
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ № 1 

про проведення IV Міжнародної науково-практичної конференції 

“Картографія та вища школа: сучасний стан і стратегія розвитку” 

(до 180-річчя кафедри геодезії та картографії) 

 

Шановні колеги! 

 

Кафедра геодезії та картографії Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка з нагоди 180-річчя з часу свого заснування проводить 

27–28 вересня 2018 року на географічному факультеті (місто Київ, проспект 

Глушкова, 2) IV Міжнародну науково-практичну конференцію 

“Картографія та вища школа: сучасний стан і стратегія розвитку” з метою 

об’єднання зусиль вчених та виробничників для вирішення широкого кола 

питань, що торкаються різних сучасних і перспективних напрямів розвитку 

картографії та суміжних з нею галузей знань, а також актуальних питань 

підвищення якості підготовки фахівців з вищою картографічною освітою. 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

 

Наукові напрями конференції: 

1. Теоретико-методологічні питання картографії. 

2. Сучасні та перспективні технології картографування. 

3. Картографічний метод у науках про Землю. 

4. Міждисциплінарні зв’язки картографії. 

5. Проблеми картографічної освіти та картографічні твори у 

навчальному процесі вищої школи.   

 

Для участі у конференції необхідно до 25 серпня 2018 року подати до 

Оргкомітету: 

 електронну заявку на участь у роботі конференції у вигляді файлу з 

назвою за прізвищем автора (наприклад, Pavlenko_zayavka.doc), зміст якого 

повинен містити наступні складові: 

 прізвище, ім’я та по батькові (повністю); 

 місто, установа (вищий навчальний заклад, науково-дослідний 

інститут, підприємство), її адреса; 

 структурний підрозділ зазначеної установи (наприклад, для вищого 

навчального закладу: факультет, кафедра; для студентів та аспірантів – курс 

або рік навчання); 

 діючий контактний телефон, актуальна адреса е-mail, поштова 

адреса (для відправлення збірника поштою (якщо відрізняється від офіційної, у 

разі заочної участі)); 

 необхідність відправки збірника поштою (у випадку заочної 

участі); 

 назва наукового напряму конференції; 



 назва доповіді; 

 науковий керівник (для студентів та аспірантів); 

 форма участі у конференції (очна або заочна); 

 потреба у мультимедійному обладнанні та інших технічних 

засобах. 

 електронні матеріали:  

 обсяг до 4-х сторінок, використаний текстовий редактор Microsoft 

Word, формат аркуша А4, орієнтування книжкове, всі поля по 2 см; шрифт 

Times New Roman, розмір 14 пт, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5; 

 розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті код УДК, праворуч 

на тому ж рядку – ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним 

шрифтом (курсивом), вирівнювання по правому краю; на наступному рядку – 

електронна адреса автора (авторів), нижче – науковий ступінь і вчене звання, 

ініціали, прізвище наукового керівника (для студентів та аспірантів), 

курсивом, вирівнювання по правому краю; на наступному рядку – повна назва 

організації, місто, країна. Через рядок – назва доповіді великими літерами 

напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Нижче через рядок після 

відступу розміщується текст доповіді. Посилання на використані джерела 

слід подавати у квадратних дужках. Під текстом через рядок з відступом 

подається список використаних джерел курсивом розміром 12 пт, оформлений 

за стандартом 2006 року; 

 рисунки (у чорно-білому варіанті) повинні бути вбудовані в 

документ, попередньо збережені у форматі jpg та з роздільною здатністю не 

менше 300 точок на дюйм; 

 формат файлу *.doc. Назва – прізвище першого автора латиницею 

(наприклад, Pavlenko.doc).  

 

Заявки та матеріали надсилаються електронною поштою на адресу: 

kart_geo@ukr.net з поміткою “Конференція-2018” та підтвердженням 

отримання Оргкомітетом.  

Доповіді повинні бути ретельно відредаговані автором і перевірені 

науковим керівником (для студентів та аспірантів). Приймаються лише ті 

матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції та вказаним 

вимогам. Кожний учасник конференції надсилає лише одну доповідь 

(одноосібну або у співавторстві). 

 

До початку роботи конференції заплановано видання її матеріалів у 

друкованій формі та електронному варіанті (формат pdf). 

Кращі доповіді Оргкомітетом будуть рекомендовані для публікації у 

черговому випуску фахового видання України “Часопис картографії” (за умови 

їх приведення до вимог вказаного збірника). 

 

Запрошення та програму проведення конференції буде розіслано 

додатково згідно з поданими заявками. 

mailto:kart_geo@ukr.net


Іногородні учасники конференції розміщуються в готелях Києва за 

самостійним замовленням. Харчування оплачується учасниками конференції 

самостійно. 

Культурна програма передбачає екскурсійну програму по місту Києву. 

 

Телефони для довідок: 

 

 (044) 521 33 62 – голова Оргкомітету конференції, завідувач кафедри 

геодезії та картографії Даценко Людмила Миколаївна; 

 (044) 521 33 62 – кафедра геодезії та картографії (навчально-

допоміжний персонал). 

 

Офіційний сайт наукового збірника “Часопис картографії”: 

http://maptimes.inf.ua 

 

Інформацію щодо оплати участі у конференції та публікації матеріалів 

буде розіслано додатково в Інформаційному листі 2. 

 

http://maptimes.inf.ua/

