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ІІ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІХ - ій Міжнародній науковопрактичній
конференції
«Нові
технології
в
геодезії,
землекористуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні».
Конференція відбудеться 4-6 жовтня 2018 р. у м.Ужгород
Заплановані заходи конференції:
Середа, 3 жовтня – прибуття учасників, поселення в готелі
Четвер, 4 жовтня – реєстрація учасників, пленарне засідання, робота
в секціях, неформальна зустріч – святкова вечеря.
П’ятниця, 5 жовтня – робота в секціях, екскурсії.
Субота , 6 жовтня – заключне засідання, екскурсії, від’їзд участників.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Сучасні CPS- та GIS-системи і технології
2. Технічні, законодавчі, нормативні та кадрові проблеми
землеустрою та кадастру
3. Правове
регулювання
геодезичних,
кадастрових
та
геоінформаційних систем
4. Освіта в географії, геодезії, картографії та землевпорядкуванні;
перспективи розвитку топографо-геодезичної і картографічної
діяльності в Україні;
5. Вивчення фігури та зовнішнього гравітаційного поля Землі з
використанням наземних методів та їх комбінації із
супутниковими методами, космічний моніторинг Землі;
6. GNSS метеорологія;
7. Сучасні тенденції розвитку картографії і картографічного
виробництва, цифрової фотограмметрії,
8. Методи дистанційного зондування Землі
9. Сучасний землеустрій і кадастр в Україні, оцінка землі і
нерухомості;
10. Проблеми охорони та раціонального використання земель,
водних та лісових ресурсів;
11. Актуальні проблеми природокористування та функціонування
об’єктів ПЗФ Карпатського регіону;
12. Використання ресурсного потенціалу Карпат в контексті сталого
розвитку;

13. Вплив різних видів природокористування на сучасний стан
біорізноманіття.
14. Сучасні екзогенні та техногенні процеси
15. Раціональне використання природних ресурсів. Альтернативні
види енергії.
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Матеріали необхідно подавати у вигляді статей.
Статті приймаються в електронному вигляді українською або
англійською мовами в форматі Microsoft Word 2003 обсягом 6 повних
сторінок формату А4.Назви файлів повинні відповідати прізвищу
автора. Наприклад: Tkachenko_article.
Видання матеріалів Конференції планується до відкриття конференції.
Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно заповнити
заявку учасника.
Останній термін подачі статей - до 24 вересня 2018р.,
а заявки на участь – до 1 жовтня 2018 р.
ОРГВНЕСОК за участь у роботі конференції складає 300 грн. (на
видання матеріалів, інформаційне забезпечення, перерви на каву та
урочисту зустріч), вартість проживання 280 грн. за добу (місце в
трьохмісному номері), 380 грн. (місце у двомісному номері), 490 грн.
(одномісний номер) учасник сплачує при реєстрації або на розрахунковий
рахунок:

ГО "Інститут розвитку регіону"код ЄДРПОУ: 39490827
банк: ПАТ КБ ПРИВАТБАНК р/рах: 26004053912068 МФО: 312378
(З позначкою: безповоротна фінансова допомога учасника
конференції, прізвище учасника) або сплатити готівкою при
реєстрації.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Статті приймають українською (з додатковою анотацією
англійською) та англійською (з додатковою анотацією українською
мовою).
1. Параметри сторінки: формат А4, поля 2 см з усіх боків

2. Сторінки без нумерації
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman 12,
міжрядковий інтервал 1
Приймаються статті обсягом до 6 сторінок.
Матеріали статті розташовуються у такій послідовності:
 УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю),
 ініціали та прізвище автора (авторів) (окремий абзац з
вирівнюванням по лівому краю),
 місце роботи авторів, персональна e-mail адреса (окремий
абзац з вирівнюванням по лівому краю),
 назва статті (напівжирний шрифт, великі літери, вирівнювання
по центру),
 анотація статті українською мовою без назви статті і прізвищ
авторів (окремий абзац з вирівнюванням по центру),
 ключові слова (5-6 слів або словосполучень),
 текст статті (дві колонки однакової ширини),
 список використаної літератури, який подається у порядку
посилань (дві колонки однакової ширини),
 анотація англійською мовою з назвою статті та іменем автора.
У тексті статті посилання позначаються у квадратних дужках,
наприклад, [2]; номер сторінки виділяється двокрапкою, наприклад,
[6: 37].
4. Список починається підзаголовком СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ (вирівнювання по центру).

Адреса оргкомітету: 88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46
Географічний факультет УжНУ
E-mail оргкомітету: E – mail: kalunu4@gmail.com або
E – mail: nychvydmariya@ukr.net
Контактні особи:
Калинич Іван Васильович (моб.: +380509262861)
Ничвид Марія Романівна (моб.: +380679601978)
Потіш Людвіг Адальбертович (моб.:+380505048861)

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТІ
УДК 582.4
М.П.Ткаченко
Ужгородський національний університет
tkachenko@ukr.net
ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ
МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
В стислій формі (не більше 100 слів) опишіть мету, основні результати і новизну Вашого
дослідження.
Ключові слова – конференція; матеріали конференції; шаблон матеріалів; (необхідно
написати від 5 до 10 ключових слів). Ключові слова повинні представляти весь зміст
матеріалів (шрифт TNR 10).
Постановка проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
шрифтом 12 pt з вирівнюванням посередині
Постановка завдання
відповідних граф.
Основний текст матеріалів доповіді розміщуРисунки та фотографії (растрові, чорно-білі,
ється у дві колонки однакової ширини з
з роздільною здатністю не нижче за 300 dpi)
відстанню
між
колонками
6
мм
і
вставляються в текст матеріалів. Ілюстрації
вирівнюванням по ширині. Текст матеріалів
надаються у вигляді окремих файлів формату
набирається шрифтом Times New Roman 12 pt
JPEG, TIFF. Підпис під рисунком має бути поза
малими літерами, інтервал одинарний.
малюнком, інтервали перед і після – по 6 пт.,
Абзацний відступ на 5 мм від початку рядка,
набирається шрифтом TNR 12 pt, малими
однаковий по всій статті. Вирівнювання абзаців
літерами з вирівнювання по центру.
по ширині. Абзаци не відокремлюються один
Для набору формул використовується
від одного. Заголовки набираються шрифтом
вбудований у Word for Windows редактор
Times New Roman 10 pt, напівжирним, малими
формул Microsoft Equation 3.0. Формули
літерами. Відступу першого рядка немає,
розташовують окремими рядками, посередині
вирівнювання по центру. Від попереднього
колонки, і лише нескладні, невеликі формули,
тексту
підзаголовок
відокремлюється
що не мають самостійного значення,
інтервалом у 12 пт., від наступного – 6 пт.
розміщують усередині текстових рядків.
Таблиці набираються в Microsoft Word.
Арабськими цифрами в круглих дужках
Номер таблиці: стиль звичайний (шрифт TNR,
позначають порядковий номер формули в
розмір 10 pt, курсив), вирівнювання по правому
статті. Його поміщають у правий край набору в
краю. Назва таблиці: шрифт TNR, розмір 12 pt,
один рядок із нумерованою формулою.
напівжирний, вирівнювання по
центру,
Виклад основного матеріалу.
інтервал перед – 0 пт., після – 6 пт. Текст і
Висновки.
заголовки граф таблиці набирають основним
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Перелік
літературних
джерел
розташовується в алфавітному порядку та
надається
з
підзаголовком
СПИСОК
ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ чи REFERENCES
(якщо стаття англомовна) – TNR 12 pt,

великими літерами), який відокремлюється від
основного тексту й самого списку інтервалами
перед 12 пт., після 6 пт. та розміщується
посередині колонки. Присутність бібліографічного списку в статті є обов’язковою!

M.Tkachenko
PREPARATION OF MATERIALS FOR PUBLICATION IN THE COLLECTION
MATERIALS OF THE CONFERENCE
In abridged form (no more than 100 words) describe the purpose, the main results and the novelty of
your research.
Keywords - conference; conference materials; material template; (5 to 10 keywords need to be written).
Keywords should represent the entire contents of the material (font TNR 12, italics).
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1.
Прізвище, ім’я, по батькові:
____________________________________________________
2. Місце роботи ( повна та скорочена назва організація)
____________________________________________________
3. Посада:
____________________________________________________
4. Вчена ступінь,
звання_____________________________________________
5. Адреса для листування
____________________________________________________
6. Телефон ___________________
7. Email____________________________________________
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Підпис________________

