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Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції: 

«Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та 

хімічній освіті», яка відбудеться 12-13 листопада 2015 року на базі кафедри хімії, екології та 

методики їх навчання та кафедри географії та методики її навчання. 

Тематичні напрями конференції: 

1. Наукові засади географічної, екологічної та хімічної освіти у ВНЗ. 

2. Досвід практичної екологічної, краєзнавчої діяльності та дослідної роботи з хімії, географії,  

біології у ЗОШ. 

3. Інноваційні технології в географічній, хімічній освіті та екологічній діяльності. 

Вимоги до оформлення статті: 
Загальний обсяг матеріалів до 5 повних сторінок. Формат сторінки – А4 (210х297 мм), 

орієнтація книжкова; параметри сторінки: всі поля – 20 мм. Редактор: Word, шрифт Times New 

Roman, кегль – 14, інтервал 1,5, абзацний відступ 1 см, вирівнювання за шириною. Таблиці, 

ілюстрації та формули вставляються по тексту.  

Офіційні мови конференції – українська, російська. 

Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що подається.  

Для участі у конференції до оргкомітету необхідно направити наступні документи: 
- анкету про авторів згідно додатку №1 (в анкеті чітко вказати поштову адресу, на яку б ви хотіли 

отримати збірник матеріалів конференції); 

- електронний варіант статті електронною поштою (eco-lab-udpu@yandex.ru); 

- копію квитанції про оплату. 

Структура статті: 

 прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь; 

 назва організації чи закладу (повністю); 

 назва публікації прописними літерами; 

 текст; 

 список використаних джерел. 

Зразок оформлення матеріалів конференції 

Совгіра С.В., д.п.н. 

Уманський державний педагогічний  

університет імені Павла Тичини 

e-mail: eco-lab-udpu@yandex.ru. 

 

СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ 

Текст 

Список використаних джерел 

 

Умови та форми участі: 

Запрошуємо до участі науковців, методистів, викладачів, учителів, аспірантів, магістрантів і 

студентів. 

Усі матеріали будуть розміщені на сайті природничо-географічного факультету УДПУ 

pgf.udpu.org.ua для ознайомлення і обговорення на форумі конференції та опубліковані у вигляді 

збірника матеріалів конференції, який отримає кожен авторський колектив (автор). 

mailto:eco-lab-udpu@yandex.ru


Матеріали для участі у конференції та відомості про авторів просимо надіслати до 10 

жовтня 2015 року. 

Вартість публікації матеріалів включає: друк однієї сторінки 25 грн. та пересилання 

збірника − 20 грн. 
Кошти надсилати поштовим переказом на адресу: науково-дослідна лабораторія «Екологія і 

освіта», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 2, 

м. Умань, Черкаська обл., Україна, 20300, Берчак Вікторії Сергіївні. 

Адреса оргкомітету: 

Природничо-географічний факультет 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

вул. Садова, 2 

м. Умань 

Черкаська обл. 

Україна 

20300 

 

Додаткова інформація за телефонами:  

0679357674 Світлана Василівна Совгіра  

0505462253 Оксана Володимирівна Браславська 

Додаток 1 

Анкета 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові   

Вчений ступінь  

Учене звання  

Посада  

Організація (повна назва)  

Адреса, телефон  

Секція (орієнтовний вибір)   

Назва доповіді  

Форма участі  

 

 

Оргкомітет 

 

 

 

 


