
Шановні колеги! 
 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 
природничо-географічний факультет, кафедра географії та методики її навчання, 

кафедра загального землезнавства та геології (Україна) 
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 

природничо-географічний факультет, кафедра географії (Україна) 
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 

геолого-географічний факультет, кафедра економічної і соціальної географії (Україна) 
Московський державний обласний університет (Росія) 
Кубанський соціально-економічний інститут (Росія) 

Софійський університет імені Святого Климента Охридського (Болгарія) 
Ойцовський національний парк (Польща) 

Газета «Краєзнавство. Географія. Туризм» (Україна) 
Журнал «Вопросы туризмоведения» (Росія) 

 
запрошують Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-

практичної конференції «Географія та екологія: наука і освіта», 
яка відбудеться 10 - 12 квітня 2014 року. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 
1. Фундаментальні та прикладні дослідження в географії: досягнення, проблеми, перспективи. 
2. Екологічний моніторинг України та зарубіжних країн. 
3. Активні форми і методи навчання географії та екології у закладах освіти. 

 
Реєстрація учасників конференції 10.04.2014 р. з 900 до 1030 у центральному корпусі 

університету (вул. Садова, 2), початок роботи конференції – 1100.  
На 11.04.2014 р. запланована екскурсія по території Черкаської області. 
12.04.2014 р. – від’їзд учасників конференції. 
До початку роботи конференції планується видання збірника наукових праць за 

поданими матеріалами. 
Для участі в роботі конференції необхідно подати до оргкомітету до 15 лютого 2014 р.: 

 матеріали доповідей, обсягом від 3 до 5 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, посада або науковий ступінь, місце 
роботи, e-mail – справа курсивом. Ціна друку однієї повної чи неповної сторінки – 25 грн. 

 заявку кожного учасника: прізвище, повне ім’я та по-батькові автора/авторів, місце 
навчання чи роботи, науковий ступінь, тематичний напрям, адресу для кореспонденції, 
заявку для проживання у готелях міста (проживання та харчування на засадах 
самофінансування); 

 копію квитанції або чеку про сплату. 
Матеріали, копії квитанцій або чеків про сплату за друк, заявки на участь у конференції 

надсилати з поміткою «на конференцію «Географія та екологія: наука і освіта» на електронну 
адресу: tanya_kop@bigmir.net (Копієвська Тетяна Миколаївна, тел. : 099-342-53-50), 

Кошти надсилати 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: 

8 (04744) 5-05-42 (деканат ПГФ);  
050-944-18-37, e-mail: sytnykuman@gmail.com (Ситник Олексій Іванович) 

050-546-22-53 (Браславська Оксана Володимирівна) 
097-823-15-91 (Половка Сергій Григорович) 


