмосфери 
Керівник – академік НАН України В.М. Єремєєв 
 
5. ДЗЗ – суспільству 

Керівник – член-кореспондент НАН України В.І. Лялько, 
секретар – к.б.н. О.І. Левчик 

 
 
З програмою Конференції можна ознайомитися на офіційному сайті конференції: 
www.casre.kiev.ua/conference 
 
 
Регламент роботи конференції: 
 
Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська 
Тривалість пленарної доповіді – до 20 хвилин 
Тривалість доповіді на секційному засіданні - до 15 хвилин 
Для стендової доповіді надається площа розмірами 1,5м (висота) на 1,0 м. 
 

  



Місце проведення конференції 
Реєстрація та конференція відбуватимуться в приміщенні Національного 

Авіаційного Університету за адресою: проспект Комарова, 1, будинок №1.  

 

 
 
 

Схема проїзду до місця проведення конференції 
Від Центрального залізничного вокзалу 
Трамваєм №1 від кінцевої зупинки «вул. Старовокзальна» до зупинки «вул. 

Гарматна(Національний Авіаційний Університет)», або маршрутним таксі №401 від 
будівлі «Південного» вокзалу до зупинки «вул. Гарматна» 
 

Від міжнародного аеропорту «Бориспіль» 
Автобусом «Атасс» (транспортний відділ аеропорту) до площі Перемоги, від площі 

– трамваями №№ 1 або 3 до зупинки «вул. Гарматна»(Національний Авіаційний 
Університет). 
 

Від аеропорту «Київ» 
Тролейбусом №22 до зупинки «вул Борщагівська»(Індустріальний міст), піднятися 

на трамвайну зупинку на мосту і трамваєм №№1 або 3 - до зупинки «вул. 
Гарматна»(Національний Авіаційний Університет). 
 
 

Також ви можете звернутися до Організаційного Комітету за допомогою в 
замовленні таксі.  

  



Проживання 
Для учасників конференції замовлені кімнати в готелі «Сатурн-сервіс» за адресою: 

вулиця Героїв Космосу, 2Б; телефон: 38 (044) 403 3263; вебсайт готелю: www.hotel-
saturn.kiev.ua ). 

 

 
 

     
 

Для учасників, які бажають оселитися в запропонованому готелі, можливі такі 
варіанти розташування: номер на одного – 170 грн/доба, номер на двох – 350 грн/доба. 
також можливе розташування в окремих кімнатах за окремими цінами. 

 
Для попередньо зареєстрованих учасників конференції можливе резервування в 

інших готелях. Будь ласка, зверніться до Організаційного комітету. 
 

Кімнати для учасників конференції зарезервовані з 24 червня. 
 

Просимо учасників конференції якомога швидше зареєструвалися для замовлення 
необхідної кількості номерів в готелі. 

 
Також ви можете звернутися до Організаційного комітету за допомогою. 
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Схема проїзду до готелю 
Від Центрального залізничного вокзалу 
Трамваєм №1 від кінцевої зупинки «вул. Старовокзальна» до зупинки «вул. сім’ї 

Сосніних» або «вул Гната Юри», або маршрутним таксі №401 від будівлі «Південного» 
вокзалу до зупинки «вул. сім’ї Сосніних» або «вул. Гната Юри». 
 

Від міжнародного аеропорту «Бориспіль» 
Автобусом «Атасс» (транспортний відділ аеропорту) до площі Перемоги, від площі 

– трамваями №№ 1 або 3 до зупинки «вул. сім’ї Сосніних» або «вул. Гната Юри». 
 
Від аеропорту «Київ» 
Тролейбусом №22 до зупинки «вул. Борщагівська»(Індустріальний міст), піднятися 

на трамвайну зупинку на мосту і трамваєм №№1 або 3 - до зупинки «вул. сім’ї Сосніних» 
або «вул Гната Юри». 

 
Міським метрополітеном 
Від станції метро «Нивки» маршрутним таксі № 413 до зупинки за вимогою 

«Готель Сатурн».  
 
 
 
Контакти: 
Поточну інформацію про конференцію можна отримати на інтернет-сторінці 

конференції http://www.casre.kiev.ua. При необхідності можна звертатися до вченого 
секретаря конференції к. б. н., с. н. с. Левчик Олени Іванівни, тел. (044) 484-0485; e-mail: 
levchik@casre.kiev.ua

По питаннях щодо фінансової підтримки учасників конференції з числа молодих 
вчених необхідно звертатися до Галелюки Оксани Степанівни, тел. (044) 239-6567; e-mail: 
knk@nas.gov.ua  

З питань розміщення та харчування молодих науковців звертатися до Ільченка 
Володимира Миколайовича, тел. 406-7212  

Фінансова підтримка передбачає оплату молодим науковцям проїзду (туди й назад 
залізничним або автобусним транспортом), проживання в Києві в гуртожитку 
Національного авіаційного університету (заїзд 24-25 червня, від’їзд 27-28 червня) і 
харчування (сніданок та обід). 

Оплата проїзду здійснюється у Києві Оргкомітетом конференції по пред’явленню 
транспортних квитків (необхідно мати також їх ксерокопії). 
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