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Шановні колеги, студенти, аспіранти, докторанти, молоді учені, наукові та науково-педагогічні 

працівники запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Географічна наука та освіта: перспективи й інновації», яка відбудеться 19-20 жовтня 2022 року 

в м. Переяслав. Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Метою конференції є обговорення потенціалу географічної науки щодо реагування на нові 

політики, ідеї, практики, які формуються на глобальному рівні та в ЄС у відповідь на основні виклики 

ХХІ ст. Йдеться насамперед про наслідки російської агресії, міграційні процеси, загострення 

екологічної кризи. Наскільки існуюча географічна методологія дозволяє вирішувати дослідницькі задачі 

та задовольняти суспільний запит? Наскільки необхідна міждисциплінарна взаємодія? Як географи 

мають долучатися до процесу досягнення цілей сталого розвитку 2030 у повоєнний період? Які 

прогалини та протиріччя мають бути усунуті при подальшій реалізації політики регіонального та 

місцевого розвитку? Як в подальшому формувати систему пріоритетів національної безпеки? Це 

ключові запитання, які становитимуть основу дискусій. 

Окремо, з огляду на стрімкий розвиток інформаційних технологій, трансформацію світоглядних  

цінностей, ролі отриманих знань та навичок, доцільно обговорити завдання, методики та організацію 

географічної освіти.  
 

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Географія в оцінюванні наслідків агресії Росії в Україні для життєдіяльності суспільства  

2. Трансформації ландшафтів внаслідок військових дій та шляхи їх відновлення. 

3. Збалансований розвиток і Цілі 2030: міжнародний та національний вимір 

4. Географічна освіта та її роль у повоєнному відновленні України та її регіонів. 

 
 

Для участі у конференції необхідно до 15 серпня 2022 року на електронну адресу                      

olimp-geograf@ukr.net надіслати: 

1. Заявку; 

2. Текст доповіді; 

3. Фото- або сканкопію квитанції про сплату оргвнеску (після включення матеріалів). 
 

Збірник матеріалів доповідей планується опублікувати до початку роботи конференції. 

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають тематиці та вимогам 

конференції, або ті, що надійшли пізніше вказаного терміну. 

 

Електронна адреса: olimp-geograf@ukr.net. Адреса оргкомітету: кафедра географії, екології і 

методики навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, вул. Сухомлинського, 30, 

м. Переяслав, Київська обл., 08401.  

Контакти: Воловик Людмила Михайлівна 063-828-17-70;  

Мічуда Валерія Валеріївна 063-663-77-91. 

mailto:olimp-geograf@ukr.net


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редакційною обробкою, версткою наукових 

праць конференції і становить 250 грн. 

ОПЛАТА: 

Отримувач: 

Університет Григорія Сковороди в Переяславі 

Р/р UA 978201720313211002201003726 

МФО 820172 

Код 04543387 

Держказначейська служба України, м. Київ 

У квитанції обов’язково вказати: П.І.Б., орг. внесок за участь у наук.-практ. конф. «Географічна 

наука та освіта». Розсилка збірників наукових праць конференції проводиться за рахунок коштів автора 

через відділення «Нової пошти».  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ ДОПОВІДЕЙ: 
Файл має бути названий прізвищем автора. Обсяг – до 5 сторінок. Текстовий редактор – Microsoft 

Word (*.doc, *.docx). Поля – з усіх боків по 20 мм. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль. Міжрядковий 

інтервал – 1,5. Абзаци – 1,25 мм (в тексті не допускаються абзаци, виконані за допомогою пробілу!). 

Вирівнювання основного тексту – по ширині. У тексті використовуються лапки лише одного типу – «  », а також 

апостроф типу – ’. Цитування на науковців оформлюється у вигляді лише імені та прізвища через нерозривний 

пробіл (зразок: Антон Макаренко, Г. Сковорода, К. Юнг). Посилання у тексті оформлюються у квадратних 

дужках за зразком [2, с. 164]. Таблиці, рисунки, схеми – відцентровані, розміром не більше встановлених меж 

сторінки, виконані в текстовому редакторі Microsoft Word, пронумеровані та підписані згідно існуючих вимог. 

У кінці статті вказується використана Література, оформлена в алфавітному порядку відповідно до існуючих 

стандартів бібліографічного опису (Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»). 

 

ЗРАЗОК ТЕКСТІВ ДОПОВІДЕЙ: 
 

НАЗВА ДОПОВІДІ (ЖИРНИЙ, 14 PT) 

П. П. Петренко (жирний, 14 pt) 

Інститут географії НАН України, 

м. Київ, Україна (14 pt) 
 

Анотація (курсив, 12 pt). 

Ключові слова: (жирний курсив, 12 pt). 
 

P. P. Petrenko. Title. (жирний 12 pt) 
Summary (курсив, 12 pt). 

Keywords: (жирний курсив, 12 pt). 
 

Текст (14 pt) 

Література: 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада ________________________ 

Організація (університет, інститут) ____________________________ 

Контактна адреса ___________________________________________ 

Контактний телефон ________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________ 

Тема доповіді, напрям _______________________________________ 

Участь: очна, заочна 

Необхідність надсилання збірника матеріалів конференції поштою: так /ні 

 


