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З 12 по 15 червня 2017 р. у Парижі (Фран-
ція) відбулася чергова 79-та щорічна конференція 
і виставка Європейської асоціації геовчених та ін-
женерів (EAGE), які проведено спільно зі Співто-
вариством інженерів-нафтовиків (SPE). Зазначе-
ний захід є наймасовішим за кількістю учасників 
і наймасштабнішим за висвітленням актуальних 
проблем у галузі наук про Землю. Основна тема, 
яку обговорювали під час відкриття цьогорічного 
зібрання, – шляхи розв’язання проблем, що ви-
никають у зв’язку зі зміною клімату, зокрема через 
вплив видобутку корисних копалин.

2017 р. загальна кількість відвідувачів конфе-
ренції перевищила 5 тис. осіб, у межах роботи її 
наукових секцій було заслухано понад 1 тис. допо-
відей і повідомлень. На виставковому майданчику 
площею понад 17 тис. м2 власні розробки репрезен-
тували 350 світових компаній.

Учасником від Національної академії наук Украї-
ни став директор Центру менеджменту та маркетингу 
в галузі наук про Землю (ЦММ) Інституту геологіч-
них наук (ІГН) НАН України, голова Всеукраїнської 
асоціації геоінформатики (ВАГ), президент Київ-
ського осередку EAGE (EAGE Local Chapter Kyiv) 
член-кореспондент НАН України Микола Якимчук, 

який ознайомив закордонних колег з діяльністю ВАГ 
і місцевого осередку EAGE. На репрезентаційному 
майданчику, зокрема, було розміщено інформацію 
про українські досягнення в галузі геоінформатики, 
а також проанонсовано українські наукові заходи 
для всіх учасників конференції та відвідувачів ви-
ставки (упродовж 4 днів український стенд відвідала 
понад 1 тис. осіб). Керівництво EAGE відзначило 
результати роботи ВАГ серед 30 інших асоційованих 
співтовариств з усього світу, а М. Якимчук отримав 
від президента EAGE нагороду за вагомий внесок у 
розвиток міжнародних наукових зв’язків. 

Слід зауважити, що Київський осередок EAGE 
двічі визнано найкращим поміж 23 інших осередків 
з інших країн світу: вперше – на 73-й Конференції 
і виставці EAGE (м. Відень, Австрія, 2011 р.), де на 
засіданні двох комітетів цієї організації – Комітету 
з місцевих осередків і Комітету з членства та ко-
операції – було наголошено на активності україн-
ського осередку щодо поширення інформації про 
асоціацію, залучення місцевих фахівців до участі 
в усіх заходах асоціації, організації конференцій в 
своєму регіоні, збільшення кількості членів асоці-
ації; вдруге – під час 76-ї Конференції і виставки 
EAGE (м. Амстердам, Нідерланди, 2014 р.), коли за 
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підсумками конкурсу серед 19 місцевих осередків 
український знову було визнано найкращим і від-
значено врученням відповідного сертифіката.

80-ту щорічну конференцію і виставку EAGE 
заплановано провести 11–14 червня 2018 р. у 
Копен гагені (Данія). Підготовка до цього заходу 
вже розпочалася.

P.S. ЦММ ІГН НАН України, ВАГ і Київський 
осередок EAGE розглядають налагодження та під-
тримку контактів із закордоними колегами як украй 
важливу справу, тому організують регулярні наукові 
заходи, до участі в яких запрошують вітчизняних 
та іноземних фахівців у галузі наук про Землю (як 
уже досвідчених дослідників, так і молодих учених і 
студентів). 

Отже, з 11 по 14 жовтня 2017 р. за партнер-
ства й підтримки з боку EAGE в Києві відбудеть-
ся 11-та Міжнародна конференція“Моніторинг 
геологічних процесів і стан довкілля” (“Monitoring 
of Geological Processes and Ecological Condition of the 
Environment”); більше інформації шукайте на сайті: 
www.geol.in.ua. 

14–17 травня 2018 р. працюватиме XVII Між-
народна конференція “Геоінформатика: теоретич ні 
та прикладні аспекти” (“Geoinformatics: Theoretical 
and Applied Aspects”, “Geoinformatics-2018”); пер-
ше оголошення про неї доступне за посиланням:  
www.geoinformatics.org.ua.

Вручення сертифіката Київському осередку EAGE на кон-
ференції у 2011 р.

Київський осередок EAGE вдруге визнано найкращим  
(2014 р.)


