ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
Природничо-географічний факультет
Кафедра географії
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Кафедра географії та методики її навчання
Українське географічне товариство
Вінницький відділ

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТІ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОФЕРЕНЦІЇ

«МІКРООСЕРЕДКОВІ ПРОЦЕСИ В АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТАХ»,
яка відбудеться 3-5 жовтня 2018 р.
у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна
Напрями роботи конференції:
Ø Теоретико-методологічні засади вивчення мікроосередкових процесів
Ø Мікроосередкові процеси в антропогенних ландшафтах
Ø Мікроосередкові процеси як індикатори стану сучасних ландшафтів
Ø Охорона навколишнього середовища і мікроосередкові процеси
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська, польська, російська.

ВАЖЛИВІ ДАТИ
Подання анкет учасників конференції
Друге інформаційне повідомлення
Оплата за участь у конференції
Подання тез доповідей
Подання статей
Програма конференції

до 15.09.2018
до 03.09.2018
до 20.09.2018
до 15.09.2018
до 20.09.2018
до 25.09.2018

Організаційний внесок:
300 грн.; для іноземних учасників 15 євро.
В суму оплати входять:
• публікації тез доповідей;
• інформаційні матеріали, програма конференції;
• кава-брейк.
ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ
Вимоги до матеріалів конференції:
1. Загальний обсяг статті – до 5-х повних сторінок.
2. Шрифт – Times New Roman, розмір 14.
3. Міжрядковий інтервал – 1,5.
4. Поля: зверху, знизу, зліва, справа – 2,0 см.
5. Основний текст набирають з абзацу – 1,25 см.
6. Сторінки не нумерувати.
7. Текст набирати без переносів.
8. Назву статті набирають великими літерами, напівжирним шрифтом,
вирівнюють по центру.
9. Нижче по центру пишуть прізвище та ініціали автора (авторів). Далі
вказують науковий ступінь та вчене звання. У наступному рядку зазначають
повну назву навчального закладу.
10. Після основного тексту статті напівжирним шрифтом посередині
розміщується «Список використаних джерел». Література друкується 12
шрифтом в алфавітному порядку з дотриманням бібліографічних стандартів (до
5-ти джерел).
11. Статті необхідно оформляти в редакторі
Word у вигляді
комп’ютерного файлу з розширенням *doc.
12. Приймаються статті написані українською, англійською, російською
мовами.
Анкету учасника та матеріали конференції надсилати електронною
поштою за адресою e-mail: wolowyk@gmail.com
Довідка за телефоном: +380953874943 (Воловик Володимир
Миколайович)
Статті за результатами конференції плануються до спеціального
випуску «Наукових записок Вінницького державного педагогічного
університету. Серія: Географія»; журнал у списку ДАК; вимоги до публікації

статті:
1. Матеріали подаються українською, російською та англійською мовами.
2. Текст оформляється у текстовому редакторі Word (формат "doc").
Обсяг – 7-10 сторінок друкованого тексту формату А4. Гарнітура Times New
Roman, розмір шрифту – 12 пт, друк – через 1 міжрядковий інтервал. Абзацний
відступ – 12,5 мм. Поля зверху, знизу, ліворуч та праворуч – 30 мм.
3. На початку статті обов’язково вказати індекс УДК, прізвище та ініціали
автора/авторів, заголовок статті, резюме українською, російською, англійською
мовами (не менше 1200 знаків) та ключові слова, розділених комою. В резюме
російською та англійською мовами необхідно вказати авторство та заголовок
статті відповідною мовою.
4. Відповідно до постанови ДАК України, наукові статті повинні мати
такі обов'язкові елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на
які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується зазначена стаття; формулювання цілей статті
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і
перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
5. Рисунки і таблиці повинні розміщуватись після першого згадування в
тексті або зразу на наступній сторінці. Розмір рисунків і таблиць не повинні
виходити за межі вказаних полів. Рисунки найбільш бажано подавати у чорнобілому вигляді або у контрастних відтінках сірих тонів форматів bmp, tiff, jpg,
gif, png (300 dpi). Обов’язковою умовою є можливість читання на рисунках всіх
наведених елементів. Підписи до рисунків наводяться під рисунками
симетрично до тексту, підписи до таблиць наводяться над таблицями. Загальна
кількість рисунків і таблиць до кожної статті не повинна перевищувати
чотирьох.
6. Список використаних літературних джерел (до 15 назв) повинен бути
оформлений в алфавітному порядку та згідно нового стандарту
бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Окремо наводиться
латинізований список використаної літератури. Посилання на джерела у тексті
подаються у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера списку.
7. Особливо ретельно варто перевіряти текст статті на наявність
орфографічних та граматичних помилок.
8. Окремим файлом подати інформацію про автора (авторів): прізвище,
ім'я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, email.
9. Матеріали до публікації та інформацію про авторів варто подавати
електронною поштою: nzgeovdpu@gmail.com
Стаття, яка не відповідає вимогам або програмі конференції, не буде
надрукована. За зміст і достовірність поданих матеріалів несуть
відповідальність автори.
Довідка за телефоном: +380677895118 (Корінний Володимир Іванович)

Мова публікацій: українська, англійська, польська, російська.
Організаційний внесок перерахувати на:
П.І.Б. одержувача: Корінний Володимир Іванович
Назва банку одержувача: ПриватБанк
Номер картки одержувача: 5168 7573 3568 0098 (новий номер карти)
Призначення платежу: За публікацію матеріалів від П.І.Б. автора.
Програма конференції передбачає польовий семінар із автобусною
екскурсією по Середньому Побужжю.
За додатковою інформацією звертатись:
+380965268714 – Денисик Григорій Іванович, доктор географічних наук,
професор, завідувач кафедри географії.

АНКЕТИ ПОДАВАТИ ЗГІДНО ЗІ ЗРАЗКОМ:

Прізвище та ініціали
Вчене звання, науковий ступінь, посада
Організація
(навчальний заклад)
Адреса:
Телефон, факс
E-mail:
Секція симпозіуму
Спосіб презентації: усний пленарний, усний,
стендовий
Назва доповіді
Участь в конференції:
v Пленарні та постерні засідання
v Польовий семінар
(______________)

