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Регіональна науково-практична конференція 

«Географічна освіта і наука Черкащини:  

ретроспектива, сучасні проблеми і перспективи розвитку» 
присвячена 25-річчю відновлення спеціальності «Географія» 

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини  

(м. Умань, 8 жовтня 2015 р.) 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у регіональній науково-практичній 

конференції «Географічна освіта і наука Черкащини: ретроспектива, 

сучасні проблеми і перспективи розвитку», присвяченій 25-річчю 

відновлення спеціальності «Географія» в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини.  
 

Тематичні напрями роботи конференції: 

 

1. Географічна освіта – поступ до європейського виміру.  

2. Інноваційні технології в навчанні географії і туризму. 

3. Сучасні проблеми географічної освіти у ВНЗ і школі. 

4. Фізична географія та геоекологія: сучасні проблеми і тенденції розвитку. 

5. Теоретичні і прикладні питання економічної, соціальної й політичної 

географії України та зарубіжних країн. 

6. Світове господарство і сучасні тенденції його розвитку. 

7. Організація краєзнавчо-туристичної роботи у навчальних закладах. 

8. Туристсько-рекреаційний простір України і зарубіжних країн. 

 

До початку роботи конференції планується видання збірника наукових 

праць за поданими матеріалами. 

 

Для участі в роботі конференції необхідно подати до оргкомітету: 

 матеріали доповідей, обсягом 2-5 повних 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. Назва 

прописними літерами центрується посередині (напівжирним), під нею – 

прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, 

місце роботи, e-mail – центрується посередині (напівжирним курсивом); 



 заявку кожного учасника (за взірцем, що додається);  

 копію квитанції про сплату друку однієї повної чи неповної 

сторінки (30 грн). Оплата здійснюється шляхом поштового переказу за 

адресою: Україна, 20300, м. Умань, вул. Садова, 2, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра географії та 

методики її навчання, Ситнику Олексію Івановичу, або шляхом 

поповнення платіжної картки Приватбанку № 5168 7420 6363 2800 

у будь-якому відділенні Приватбанку або у терміналі самообслуговування. 

Контактні телефони: 

050-944-18-37 (Ситник Олексій Іванович) 

050-546-22-53 (Браславська Оксана Володимирівна) 

Контрольні дати: 

1. Подача заявок, матеріалів конференції та копії квитанції про оплату (до 

25 вересня 2015 р.) 

2. Проведення конференції – 8 жовтня 2015 р. 

Робочі мови конференції: українська, російська. 

Заявку на участь, матеріали конференції, відскановану копію про оплату 

оргвнеску прохання надсилати на e-mail: sytnykuman@gmail.com   

Приклад оформлення матеріалів доповідей 

 

ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА І НАУКА В УДПУ:  

ЗДОБУТКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ 

Браславська О.В. 

доктор педагогічних наук, професор 

завідувач кафедри географії та методики її навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

uman07@ukr.net 
 

ЗАЯВКА 

 на участь у конференції 

Прізвище, ім’я, по-батькові____________________________________________  

Місце роботи, навчання________________________________________________ 

Структурний підрозділ (факультет, кафедра, лабораторія, відділ, тощо)_______ 

Посада______________________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання_________________________________________ 

Назва доповіді________________________________________________________ 

Тематичний напрям роботи конференції__________________________________ 

Форма участі (очна, заочна)____________________________________________ 

Поштова адреса_______________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________ 

e-mail_______________________________________________________________ 

Побажання до проживання_____________________________________________ 

Пропозиції до оргкомітету_____________________________________________ 

mailto:sytnykuman@gmail.com

