
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ім.Г.С. СКОВОРОДИ 

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ" 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

26 лютого 2020 року Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г.С. Сковороди (кафедра географії та методики викладання 

географії) запрошує Вас прийняти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Географія та туризм» (форма проведення 

– заочна!). 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА! 

 

Планується робота за такими напрямами (секціями): 

 

1. Проблеми сучасної освіти у галузі географії, краєзнавства та туризму 

2. Сталий розвиток та ефективне природокористування 

3. Тенденції розвитку туристичної галузі в Україні й світі 

4. Історико-культурна спадщина України та її збереження й використання 

у туризмі. 

5. Туризм та соціально-економічний розвиток регіону. 

6. Соціально-економічні та демографічні проблеми сучасності. 

 

Після конференції  публікація наукових робіт учасників буде доступною на 

сайті http://dspace.hnpu.edu.ua . Роботи публікуються в авторській редакції. 

  

Робочі мови конференції – українська, англійська, білоруська, польська, 

німецька, французька, російська. 

 

Форма участі: дистанційна. 

 

Контактна інформація: 

Телефони: +38  (057) 700 4801 

+38 (О9З) 976О258 (viber) 

E-mail: hnpu_geography@ukr.net 

 

МАТЕРІАЛИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 26 лютого 2020 року включно 

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/37577785/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/37577785/
http://dspace.hnpu.edu.ua/


Вимоги до публікацій тез конференції: 

 
Приймаються до друку тези та наукові статті, що раніше не публікувалися. 

Відповідно до вимог (постанова ВАК України № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно 

дотримуватись такої структури статей (без їх зазначення в тексті окремим реченням): 

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або 

практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій з порушеної проблеми; 

формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших 

наукових розвідок.  

ТЕКСТ СТАТТІ МАЄ БУТИ РЕТЕЛЬНО ПЕРЕВІРЕНИЙ І ВІДРЕДАГОВАНИЙ 

АВТОРОМ. Стаття, не оформлена згідно вимог, зі смисловими, граматичними чи 

стилістичними помилками, до друку не приймається. 

Структура статті: 

1. Індекс УДК, з абзацним відступом, у верхньому лівому куті першої сторінки. 

2. Наступний рядок – вирівняно справа інформація мовою, якою написана стаття,ім’я 

та по батькові, прізвище автора (авторів), інформація про автора (авторів) (науковий 

ступінь, учене звання, посада, назва організації, у якій працює автор, адреса організації 

(вулиця, номер будинку, місто, країна). 

3. Наступний рядок – назва статті великим літерами напівжирним шрифтом, без 

абзацного відступу, вирівняно центром. Назва має бути короткою (не більше 8 слів) і 

відображати зміст статті. 

4. Наступний рядок – анотація мовою статті (без слова «Анотація», абзацний відступ, 

вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг 8–12 рядків.  

5. Наступний рядок – ключові слова (словосполучення «Ключові слова» напівжирним 

шрифтом, абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний, 

курсив). Обсяг 4–6 слів. 

6. Через рядок – основний текст статті.  

7. Посилання у тексті подавати у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра відповідає 

номеру джерела в списку літератури, після коми ставиться мала буква с з крапкою і 

цифра, що означає номер сторінки у списку джерел, на яке зроблено посилання. Якщо в 

одних дужках авторпосилаєтьсяя на два і більше джерел, то вони відокремлюються 

крапкою з комою (;). Наприклад: [3,с. 124], [5, с. 17–17; 10, с. 91]. 

8. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з 

інших видань. Розміщуються без абзацу в центрі сторінки безпосередньо після посилання 

на них у тексті статті. Слово «Таблиця» та її номер пишуться курсивом зверху вирівняно 

справа, а рядком нижче вирівняно центром – назва таблиці. Інші ілюстрації, теж 

нумеровані, підписуються знизу вирівняно центром. 

9. Формули подаються в окремому рядку без абзацного відступу вирівняно центром, 

нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки. 

10. Після основного тексту статті подається список літератури. В ньому мають бути 

лише ті джерела, на які зроблено посилання у тексті. Слово «Література» великими 

буквами пишеться вирівняно зліва з абзацним відступом. Нижче подаються за алфавітом 

пронумеровані використані літературні джерела. Література оформляється згідно з 

вимогами до написання наукових статей у фахових виданнях. 

11. У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл 

тире (–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу. 

12. Після викладу матеріалу статті подається інформація російською чи українською 

мовою (іншою від мови тексту статті) та англійською про авторів (ім’я та по батькові, 

прізвище автора (авторів), (науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, у 

якій працює автор, адреса організації (вулиця, номер будинку, місто, країна)), назва статті 

великими літерами, авторське резюме обсягом 300 слів та ключові слова. Резюме має бути 

зв’язним текстом і містити таку інформацію: актуальність дослідження, мета статті, зміст 

дослідження та його результати. Слід уникати в тексті резюме повного повторення назви 



статті. 

13. У кінці сторінки вказується дата її надсилання у редакцію збірника. 

До статті додаються: 

Довідка про автора (авторів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я та по батькові, 

місце роботи (для аспірантів, студентів – місце навчання), посада, науковий ступінь, учене 

звання, адреса електронної пошти, контактні телефони. 

Авторам (за виключенням кандидатів і докторів наук) разом зі статтею пред’являти 

до редакції рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки (кандидата, або 

доктора наук). 

 

Матеріали, надіслані з порушенням означених вимог, розглядатися 

не будуть. 
 

Технічні вимоги до оформлення тез конференції: 
 

- обсяг тез і статей 3 - 10 сторінок формату А-4 зі списком літератури; 

- шрифт – TimesNewRoman. Відстань між рядками – 1,5 інтервалу комп’ютерного 

стандарту, кегель – 14. Береги на сторінці: верхній і нижній – 2 см, правий – 1,5 см, лівий 

– 3 см. Абзац – 1,25 см. Сторінки не нумеруються. Зберегти статтю у форматі rtf. 

 

Зразок оформлення тез: 

УДК 314 

 

Вікторія Володимирівна Марченко, 

д. пед. н.,професор, професор кафедри дошкільної педагогіки, 

ДЗ «Південноукраїнський національний  

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 

  м. Одеса 

 

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

Текст ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Література:. 

 

Тези разом з анкетою учасника (2 окремих файли) надсилаються на електронну 

адресу: hnpu_geography@ukr.net  (тема повідомлення: стаття (тези) на конференцію 

(прізвище автора)). Після відправлення статті на вказану адресу автор протягом одного 

робочого дня отримує відповідне підтвердження від оргкомітету конференції. 

Участь у конференції безкоштовна.  

 

Відповідальні секретарі конференції: 

Муромцева Юлія Ігорівна,  

доцент кафедри географії та методики викладання географії 

(+З8) О9З-976О258 (viber),  jmuromtseva@ukr.net 

Тагільцева Наталія Вікторівна  

тел. (057) 700 4801; hnpu_geography@ukr.net 

 

mailto:hnpu_geography@ukr.net
mailto:hnpu_geography@ukr.net


 
АНКЕТА 

учасника конференції  

«Географія та туризм» 

26 лютого 2020 року 

 
Назва доповіді _______________________________________________________________ 

 

Відомості про доповідача: 

Прізвище _____________________________________________________________________ 

Ім'я __________________________________________________________________________ 

По батькові ___________________________________________________________________ 

Місце роботи _________________________________________________________________ 
                                         (повна назва організації, відділу, факультету, кафедри, посада, курс, група навчання) 

Науковий ступінь, вчене звання _________________________________________________ 

Контактні телефони ____________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 

 

 

Для студентів та аспірантів -  

Відомості про наукового керівника: 

Прізвище _____________________________________________________________________ 

Ім'я __________________________________________________________________________ 

По батькові ___________________________________________________________________ 

Місце роботи _________________________________________________________________ 
(повна назва організації, відділу, факультету, кафедри, посада) 

Науковий ступінь, вчене звання _________________________________________________ 

Контактні телефони ____________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 

 

 


