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СТУДЕНТСЬКА ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦІЯ
«КРАЩІ ІДЕЇ В ОБЛАСТІ ГІС І ДЗЗ»
14-15 березня 2018 року
У 2018 році в рамках ГІС-форуму відбудеться перша студентська школаконференція. Запрошуємо до участі студентів, які цікавляться ГІС та ДЗЗ
і готові представити результати своїх досліджень широкій аудиторії.
Участь у школі-конференції можуть брати студенти вищих навчальних
закладів будь-яких спеціальностей та курсів.
Мета школи-конференції – обмін ідеями та налагодження
взаємодії між студентами, які цікавляться ГІС-тематикою, сприяння
об’єднанню майбутніх ГІС-фахівців та підвищення рівня підготовки
студентів в області ГІС
➢ Хто організатор студентської школи-конференції?
▪ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
▪ (кафедра фізичної географії та картографії)
▪ Оргкомітет ГІС-форуму-2018.
➢ Чому варто взяти участь у школі-конференції?
Якщо ти:
▪ активний, цілеспрямований студент;
▪ захоплюєшся ГІС-технологіями та можеш годинами дивитися на космічні
знімки;
▪ готовий презентувати свої ідеї та обговорити їх з такими ж активними колегами;
▪ хочеш розвиватися та зростати у професійній сфері;
▪ якщо ти ще нічого не знаєш про ГІС, але дуже хочеш дізнатись.
Тоді тобі до нас. Долучайся!
➢ Які можливості надає участь у студентській школі-конференції?
▪ представити свої ідеї та розробки широкій аудиторії;
▪ взяти участь у заходах ГІС-форуму 2018, зокрема відвідати майстер-класи з
користування різним програмним ГІС-забезпеченням;
▪ познайомитися з колегами-однодумцями.
▪ якщо ти ще нічого не знаєш про ГІС, але дуже хочеш дізнатись.
➢ Чи передбачена публікація тез студентської школи-конференції та
нагородження учасників?
▪ Так, кожен учасник може опублікувати тези доповіді, вказавши наукового
керівника роботи (відповідно, узгодивши з ним їх зміст), та бути нагородженим
сертифікатом наприкінці роботи секційних засідань.

➢ Чи
▪

передбачений організаційний внесок для участі у школіконференції?
Так, організаційний внесок становить 50 грн. (оплачується ДО початку
роботи конференції за реквізитами http://gis-forum.org.ua/payment/)

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ?
1. До 11 лютого 2018 р. – заповнити Анкету учасника студентської
школи-конференції на сайті (за посиланням нижче).
2. До 11 лютого 2018 р. – подати тези із викладенням основних
результатів наукової роботи, оформивши їх згідно вимог (розміщені за
посиланням нижче).
3. До 26 лютого 2018 р. - отримати запрошення від Оргкомітету для
участі у конференції (у випадку проходження відбору).
4. До 04 березня 2018 р. – оплатити оргвнесок в якості підтвердження
намірів очної участі у роботі конференції.
5. 14-15 березня 2018 р. - взяти ОЧНУ участь у роботі конференції:
представити доповідь (до 10 хвилин), взяти участь в обговоренні ідей та
розробок (заочна участь у конференції – не передбачена).
Додатково
▪ Оргкомітет ГІС-форуму 2018 залишає за собою право відбору учасників для
участі у студентській школі-конференції, а також відхилення заявок, що не
відповідають тематиці та вимогам конференції, або у випадку, коли тези не
містять наукової новизни та не є результатом висвітлення авторських ідей (всі
роботи перевіряються на плагіат).
▪ Оргкомітет залишає за собою право запрошувати до участі у школі-конференції
студентів, чиї заявки чи роботи були відхилені у рамках відбору Конкурсу
студентських проектів «Я – ГІС-фахівець» Більше про Конкурс – можна
дізнатися тут.

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!
Контактна інформація:
Питання та побажання надсилайте на student@gis-forum.org.ua.
Контактні особи: Олена Леонтіївна Агапова +38 050 99 50 148
Наталія Касьянова +38 066 00 74 361
Всі новини, можливі уточнення щодо студентської школи-конференції
будуть розміщуватися на спеціальній сторінці на сайті ГІС-форуму
http://gis-forum.org.ua, слідкуйте за оновленнями

