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11-12 вересня 2018 р. на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного універ-

ситету імені В.Н. Каразіна проводитиметься ХXVI Міжнародна наукова конференція на тему: «Проблеми 

безперервної географічної освіти і картографії». 

Організатори конференції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Департамент 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Інститут географії НАН України, Науково-

дослідний інститут геодезії і картографії, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Інститут педагогі-

ки НАПН України, Східне державне підприємство геодезії, картографії і геоінформатики, ПрАТ «Інститут пе-

редових технологій», Асоціація вчителів географії України, Українське географічне товариство.  

Інформаційні спонсори: «Український географічний журнал», журнали «Географія та економіка в су-

часній школі» (Київ),  «Географія» (Харків), газета «Краєзнавство. Географія. Туризм» (Київ). 

На конференції передбачається обговорити сучасні проблеми практичної підготовки студентів і учнів в 

системі безперервної географічної освіти і картографії, узагальнити досвід та розглянути перспективи розроб-

ки і впровадження у навчальний процес сучасник методик, нових за тематикою, змістом і структурою карт, 

атласів, геоінформаційних технологій, навчальних програм, навчальної літератури  та програмного забезпе-

чення. 

У дні роботи конференції будуть організовані виставки: 

   - нових навчальних географічних карт і атласів, виданих в Україні та в інших країнах; 

   - нової навчальної літератури з географії та картографії, виданої в різних країнах; 

   - комп’ютерних навчальних програм і посібників з географії та картографії, електронних карт і атласів; 

   - студентських дипломних робіт, тематика яких пов’язана з темою конференції. 

Експонати для цих виставок слід присилати до Оргкомітету або привезти на конференцію. 

Для іногородніх учасників планується проведення тематичних екскурсій по Харкову і Харківській 

області, на університетські бази практик, харківські виробничі підприємства і навчальні заклади. 

До початку роботи конференції буде видано два випуски (№№ 27 і 28) наукового збірника «Проблеми 

безперервної географічної освіти і картографії», куди увійдуть статті за темою конференції. Збірник визнаний 

як фахове наукове видання, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів до-

ктора і кандидата географічних наук. Збірник входить в наступні міжнародні наукові бази даних: 

• DOAJ 

• Index Copernicus 

• BASE 

• OAJI 

• Ulrich’s Periodicals Directory 

• Google Scholar 

• National Library of Ukraine Vernadsky 

Заявки на участь у конференції, наукові статті для включення у збірник приймаються до 30 квітня 

2018 р. секретарем Оргкомітету конференції Н.В.Свір безпосередньо в кабінеті методики викладання геогра-

фічних дисциплін (ауд. 4-73 головного корпусу ХНУ), та у електронному вигляді за адресою 

progoik@physgeo.com або поштою: Свір Наталя Вікторівна, кафедра фізичної географії та картографії, Харків-

ський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022 
 

Офіційна заявка подається на бланку установи (підприємства), де працює автор, підписується керів-

ником установи (підприємства), і підпис закріплюється печаткою. У заявці необхідно вказати: 

      - прізвище, повне ім’я та по батькові учасника конференції, його місце роботи, посаду, науковий ступінь, 

учене звання; 

      - тему доповіді чи статті; 

      - адресу (з поштовим індексом) для листування, адресу E-mail, номер телефону; 

      - календарну дату заявки. 

Крім того, автори подають на окремому аркуші або електронним листом особисті дані українською, 

російською та англійською мовами 

До заявки додається наукова стаття українською, англійською або російською мовами, три анотації 

статті та рецензія на цю статтю (із даними про рецензента). Підпис рецензента має бути закріплений печаткою 

установи, де він працює. Дані про рецензента (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання) включають-

ся до наукового збірника. 

Анотації подаються трьома мовами - українською, російською, англійською, також назва статті та ПІБ 

авторів мають бути перекладені трьома мовами (для зарубіжних учасників україномовну анотацію підготує 

редколегія). Обсяг анотації українською та російською мовами - 500-600 знаків. До анотацій додаються клю-

чові слова: від 5 до 8 слів чи словосполучень. Вимоги до анотації англійською мовою: обсяг 200–250 слів 

(2000 знаків); інформативність (не містити загальних речень); оригінальність (не бути калькою анотації 

українською чи російською мовами); змістовність (відображати головний зміст статті та результати 
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досліджень);  структурованість (виділяються такі частини: The purpose of this article. The main material. 

Conclusions and further research). 

 

Вимоги до змісту й оформлення статті: 

       1. Стаття має бути оригінальною, не опублікованою раніше і відповідати тематиці наукового збірника: ге-

ографія, питання методики її викладання, картографія, геодезія, ГІС і ДЗЗ . 

       2. Загальний обсяг статті: мінімум - 15, максимум - 20 сторінок (разом із таблицями й ілюстративним ма-

теріалом). Стаття подається надрукованою на папері у форматі А-4 у двох екземплярах (один з екземплярів 

підписується автором / співавторами/) та в електронному вигляді (на електронну пошту). Формат - Word 

(шрифт Times New Roman, кегль - 14, інтервал – 1,5, усі поля - 2 см, абзац – відступ 1,25). Сторінки не нуме-

рувати.  

       3. Відповідно до вимог фахового збірника, наукова стаття повинна мати такі структурні елементи: 

      - Вступ - постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними 

задачами. 

      - Вихідні передумови - аналіз останніх досліджень з оглядом вивчення проблеми і публікацій, у яких роз-

почато рішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується дана стаття. 

      - Мета статті . 

      - Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів. 

      - Висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків у цьому науковому напрямі. 

- Список літератури (до 15 джерел, з яких третина – видавання за останні 5 років), оформлений відповід-

но до нового державного стандарту. Посилання на бібліографічні джерела даються у тексті нумерацією у ква-

дратних дужках: [1], [2] і т. д., а при цитуванні - [1, с. 240]. Нижче подається перелік посилань (References) 

(кирилиця транслітерується у латиницю) та його переклад англійською мовою. Перелік необхідно 

оформляти згідно з міжнародними стандартами (наприклад, APA). Транслітерація: з української мови: 

http://translit.kh.ua/, з російської мови: http://translit.cc/. Зразок оформлення літератури дивіться у збірнику № 

26, розміщеному на сайті http://goik.univer.kharkov.ua 

  У статті обов’язково мають бути назви цих структурних елементів (зразок на сайті 

http://goik.univer.kharkov.ua ) 

       4. Розміщення на сторінці: 

       У верхньому лівому куті прямим звичайним шрифтом - індекс УДК (1-й рядок), ім'я та прізвище 

автора; вказується науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (2-й рядок), ID ORCID (3-й рядок), e-mail 

автора (4-й рядок). Нижче - назва статті заголовними літерами (кегль - 14, напівжирний шрифт, вирівнювання 

- по центру). Нижче - через один рядок – три анотації (кегль 12, інтервал 1) та текст статті (без перенесень 

слів). Наприкінці тексту наводяться дані про рецензента та список літератури (друк 12 кеглем, інтервал 1,5) 

(зразок на сайті http://goik.univer.kharkov.ua ) 

       5. Стаття не повинна містити нечіткі фотографії та громіздкі таблиці. Карти і легенди карт мають бути 

чіткими. Уся графіка повинна бути комп’ютерною, виконаною у чорно-білому варіанті. 

       6. Стаття повинна бути ретельно відредагована, її електронний і роздрукований варіанти мають бути 

ідентичні. 

7. До збірника передбачається додати СD-R з матеріалами конференції (презентації, картографічні матері-

али, тощо). 

Кожний учасник конференції надсилає у збірник лише одну статтю (одноосібну або у співавторстві). 

Якщо зміст чи оформлення статті не відповідатимуть вимогам до фахових наукових збірників, то її не буде 

включено до збірника. Про організаційний внесок буде повідомлено в інформаційному листі № 2.  

Заявку на участь у конференції можна подавати і без статті. У цьому випадку доповідь, якщо вона від-

повідає темі конференції, буде включено до програми і представлено на СD – диску. 

 

            Телефони для довідок (код міжміського телефонного зв’язку з Харковом 057): 

707-54-79 - сектор методики викладання географічних дисциплін; 

707-55-60 - кімната викладачів кафедри; 

707-53-60 - завідувач кафедри. 

 E-mail: progoik@physgeo.com 

      Офіційний сайт наукового збірника: http://goik.univer.kharkov.ua 

 

http://goik.univer.kharkov.ua/
http://goik.univer.kharkov.ua/

