Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Географічний факультет
Міжнародна науково-практична
конференція
”Рельєф,

клімат та поверхневі води
як об’єкти природничо-географічних
досліджень
(до 70-річчя кафедр
землезнавства та геоморфології,
метеорології та кліматології,
гідрології та гідроекології)”

м. Київ, 26-28 вересня 2019 р.
Місце проведення конференції:
Географічний факультет
КНУ імені Тараса Шевченка,
м. Київ, проспект
Академіка Глушкова, 2-а

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Мартинюк В.С., д.б.н., професор, проректор
з наукової роботи Київського національного
університету імені Тараса Шевченка –
голова
Члени оргкомітету:
Олійник Я.Б., д.е.н., академік НАПН
України, декан географічного факультету
Бортник С. Ю., д. геогр. н., професор
Герасименко Н. П., д. геогр. н., професор
Гребінь В. В., д. геогр. н., професор
Комлєв О. О., д. геогр. н., професор
Кульбіда М. І., к. геогр. н.
Ободовський О. Г., д. геогр. н., професор
Осадчий В. І., д. геогр. н., член.-кор НАНУ
Сніжко С. І., д. геогр.н., професор
Стецюк В. В., д. геогр. н., професор
Хільчевський В. К., д. геогр. н., професор
Шевченко О. Г, к. геогр. н., доцент
Круківська А. В., к. геогр. н.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Інформаційний лист
.

Рельєф Землі: різноманіття форм та
ідей
Метеорологія
та
кліматологія:
пріоритетні напрямки розвитку
Гідрологія та водні ресурси – сучасні
виклики

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

українська, англійська, російська
АНКЕТУ УЧАСНИКА ПОДАВАТИ ЗГІДНО ЗРАЗКА:

Прізвище, ім’я,
по-батькові
Науковий ступінь,
вчене звання
Установа, посада
Адреса, тел., факс,
ел. пошта
Назва доповіді
Назва секції

ВАЖЛИВІ ДАТИ:
Подання анкети учасника до ……. 15.05.2019 р.
Подання тез доповідей до …........... 15.05.2019 р.
Отримання запрошення ………… 30.06.2019 р.

Вимоги до
доповідей:
1.

змісту

та

оформлення

тез

Мова публікації: українська, англійська,
російська.

Тези доповідей:
- обсяг до 2 сторінок тексту у форматі
А4 ;
- поля 2 см з кожної сторони;
- шрифт Times New Roman 12пт;
- інтервал між рядками одинарний;
- формули повинні бути набрані в
Microsoft Equation;
- форматування по ширині сторінки без
переносів та нумерації сторінок;
- абзац 1,25 см;
- текстовий редактор Microsoft Office
документ в форматі .doс або .rtf;
- ілюстрації вставляються у текст та
подаються в окремому файлі формату
.bmp або .jpeg;
- тези можуть доповнюватися списком
використаної
літератури,
що
оформлений згідно вимог ДСТУ
8302:2015.
Перша позиція - УДК (у верхньому лівому
куті).
Друга позиція – ініціали та прізвища
авторів (з правого боку)
Третя позиція – повна назва установи
(закладу вищої освіти, науково-дослідного
2.

інституту, підприємства); назва міста і
країни (курсивом з правого боку).
Порожній рядок.
Четверта позиція – назва доповіді
(великими літерами напівжирним шрифтом
по центру).
Порожній рядок.
П’ята позиція – текст тез.
Тези
відповідає
оформлені
невчасно,
будуть.

доповідей, тематика яких не
напрямам конференції, і такі, що
без дотримання вимог чи подані
оргкомітетом розглядатися не

Публікація тез доповідей конференції
Тези доповідей будуть опубліковані до
початку Міжнародної науково-практичної
конференції “Рельєф, клімат, поверхневі води
як об’єкти природно-географічних досліджень
(до 70-річчя кафедр землезнавства та
геоморфології, метеорології та кліматології,
гідрології та гідроекології)»
Після
підтвердження
прийняття
Оргкомітетом тез доповідей необхідно
оплатити організаційний внесок у розмірі
250 гривень, який включає витрати на
проведення конференції і публікацію тез.
Оргвнески надсилати єдиним платежем на
картку Приватбанку 5168 7573 9205 9939 на
ім’я Свінціцька Ганна Іванівна (при переказі

необхідно врахувати комісію) з позначкою
«За збірник тез конференції_Прізвище).
Анкети учасника конференції, тези доповідей
та відскановану квитанцію (або фотокопію) про
оплату оргвнеску надсилати електронною
поштою за адресою е-mail:
oleksienko_inna@ukr.net з позначкою
«Конференція 70-річчя кафедр»
За додатковою інформацією звертатись:
+380 (44) 521-32-28 – Гребінь
Васильович, grebin1964@gmail.com

Василь

+380 (44) 521-32-86 – Олексієнко Інна
Миколаївна,
oleksienko_inna@ukr.net
–
кафедра метеорології та кліматології
+380 (44) 521-32-28 - Ковтонюк Ольга
Володимирівна
kovtonyuko@i.ua – кафедра
землезнавства та геоморфології
+380 (44) 521-32-28 – Андрела Світлана
Петрівна andrela_sv@ukr.net – кафедра
гідрології та гідроекології

