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Міжнародні конференції, виставки, форуми тощо 
в галузі гідроакустики у 2013 році 

 
Січень  
HYPACK 2013 
Конференція, присвячена 
однопроменевій і 
багатопроменевій гідрографічній 
зйомці, драгуванню з 
використанням пакетів 
HYPACK, HYSWEEP і 
DREDGEPACK 
07 - 10 січня 
Саванна, Джорджія, США 
Lourdes@hypack.com 
 
EIVA Navipac Offline 
Тренінг з питань програмного 
забезпечення, апаратних засобів 
та системного вирішення будь-
яких задач в офшорній 
промисловості 
21 – 25 січня 
Aбердин, Великобританія 
kmoffat@atlasservicesgroup.com 
www.atlasservicesgroup.com/sei
smic-hydrographic 
 
Multi-beam Survey Training 
Course 
21-і курси з багатопроменевих 
досліджень. Вперше буде 
використано глибинний 
багатопроменевий ехолот  
Reson 7160 
28 січня - 01 лютого 
Візаг, Індія 
shekhar.murthy@iictechnologies.com 
 
Underwater Intervention 2013 
Щорічна некомерційна 
промислова конференція та 
виставка з морських технологій: 
конструкції мостів та гребель; 
гідролокатори; автономні 
підводні апарати; ядерна та 
водна енергія; нафта та газ; 
акустика 
29-31 січня 
Новий Орлеан, Луїзіана, США 
www.underwaterintervention.com 

Лютий 
Euromaritime 2013 
Виставка, присвячена світовому 
судноплавству, суднобудуванню, 
розвитку прибережних районів 
тощо 
05-07 лютого 
Париж, Франція 
www.euromaritime.fr 
 
Seabed Mapping and 
Inspection 2013 
Форум для працівників галузі 
технічних розробок, досліджень 
та вивчення нафтової та газової 
промисловості морського 
сегменту 
06-08 лютого 
Гейло, Норвегія 
lise.olaussen@tekna.no 
http://bit.ly/O4zG3V 
 
International Lidar Mapping 
Forum 
Технічна конференція та 
виставка, присвячена питанням 
бортових та батиметричних 
лазерних локаторів, рухомих 
картографічних систем 
11-13 лютого 
Денвер, Колорадо, США 
info@lidarmap.org 
www.lidarmap.org/ILMF.aspx 
 
VLIZ Young Marine 
Scientists’ Day 
Конференція з питань якості, 
різноманіття та важливості 
морських досліджень 
15 лютого 
Брюгге, Бельгія 
http://www.vliz.be/EN/Intro/&p
=show&id=3250 

Березень 
EIVA Navipac Online 
Тренінг з питань програмного 
забезпечення, апаратних засобів 
та системного вирішення будь-
яких задач в офшорній 
промисловості 
04-08 березня 
Сінгапур 
www.atlasservicesgroup.com/sei
smic-hydrographic 
kmoffat@atlasservicesgroup.com 
 
Black Sea Oil and Gas Forum 
2013 
Форум, присвячений питанням 
проектування і розвитку 
нафтопроводів у прибережних 
країнах (Росія, Україна, Грузія, 
Болгарія, Румунія, Туреччина) 
05-07 березня 
Софія, Болгарія 
laurenceallen@dmgevents.com 
www.blackseaoilgas.com 
 
Marine Geoscience Leader-
ship Symposium 
Симпозіум у підгалузях 
геологічних наук: геохімії, 
морської геофізики, 
мікробіології, морської 
сейсмології, гідрогеології, 
петрології та ін. 
11-15 березня 
Вашингтон, Колумбія, США 
www.oceanleadership.org/mgls 
 
Europort Istanbul 2013 
12-та міжнародна морська 
виставка, присвячена питанням 
суднобудування, ремонту та 
утилізації, обладнанню суден, 
морським технологіям, морській 
оборонній промисловості 
20-23 березня 
Стамбул, Туреччина 
info@europort-istanbul.com 
www.europort-istanbul.com 
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Coastal Geotools 2013 
Конференція, зосереджена на 
питаннях побудови Digital Coast 
– веб-платформи, що забезпечує 
доступ до геопросторових даних, 
та технічному тренінзі 
25-28 березня 
Міртл Біч, Півд. Кароліна, 
США 
csc.info@noaa.gov 
http://geotools.csc.noaa.gov 
 
US Hydro 2013 
14-та конференція, присвячена 
гідрографічній зйомці, 
багатопроменевим ехолотам, 
управлінню даними, електронній 
картографії 
25-28 березня 
Новий Орлеан, США 
info@ushydro2013.com 
www.thsoa.org 
 

Квітень   

Sea Asia 2013 
4-та конференція-виставка, яка 
підводить підсумки досягнень 
Азії в усіх аспектах морських 
досліджень 
09-11 квітня 
Сінгапур 
lwhelan@rina.org.uk 
www.rina.org.uk/sea_asia_2013.html 
 
Ocean Business 2013 
Безкоштовна виставка, 
присвячена технологіям 
Світового океану, морській науці 
та промисловості 
09-11 квітня 
Саутгемптон, Великобританія 
sophie.potten@intelligentexhibitions.com 
www.oceanbusiness.com 
 
Offshore Survey 
Спеціалізована конференція з 
питань технологій, управління 
та бізнесу у світовому просторі 
морських досліджень 
10-11 квітня 
Саутгемптон, Великобританія 
cheri.arvonio@intelligentexhibitions.com 
www.oceanbusiness.com/en/conference 

FEMME 2013 
Форум для користувачів 
багатопроменевих ехолотних 
систем 
16-19 квітня 
Бостон, Массачусетс, США 
km.femme.2013@kongsberg.com 
www.km.kongsberg.com/ 

 

Травень 
FIG Working Week 
Семінар на тему «Навколишнє 
середовище та сталий 
розвиток» 
06-10 травня 
Абуджа, Нігерія 
www.fig.net/fig2013 
 
Проблеми, методи та засоби 
досліджень Світового океану 
Міжнародна науково-практична 
конференція 
14-15 травня 
Запоріжжя, Україна 
+380 (61) 2134132 
cpas@zp.ukrtel.net  
 

Червень 
WODCON XX 
20-й Всесвітній конгрес з 
днопоглиблювальних робіт з 
нагоди 35-ї річниці Всесвітньої 
організації  днопоглиблювальних 
об’єднань 
03-07 червня 
Брюссель, Бельгія 
www.wodcon.org 
 
OCEANS 13 MTS/IEEE BER-
GEN 
Головний міжнародний форум з  
обміну досвідом у галузі 
морських та океанічних 
технологій 
10-13 червня 
Берген, Норвегія 
www.oceans13mtsieee-
bergen.org 

EAGE 
75-та конференція та технічна 
виставка найостанніших 
розробок у галузі геофізики, 
геології та нафтодобувної 
промисловості 
10-13 червня 
Лондон, Великобританія 
www.eage.org  

 
Brasil Offshore 
Конференція, сконцентрована на 
важливих питаннях інтеграції 
діяльності у відкритому морі 
11-14 червня 
Масая, Бразилія 
www.brasiloffshore.com 
 
TransNav 2013 
10-та міжнародна навігаційна 
конференція з морської навігації 
та безпеки морських перевезень 
19-21 червня 
Гдинь, Польща 
http://transnav2013.am.gdynia.pl 
transnav@am.gdynia.pl 
 
Underwater Technology 
Conference 
Конференція, присвячена 
найважливішим питанням 
підводної промисловості 
19-20 червня 
Берген, Норвегія 
stale.eiken@possibility.no 
www.utc.no 
 
Seawork International 
Міжнародна виставка та 
конференція з питань 
комерційної діяльності в океані, 
морської безпеки та 
суднобудівництва 
25-27 червня 
Саутгемптон, Великобританія 
www.seawork.com 
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Серпень   
33rd Annual Western 
Hemisphere Dregding 
Conference 
33-я щорічна конференція з 
питань днопоглиблювальних 
робіт західної півкулі 
25-28 серпня 
Гонолулу, Гавайї, США 
weda@comcast.net 
www.westerndredging.org 
 
International Cartographic 
Conference (ICC) 
26-та міжнародна 
картографічна конференція, з 
метою поглиблення знань і 
технологій картографії, та 
виставка географічних карт 
25-30 серпня 
Дрезден, Німеччина 
http://www.icc2013.org 

 
Вересень 
Offshore Europe 2013 
Конференція з проблем 
актуальних промислових 
розробок та обміну ідеями з 
питань прибережних родовищ 
вуглеводню 
03-06 вересня 
Аберден, Великобританія 
natalie.booth@reedexpo.co.uk 
www.offshore-europe.co.uk 
 
Oceanology International 
China 
Форум з питань розвитку 
прибережної енергії та морської 
промисловості 
03-05 вересня 
Шанхай, Китай 
www.oceanologyinternational.co
m/china 
 
 

 
YOUMARES 4 
Міжнародна конференція молодих 
дослідників моря та інженерів з 
питань фундаментальних та 
прикладних досліджень 
11-13 вересня 
Олденбург, Німеччина 
info@youmares.net 
http://www.youmares.net  
 
OCEANS 2012 MTS/IEEE 2013 
Головний форум, метою якого є 
обмін знаннями з питань 
гідроакустики, гідрофізики та 
океанографії 
23-26 вересня 
Сан-Дієго, Каліфорнія, США 
http://www.oceans13mtsieeesandiego.org  

 

Жовтень 
Offshore Energy 2013 
Конференція з питань головних 
промислових розробок, вивчення 
прибережних покладів гідрокарбону 
– відновного джерела енергії 
15-16 жовтня 
Амстердам, Нідерланди 
oe@offshore-energy.biz 
http://www.offshore-energy.biz 

 

Грудень  
IHO Hydrographic Commission 
on Antarctica (HCA) 
Конференція з розширення 
технічної співпраці в галузі 
гідрографічної зйомки, морського 
картографування та навігаційних 
знань у регіоні 
05-07 грудня 
Кадіс, Іспанія 
http://bit.ly/UkkGOE 

 


