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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Шановні студенти та викладачі 

вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації! 
У рамках святкування 535-річчя з дня народження Фернана Магеллана 

запрошуємо вас 15 травня 2015 р. взяти участь у роботі  
регіонального науково-практичного семінару  

 

«ПІОНЕРИ   ГЕОГРАФІЧНИХ   
ВІДКРИТТІВ» 

 
Основною метою проведення заходу є виявлення студентів, які 

мають хист до наукової діяльності, обговорення актуальних проблем 
географії, самореалізації сучасної молоді у сфері природознавчої 
роботи. 

 
Основні питання, що пропонуються для обговорення: 

1. Видатні географи Стародавнього світу 
2. Великі географічні відкриття 
3. Знамениті географи України 
4. Сучасні дослідники у сфері географії 

 
Учасники семінару можуть обрати одну з форм представлення 

своїх матеріалів: 
1. Презентація мультимедійного проекту (документальний фільм, 
відеокліп, анімація, галерея картин і слайдів, радіопередача, реклама та 
ін.). 
2. Усна доповідь (до 10 хв.). 



Місце проведення семінару 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 
Адреса: м. Умань, вул. Садова, 2, (корпус №1), ауд. 323. 

 
Порядок роботи 

Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30. 
Усні доповіді: 10.30 –12.30 
Перерва на обід:12.30 – 13.15 
Презентації та стендові доповіді: 13.15 – 15.30. 
 

Шановні студенти та викладачі 
За умови прийняття рішення про участь у семінарі просимо Вас до 

до 11 травня 2015 р. надіслати на адресу оргкомітету заявку (з 
приміткою “Фернан Магеллан”) за поданою нижче формою. 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
учасника регіонального науково-практичного семінару  

«ПІОНЕРИ   ГЕОГРАФІЧНИХ   ВІДКРИТТІВ» 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  

Назва вищого навчального закладу  

Спеціальність  

Курс  

Посада (для викладачів)  

Тема доповіді   

Контактна інформація:  

 – поштова адреса з індексом  

 – телефон  

 – e-mail  

 
Кращі доповіді будуть опубліковані в збірнику наукових праць 

природничо-географічного факультету «Природничі науки і освіта». 
Обсяг матеріалів для друку – до 5 стор. (Times New Roman, 14, поля – 20 
мм, міжрядковий інтервал – 1,5 абзац – 10 мм). Матеріали доповідей на 
диску здаються в день семінару. Робочі мови – українська, російська. 

 
Заявки на участь надсилати за адресою: zag-zeml_geolog@ukr.net 
 
Додаткова інформація – за телефоном: (097) 823-15-91 
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