
 

запрошують Вас взяти участь у роботі 

VIII Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції  

науковців, викладачів та студентів 

«Географія та екологія: наука і освіта», 

присвяченій 90-ій річниці УДПУ імені Павла Тичини 
 

9-10 квітня 2020 року 
 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Інтеграція вітчизняної географічної освіти і науки у міжнародний простір. 

2. Історія становлення географії у незалежній Україні. 

3. Фундаментальні та прикладні дослідження в географії: досягнення, проблеми, перспективи. 

4. Екологічний моніторинг України та зарубіжних країн. 

5. Активні форми і методи навчання географії та екології у закладах освіти. 

 

План роботи конференції: 

 

09.04.2020 р. – реєстрація учасників конференції з 900 до 1030 у центральному корпусі університету 

(вул. Садова, 2);  

початок роботи конференції – 1100;  

10.04.2020 р. – екскурсія територією Черкаської та Кіровоградської областей; 

11.04.2020 р. – від’їзд учасників конференції. 

 

До початку роботи конференції планується за поданими матеріалами видання збірника 

наукових праць. 

Для участі в роботі конференції необхідно до 25.03.2020 р. подати до оргкомітету: 

 матеріали доповідей, обсягом від 3 до 5 сторінок формату А4; текст набирається гарнітурою Times 

New Roman 14 pt, без переносів, міжрядковий інтервал – 1,5, всі поля – по 20 мм, абзац – 10 мм.  

 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

природничо-географічний факультет, кафедра географії та методики її навчання (Україна), 

Інститут педагогіки НАПН України, відділ методики навчання географії та економіки (Україна),  

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 

природничо-географічний факультет, кафедра географії (Україна), 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, геолого-географічний факультет (Україна), 

Софійський університет імені Святого Климента Охридського (Болгарія), 

Ойцовський національний парк (Польща), 

Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка, 

факультет природознавства, кафедра географії і методики викладання географії (Білорусь), 

Газета «Краєзнавство. Географія. Туризм» (Україна), 

Гайворонський районний краєзнавчий музей, Кіровоградська область (Україна) 
 



 

 

 

На початку матеріалів, справа курсивом вказуються прізвище та ініціали автора (авторів), вчене 

звання, науковий ступінь, посада і місце роботи, e-mail; назва прописними літерами центрується 

посередині (напівжирним); таблиці, ілюстрації та формули вставляються по тексту; список використаних 

джерел подається згідно вимог ДСТУ – 2015; ціна друку однієї повної чи неповної сторінки – 40 грн. 

 анкету кожного учасника: прізвище, повне ім’я та по-батькові автора/авторів, місце навчання чи 

роботи, науковий ступінь, тематичний напрям, адресу для кореспонденції, заявку для проживання у 

готелях міста (проживання та харчування на засадах самофінансування) (дод. 1); 

 скановану квитанцію або чек про сплату; 

Офіційна мова конференції – українська, російська, англійська. 

Автори несуть відповідальність за достовірність інформації, що подається. 

 

Скановані квитанції або чеки про сплату за друк, заявки на участь у конференції надсилати з поміткою 

«на конференцію «Географія та екологія: наука і освіта» 
 

на електронну адресу:  

olichka270598@gmail.com (Петричук Ольга Ігорівна) 

Кошти надсилати шляхом поповнення платіжної картки 

Приватбанку № 5168 7423 5639 6428 (Ситник Олексій Іванович)  

у будь-якому відділенні Приватбанку України або у терміналі самообслуговування. 

 

Контакти: 

8 (04744) 4-05-43 (деканат ПГФ);  

0509441837, 0987324118, e-mail: sytnykuman@gmail.com (Ситник Олексій Іванович); 

0956834978, 0974195386, e-mail: olichka270598@gmail.com (Петричук Ольга Ігорівна) 
 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

 

Браславська О.В. д. пед. н., проф.  

зав. кафедри географії та  

методики її навчання 

УДПУ імені Павла Тичини 

oksana.braslavska@udpu.edu.ua 

 

ОСОБИСТОСТЯМИ СЛАВНА ГЕОГРАФІЧНА НАУКА І ОСВІТА 

УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

 

Текст  

 

Список використаних джерел: 
(за ДСТУ – 2015) 
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Додаток 1 

Анкета 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові   

Вчений ступінь  

Учене звання  

Посада  

Організація (повна назва)  

Адреса для листування, електрона 

адреса, телефон 

 

Тематичний напрям  

(орієнтовний вибір)  

 

Назва доповіді  

Форма участі  

 
 


