Оргкомітет залишає за собою право не
допускати до участі в конференції матеріали,
які не відповідають тематичним напрямкам
конференції та вимогам оформлення.
Зразок оформлення
ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
Прізвище, ім'я, по-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Установа
Адреса (для відправлення матеріалів у випадку
заочної участі)
Телефон (обов'язково)
Номер секції (тематичний напрямок конференції)
Назва статті (тез)
Науковий керівник (за необхідності): прізвище,
ім 'я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання,
місце роботи, посада
Форма участі (видання тез у збірнику матеріалів
конференції або наукової статі у віснику ДІСО)
Дата

Підпис

Інформацію про конференцію можна
одержати в оргкомітеті:
ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти»
Адреса: 83076, м. Донецьк, проспект Миру, 56
кафедра економіки та географії, ауд. 501, 507,
508 .
Контактні телефони членів оргкомітету:
(062) 381-22-77, 050-582-50-59 (Яковлєва
Юлія Костянтинівна);
095-159-58-12 (Ісаєва Ірина Валентинівна);
050-020-21-39 (Тищенко Анастасія Юріївна)

Е-шаіІ: §ео§гаГ.йІ80@§таі1.сот

Вартість публікації тез та статей - 15 грн. за
одну сторінку.
Вартість збірника матеріалів конференції 15 грн.
Вартість Вісника ДІСО - 20 грн.
У разі заочної участі - додаткова оплата за
пересилку збірнику матеріалів конференції
поштою в розмірі 10 грн.

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України
Приватний вищий навчальний заклад
«Донецький інститут соціальної освіти»
Донецький відділ Українського
Географічного товариства

V I I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

"Сучасні
тенденції
наукової
парадигми
економікогеографічної
освіти
України"

Інформаційний лист і запрошення

поштовим
Кошти
перераховуються
переказом за адресою: 83027, м. Донецьк, вул.
Лиственна, 16А. Одержувач Яковлєва Юлія
Костянтинівна

Оргкомітет акцентує увагу на обов'язковому
попередньому повідомленні про виступ на
У програмі конференції:
пленарному засіданні з метою формування
пленарні та секційні засідання; круглий стіл
регламенту конференції.
конференції;
зустрічі
й дискусії;
обмін
досвідом.

8 ГРУДНЯ 2 0 1 1

м. Д о н е ц ь к

р.

ШАНОВНІ

Основні напрямки роботи конференції:

КОЛЕГИ!

1. Основні
тенденції
розвитку
фізичної,
економічної
та
соціальної
географії:
теоретичні та методологічні аспекти.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
VII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

"Сучасні

тенденції

парадигми

географічної

2. Сучасні напрямки
рекреації в Україні.

наукової

ЄКОНОМІКО-

освіти

і

розвитку

туризму

та

3. Територіальна організація суспільства як
предмет економічних і
суспільногеографічних
досліджень.

України",

яка відбудеться 8 грудня 2011 року.

1. Матеріали конференції та заяву на участь у
конференції просимо висилати до 15 листопада 2011
рс^ку.
2. Статті і тези приймаються :
- в електронному вигляді разом з роздрукованим
екземпляром (1 примірник);
- Або електронною поштою §ео§гаГ.с1І80@§таі1.сопі.
3. Наявність заявки на участь у конференції.
4. Своєчасна оплата за участь у конференції.

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

4. Екологія, природокористування
і безпека
життєдіячьності у сучасних умовах розвитку Варіанти подання матеріалів:
; паперовий: тези, заявка на участь (зразок додається)
України.

На
конференцію
запрошуються
науковці,
аспіранти,
слухачі
магістратури,
студенти,
представники органів державної влади та місцевого
самоврядування,
науково-дослідних
і
проектних
організацій, комерційних фірм та інших організацій,
чия
діяльність
має
відношення
до
тематики
конференції.

5. Сучасна стратегія і тактика
перебудови економіки України.

структурної

6. Теоретичні засади формування та реалізації
соціально-демографічної політики в Україні.

Метою конференції є обмін науковою інформацією
щодо сучасних тенденцій соціально-економічного
7. Економіко-географічні
аспекти глобальних
розвитку як предмета економіко-географічних
проблем людства.
досліджень.
8. Україна у світових інтеграційних процесах.
Відкриття конференції
9. Духовне відродження українського народу:
8 грудня 2011 року о 10.00
етнографія, історія, релігія.
в актовому залі ПВНЗ «Донецький інститут
Форми участі в конференції:
соціальної освіти»
Адреса: м. Донецьк, проспект Миру, 56, кімната 108.
Заїзд немісцевих учасників конференції - 0 8 грудня 2011р.
Проїзд від залізничного вокзалу маршрутом № 32 (автобус,
таксі) або з західного автовокзалу маршрутом № 83 (автобус)
до зупинки «Автомагазин», або маршрутним таксі № 100 від
магазину «Ізумруд» по проспекту Миру до зупинки «ДІСО».
Реєстрація учасників буде проводитися за адресою:
м. Донецьк , проспект Миру 56, ПВНЗ «ДІСО» у кімнаті 108
8 грудня 2011 р. в 9.00-9.30 годин.

Умови участі в конференції:

Доповіді на пленарному або секційному засіданні,
| публікація статей у Віснику ДІСО та тез матеріалів
! конференції у збірнику.

І
Матеріали конференції друкуються:
і - в збірнику конференції (тези 3 стор.);
- у Віснику ПВНЗ «ДІСО» серії «Географія»
(наукові статті 6-8 стор.).
! Робочі мови конференції: українська і російська.

надсилаються поштою до оргкомітету на СО-К. а також
роздруковані в одному примірнику за підписом автора.
Надсилається також копія квитанції про сплату;
- електронний: електронний варіант тез, заявки на участь та
сканованої квитанції передаються електронною поштою, при
цьому прикріплені файли слід називати на латині, наприклад:
Ге/:у, £ауаука, Куиіапсіуа. Обсяг тез не менше 3 сторінок.
Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора
М8 \¥оп! Аркуш формату А4. Поля - 2 см зі всіх боків.
Шрифт Тітез Кеш Котап, кегель - 14, інтервал -1,5.
Загальна схема побудови тез: прізвища та імена авторів
(повністю), установа (скорочення не допускаються), місто - у
правому верхньому кутку; назва тез - великими літерами по
центру. Використання ілюстративних матеріалів, формул в
тезах повинно бути мінімальним.

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ
НАУКОВИХ СТАТЕЙ:
До опублікування приймаються наукові праці, які не
друкувалися раніше. Матеріали повинні бути представлені
українською або російською мовами.
Наукові статті для публікації у Віснику Донецького
інституту соціальної освіти серії «Географія» в обсязі 6-10
стор. оформлюються згідно з умовами до оформлення
наукових статей (УДК, ключові слова, актуальність та мета
статті, анотації (до 4-х рядків на російській, українській і
англійській мовах), список літератури).
Роботи, що не відповідають вимогам, не розглядаються.

