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11 квітня 2019 р. відбудеться щорічна  

Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів 

«Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»,   

присвячена пам’яті професора Г.П. Дубинського. 

 

Запрошуємо студентів і аспірантів взяти участь у роботі конференції.  

Наукові секції конференції: 

1. Фізична географія та геоекологія. 

2. Географічна картографія, геоінформатика і кадастр. 

3. Методика викладання географії і менеджмент освіти. 

4. Рекреаційна географія, краєзнавство і туризм. 

 

За результатами конференції буде виданий збірник наукових праць. Для 

публікації необхідно до 15 березня 2019 р. електронною поштою надіслати в 

Оргкомітет матеріали, оформлені відповідно до вимог: 

1) Обсяг публікації – до 5 повних сторінок на аркушах формату А4.  

2) Текст в редакторі Word, поля: верхнє та нижнє – 25 мм, праве і ліве – 27 мм. 

Колонтитули – нижні, 6 мм. 

3) Розмір шрифту 14, Times New Roman, полуторний міжрядковий інтервал, 

абзацний відступ 1 см, вирівнювання тексту по ширині. Міжабзацний інтервал – 0 пт до і 

після абзацу. Мови конференції – українська, російська, англійська. 

4) Таблиці та ілюстрації подаються по тексту, виконуються в електронному вигляді, 

розмір шрифту в таблицях може бути 12-14. 

5) Розміщення на сторінці: в лівому верхньому кутку – індекс УДК. Нижче, на 

наступному рядку, з розміщенням по центру – назва доповіді заголовними літерами 

(шрифт напівжирний), нижче праворуч – прізвище й ініціали автора (курсивом), курс 

навчання, нижче – назва навчального закладу і кафедри, ще нижче – науковий ступінь, 

посада, прізвище та ініціали наукового керівника (курсивом). З наступного рядка – 

анотація загальним обсягом до 250 знаків, розмір шрифту 12, одинарний міжрядковий 

інтервал. З нового рядка вказати 3-5 ключових слів. Через рядок розміщують основний 

текст. 

6) У кінці тексту 12 кеглем, через один інтервал наводиться перелік наукових джерел 

інформації (не більше 5), в т.ч. сайтів, на які в тексті зроблені посилання в квадратних 

дужках. 

Організаційний внесок за умови отримання електронного екземпляру збірника 

– 80 грн., друкованого – 180 грн. Збірник можна буде отримати під час конференції. 

У випадку заочної участі збірник буде надіслано поштою (з попередньою 

додатковою оплатою поштових витрат учасником). 

 

 



Приклад оформлення матеріалів: 

УДК 528.94:796.5 

КОМПЛЕКСНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ  

Зайченко М. В., 5 курс, 

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 

 кафедра фізичної географії та картографії, 

наук. керівник – доцент Іванов В. Ю. 
Викладені основні положення розробленої автором теорії комплексного туристичного 

картографування регіонів України. Визначені його сутність, цілі, особливості. Результати 

апробовані на практиці. 

Ключові слова: туристське картографування, туризм, комплексне картографування.  
 

Комплексне картографування є ……….. 
Джерела інформації: 

1. Салищев К.А. Картография / К.А.Салищев. – М. : Высшая школа, 1970. – С. 125-126. 

 

Матеріали, які необхідно надіслати електронною поштою (на дві адреси 

shulika91@gmail.com; yu.prasul@gmail.com) в Оргкомітет до 15 березня 2019 року: 

1. Текст публікації, підписаний автором і науковим керівником, оформлений 

відповідно до вимог (відсканований). 

2. Текст публікації в електронному вигляді (розширення .doc). 

3. Заявку на участь у конференції, де вказати: 

- прізвище, ім’я, по-батькові учасника повністю; 

- повну назву вищого навчального закладу (науково-дослідного інституту); 

- курс навчання (спеціальність аспірантури), назви факультету і кафедри; 

- адресу автора тез; контактні телефони та e-mail (обов’язково); 

- назву секції конференції, в якій планується участь; 

- прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), посаду, вчене звання і науковий ступінь 

керівника; 

- можливість особистої участі в конференції, а також необхідність надання місця у 

гуртожитку (проживання платне); 

4. Квитанцію про грошовий переказ на оплату видання (у відсканованому вигляді) 

або скріншот переказу. 

 

Редколегія залишає за собою право на редагування тексту публікації. 

Матеріали є прийнятими, якщо Ви отримали про це підтвердження Оргкомітету 

на e-mail.  

Оплату за публікацію можна висилати поштовим грошовим переказом на 

адресу: 61145, м. Харків-145, вул. Космічна, буд.25, кв.108, Прасул Юлія Іванівна з 

поміткою «За публікацію» або переказати кошти за публікацію на карту Приват-

банка номер 5168 7427 1533 2932 на ім’я – Шуліка Борис Олександрович (при 

переказі враховуйте комісію). 

Адреса Оргкомітету: 

61022, м. Харків-22, м. Свободи, 4, факультет геології, географії, рекреації і туризму, 

кафедра фізичної географії та картографії. 

Контактні телефони: 

+38 (097) 109-22-13 – Прасул Юлія Іванівна,  

E-mail: shulika91@gmail.com; yu.prasul@gmail.com.  


