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Шановні колеги та здобувачі вищої освіти!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

«Освітні й наукові виміри географії та туризму»,

яка відбудеться 21 квітня 2022 р.
на базі кафедри географії, методики її навчання та туризму
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Робочі мови конференції: українська, англійська.
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Тематичні напрями роботи конференції:
Модернізація географічної освіти.
Природничо-географічні студії: методологія і практика.
Суспільно-географічні студії: теорія, українознавство, регіонознавство.
Географія рекреації й туризму.
Краєзнавство у системі неперервної географічної освіти.

Мета проведення заходу: модернізація змісту і організації освітнього процесу у закладах
вищої й загальної середньої освіти, що спрямований на формування професійної компетентності
фахівців з географії та туризму на засадах сучасних суспільних потреб.
Форма участі в інтернет-конференції ‒ заочна (дистанційна). Заочна участь в інтернетконференції передбачає публікацію статті в електронному збірнику матеріалів конференції, що
буде розміщений на офіційному сайті Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка та розісланий учасникам.
Публікація та організаційний внесок
Для участі у конференції необхідно до 1 квітня 2022 року подати до Оргкомітету матеріали
(заявку, текст доповіді (вимоги нижче) в електронному вигляді на електронну пошту однією з
робочих мов конференції та скановану копію квитанції про перерахування організаційного
внеску для учасників конференції у розмірі 100 грн. Статті докторів наук будуть
публікуватися безкоштовно (одноосібні та у співавторстві).
Заявка має включати: ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (повна назва
установи, місце знаходження), контактні телефони, контактна адреса, е-mail.
Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції
(наприклад, Іваненко Л.П._Стаття, Іваненко Л.П._Квитанція).
Оргвнесок та матеріали для участі у конференції надсилаються на електронну пошту:
е-mail: pnpupoltava@gmail.com Оргвнесок перераховується на картку Приватбанку
4149 4993 9777 9776 (одержувач – Красношапка Анастасія Олександрівна).

Вимоги до оформлення матеріалів
Обсяг – від 2 до 5 сторінок. Редактор Microsoft Word версія 2003, 2007 року, шрифт Times
New Roman, розмір 14 пт, формат А4, орієнтація книжкова. Всі поля по 2 см, абзац 1 см,
міжрядковий інтервал 1.
Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, нижче (на наступному рядку) назва
доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання – від центру, через рядок –
ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним шрифтом, курсив, вирівнювання від центру, під
ними – електронна адреса автора (авторів), курсив, вирівнювання від центру. На наступному
рядку – повна назва організації, місто курсивом. Через рядок з відступу розміщується текст
доповіді. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках. Під текстом
(через рядок) з відступу друкується список використаних джерел у рядок, курсивом розміром
12 пт. Список літератури оформляється згідно з вимогами Національного стандарту України
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та
правила складання». Під списком використаних джерел (через рядок) друкується заявка на участь
у конференції.
Приймаються тільки ті матеріали, які відповідають тематиці конференції і вказаним
вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. Кожний учасник конференції
надсилає лише одну статтю (одноосібну або в співавторстві).
Адреса оргкомітету: кафедра географії, методики її навчання та туризму
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка,
вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36003,
тел. для довідок: 050 533 1408 – Сарнавський Сергій Петрович;
066 907 6836 – Шуканова Анжела Анатоліївна
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:
УДК 371.123:005
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ
І. В. Петренко
petrenko@gmail.com
кафедра географії, методики її навчання та туризму Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка, м. Полтава
Текст тез …… Посилаючись на працю В. Бєлого, зазначимо, що мова йде про
формування продуктивного мислення, оскільки «…час зрозуміти, що технологічна
система «спочатку я розповідаю, демонструю тощо учням, а потім вони те саме –
мені» є схемою примітивною, архаїчною, бо в житті таких «спочатку, а потім…» не
буде»: на наших учнів чекають взаємодії, з людьми, котрі чекатимуть від них
конкретної спроможності» [2, с. 26].
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