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Шановні колеги!  

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

«Фундаментальні та прикладні дослідження в географічній, екологічній та хімічній освіті», 

яка відбудеться 14-15 листопада 2013 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, англійська. 

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. 
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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). 

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

жовтня 2013 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Украины 

Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины (Украина) 

Институт педагогики АПН (Украина)  

Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского 

(Украина) 

Технический Институт Промышленного Государства Джузеппе Армеллини (Италия) 

Высшая школа менеджерская в Варшаве (Польша) 

Кубанский социально-экономический институт (Россия) 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины (Беларусь) 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической Интернет-

конференции: «Фундаментальные и прикладные исследования в географическом, 

экологическом и химическом образовании», которая состоится 14-15 ноября 2013 года на базе 

кафедры химии, экологии и методики их обучения, кафедры географии и методики еѐ обучение.  

Тематические направления конференции: 

1. Научные основы географического, экологического и химического образования в вузах. 

2. Опыт практической экологической, краеведческой деятельности и исследовательской 

работы по химии, географии, биологии в СШ. 

3. Инновационные технологии в географическом, химическом образовании и экологической 

деятельности. 

Требования к оформлению статьи: 

Общий объем материалов до 5 полных страниц. Формат страницы − А4 (210х297 мм), 

ориентация книжная, параметры страницы: все поля − 20 мм. Редактор: Word, шрифт Times New 

Roman, кегль − 14, интервал 1,5, абзацный отступ 1 см, выравнивание по ширине. Таблицы, 

иллюстрации и формулы вставляются по тексту. 

Официальные языки конференции − украинский, русский, английский. 

Автор несет ответственность за достоверность представляемой информации.  

Для участия в конференции в оргкомитет необходимо направить следующие документы:  

− анкету об авторах согласно приложению № 1 (в анкете четко указать почтовый адрес, на 

который вы бы хотели получить сборник материалов конференции); 

− электронный вариант статьи по электронной почте (eco-lab-udpu@yandex.ru); 

− копию квитанции об оплате. 

Структура статьи: 

− фамилии и инициалы авторов, ученая степень; 

− название организации или учреждения (полностью); 

− название публикации прописными буквами; 

− текст;  

− список использованных источников;  

Образец оформления материалов конференции 

Совгира С.В., д.п.н. 

Уманский государственный педагогический 

университет имени Павла Тычины 

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

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

Текст 

Список использованных источников 

 

Условия и формы участия: 
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Приглашаем к участию ученых, методистов, преподавателей, учителей, аспирантов, 

магистрантов и студентов.  

Все материалы будут размещены на сайте естественно-географического факультета УГПУ 

pgf.udpu.org.ua для ознакомления и обсуждения на форуме конференции и опубликованы в виде 

сборника материалов конференции, который получит каждый авторский коллектив (автор). 

Материалы на участие в конференции и сведения об авторах просим прислать до 10 

октября 2013. 

Стоимость печати одной страницы составляет 25 грн., а также стоимость пересылки 

сборника − 20 грн. 

Проплату осуществлять почтовым переводом по адресу: научно-исследовательская 

лаборатория «Экология и образование», Уманский государственный педагогический университет 

имени Павла Тычины, ул. Садовая, 2, г. Умань, Черкасская обл., Украина, 20300, Берчак Виктории 

Сергеевне. 

Адрес оргкомитета: 

Естественно-географический факультет 

Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины 

ул. Садовая, 2 

г. Умань 

Черкасская обл. 

Украина 

20300 

 

Дополнительная информация по телефонам: 

0679357674 Светлана Васильевна Совгира 

0505462253 Оксана Владимировна Браславська 

Приложение №1 

Анкета 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Организация (полное название)  

Адрес, телефон  

Секция (ориентировочный выбор)  

Название доклада  

Форма участия  

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 



Ministry of Education and Science of Ukraine 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University 

National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine 

Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo 

Technical Industrial Institute Giuseppe Armellini (Italy) 

The Warsaw School of Economics (Poland) 

Kuban Socio-Economic Institute (Russia) 

Francisk Skorina Gomel State University (Belarus) 

 

Dear Colleagues! 

We invite you to take part in the International Scientific and Practical Internet Conference: "Basic 

and applied research in the geographical, ecological and chemical education", which will take place 

14-15 November 2013 at the Department of Chemistry, Ecology and the methods of their training, the 

Department of Geography and methods its training. 

Topics of the conference: 

1. Scientific basis of geographical, ecological and chemical education in universities. 

2. Practical experience of environmental, regional studies and research in chemistry, geography and 

biology at school. 

3. Innovative technologies in geographic, chemical education and environmental activities. 

 

Requirements for the article: 

The total volume of material up to 5 full pages. Paper size − A4 (210x297 mm), portrait orientation, 

page setup: all field − 20 mm. Editor: Word, type Times New Roman, type size − 14, 1.5 spacing, 

indentation 1cm, justified alignment. Tables, illustrations and formulas are inserted according the text. 

Official languages of the conference − Ukrainian, Russian and English. 

The author is responsible for the authenticity of provide information .  

To participate in the conference, the organizing committee should send the following 

documents:  

− Questionnaire about the authors according by addition 1 (in the questionnaire clearly indicate the 

address (e-mail) to which you would like to get a collection of papers); 

− An electronic version of the article by e-mail (eco-lab-udpu@yandex.ru); 

− Copy of the receipt. 

The structure of articles: 

 names and initials of participants, academic degree; 

 name of the organization or institution (full name); 

 publication name by upper-case letter 

 text; 

 list of sources used. 

 

Sample issuance of the conference 
Sovhira S. 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University  

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

 

Current status of scientific concepts interaction of man and nature 

Text 

List of sources used 

 

Conditions and forms of participation: 

We invite the participation of scientists, trainers, educators, teachers, tutors, graduate students, 

undergraduates and students.  
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All materials will be posted on the natural-geographical faculty pgf.udpu.org.ua for information and 

discussion conference at forum and published in a collection of conference materials, which will get each 

group of authors (the author).  

The materials for the conference and information about the author please send to October 10, 

2013.  

The cost per page to print is 25 UAH., аnd the cost for a collection to delivery is - 20 UAH.  

To send prepay by a posting to the research laboratory "Ecology and Education", Pavlo Tychyna 

Uman State Pedagogical University, str. Sadova, 2, Uman, Cherkasy region. Ukraine, 20300, Berchak 

Viktoria. 

Organizing Committee adress: 

Natural geography faculty  

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University 

Str. Sadova, 2 

Uman 

Cherkasy region 

Ukraine 

20300 

 

Addition 1 

Questionnaire 

 

Surname   

Name  

Middle name  

Degree  

Academic title  

Position  

Organization (complete title)  

Address, telephone  

Section (tentative choice)  

Title  

Form of Participation  

 

 

 

 

 

 

 

 

The Organizing Committee 

 

 

 

 


