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 Наукові напрями роботи конференції: 

 

1) Природнича географія 

2) Суспільна географія 

3) Туризм і рекреаційна географія 

 

4) Гідрологія і метеорологія 

5) Картографія та геоінформаційні системи 

6) Географічна освіта

Для участі в конференції необхідно до 1 листопада 2015 року: 

 

- надіслати на адресу оргкомітету тези доповіді в роздрукованому вигляді та на диску чи іншому 

електронному носієві, або надіслати тези доповіді у електронному вигляді на електронну пошту 

(e-mail), вказану нижче у цьому інформаційному повідомленні; 

- заповнити анкету (натисніть на посилання). 

 

Вимоги до оформлення тез: 

 

 Тези приймаються обсягом до двох сторінок комп'ютерного тексту; 

 Параметри сторінки: формат А-4 поля, 2.5 з усіх сторін документа, інтервал 1.5; 

 Текст набирається гарнітурою Тіmеs New Roman 12 кеглів без переносів; 

 Назва тез центрується, прізвище та ініціали, науковий ступінь автора та посада автора, назва 

навчального закладу чи організації додаються з правої сторони документа; 

 Всі малюнки повинні бути виконані у Microsoft Word (скановані документи, малюнки не 

приймаються); 

 На окремому аркуші подається: прізвище, ім'я та по-батькові автора, місце навчання чи 

роботи, науковий ступінь, посада, адреса для кореспонденції, для іногородніх – заявка на 

проживання в гуртожитку університету. 

 

Зразок оформлення тез: 

 

Сидоренко К.В., к.г.н., доц.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Сучасна структура суспільної географії 

 

Планується презентація нової книги ««ННЕЕССППРРААВВЕЕДДЛЛИИВВІІССТТЬЬ  ППРРООССТТООРРУУ»» професора 

Київського національного університету будівництва і архітектури, доктора географічних 

наук, дійсного члена і члена Президії Української академії архітектури, заслуженого діяча 

науки і техніки, двічі лауреата Державної премії України з архітектури ВВООЛЛООДДИИММИИРРАА  

ННУУДДЕЕЛЛЬЬММААННАА 

 

Оргкомітет планує видати збірник тез конференції.  

Вартість публікації складає 120 грн.  

Кошти необхідно переказати на картковий рахунок Приватбанку: 5363542305207202,  

Мельничук Анатолій Леонідович, або на поштову адресу: 

Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, проспект 

акад. Глушкова, 2а, м. Київ 03022, Мельничуку Анатолію Леонідовичу до запитання. 

Відскановану копію квитанції потрібно надіслати на вказаний нижче e-mail. 

Контактні телефони: (044)521-32-24, факс: (044)521-32-70 

E-mail: knugeoconference@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/1uszh6GW2rn5dF-2UyqF1jVLjG1ZoHepyC_p_5SRsJsw/viewform?edit_requested=true

