
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

ІНСТИТУТ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕЗНАВСТВА ТА ГЕОЛОГІЇ 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Регіональної науково-практичної інтернет-

конференції «Моніторинг та охорона біорізноманіття агроландшафтів», що 

присвячується 10-річчю науково-дослідної лабораторії «Наукова галузева лабораторія з 

проблем оптимізації родючості ґрунту» УДПУ імені Павла Тичини, яка буде проводитись 

31 жовтня 2013 року. 

на природничо-географічному факультеті  

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  
 

Організаційний комітет: 

Голова оргкомітету – Миколайко Валерій Павлович кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри загального землезнавства та геології завідувач наукової 

галузевої лабораторії з проблем оптимізації родючості ґрунту; 

Члени оргкомітету: 

Половка Сергій Григорович – доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри 

загального землезнавства та геології; 

Лаврик Олександр Дмитрович – кандидат географічних наук, доцент кафедри 

загального землезнавства та геології; 

Осадчий Олександр Семенович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри загального землезнавства та геології;  

Миколайко Ірина Іванівна – викладач кафедри загального землезнавства та геології; 

Безлатня Любов Олександрівна – викладач кафедри загального землезнавства та 

геології; 

Копієвська Тетяна Миколаївна – викладач кафедри загального землезнавства та 

геології; 

Половка Олена Андріївна – викладач кафедри загального землезнавства та геології; 

Відповідальний секретар: Панкратенко Дар’я Олегівна 
  

Контактні телефони: роб. (04744) 5-05-42 (в робочі дні з 9.00 до 17.00) 

       моб. (097)-871-85-90 Миколайко І.І. 
 

Напрями роботи конференції: 

 Біорізноманіття рослинного та тваринного світу; 

 Моніторинг агроландшафтів; 

 Сучасні проблеми методики викладання дисциплін природничо-географічного циклу 
в освітніх закладах. 
 

Робоча мова конференції – українська. 

Тези виступів будуть видрукувані у збірнику матеріалів конференції. 
Для участі у конференції необхідно до 25.10.2013 року на електронну адресу – 

mikolaiko@i.ua надіслати:  

1) заявку для участі у Інтернет-конференції (форма заявки додається); 

mailto:mikolaiko@i.ua


2)  електронну версію тез доповідей, оформлених відповідно до вимог (інформація 
додається); 

3) копію квитанції про оплату. 
 
Для обговорення і дискусій матеріали конференції будуть розміщені на web-сайті 
pgf.udpu.org.ua. 
 

Фінансові умови 

Вартість публікації становить 20 грн. за 1 сторінку матеріалів конференції. В ціну 

входить публікація доповідей в збірнику матеріалів конференції та поштові витрати для 

розсилки матеріалів конференції. 

Кошти надсилати за адресою: 

Природничо-географічний факультет, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 2 (корпус № 1), м. Умань, Черкаська обл., 

Україна, 20300 

Панкратенко Дар’я Олегівна 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у Регіональній науково-практичній інтернет-конференції  

«Моніторинг та охорона біорізноманіття агроландшафтів» 

 
Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________________________________ 
Учений ступінь, учене звання________________________________________________________________ 
Посада__________________________________________________________________________________ 
Установа_________________________________________________________________________________ 
Адреса___________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________________________________________________________________ 
E-mail____________________________________________________________________________________ 
Тема доповіді_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Запланована 
секція____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Дата «_____»___________ 20_____р. 
 

 
Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Тези мають бути побудовані в логічній послідовності, насичені фактичним матеріалом. 

Матеріали обсягом не більше 3 сторінок формату А 4, надруковані в текстовому редакторі 

Microsoft Word (шрифт Times New Roman, розмір 14 pt, через 1,5 міжрядковий інтервал. 

Поля: ліве, верхнє, нижнє, праве – 2 см. 

Перед основним текстом слід вказати УДК, назву тез (великими жирними літерами), 

ініціали та прізвище авторів, повну назву установи. 

Література*  
 

*Примітка: список літератури не обов’язково. В разі його наявності складається 

згідно вимоги ВАК України за номерним порядком. 

 

Автори несуть повну відповідальність за зміст викладених матеріалів 


