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Інформаційне повідомлення

про проведення науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю

«Регіон-2014: суспільно-географічні аспекти»
Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна, Харківська обласна станція юних туристів проводять 3-4 квітня 2014 року науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю, «Регіон-2014: суспільно-географічні аспекти» з метою об’єднання зусиль молодих вчених
для вирішення сучасних регіональних проблем, питань, що постають перед суспільними та
природничими науками, а також пошуку шляхів підвищення якості підготовки фахівцівгеографів.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
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Наукові напрями конференції:
Теорія та методика суспільно-географічних досліджень.
Сучасні проблеми регіонального розвитку.
Геодемографічні дослідження.
Рекреаційна географія і туризм.
Раціональне природокористування та сталий розвиток на регіональному рівні.
Для участі у конференції необхідно до 2 березня 2014 року подати в оргкомітет:

 Заявка на участь у конференції (у електронному вигляді) подається за зразком (назва
файлу – прізвище автора: наприклад, Petrova_zayavka.doc):
• Прізвище, ім’я та по батькові.
• Місто, ВНЗ та його адреса.
• Факультет, кафедра, курс.
• Контактний телефон, е-mail, поштова адреса для листування.
• Необхідність відправки збірника поштою (у разі 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.
• Попереднє замовлення на проживання.
 Матеріали доповіді.
Матеріали та заявка надсилаються електронною поштою з підтвердженням отримання оргкомітетом. Формат файлів *.doc. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею (наприклад,
Petrova.doc). Статті повинні бути ретельно відредаговані та перевірені науковим керівником.
Приймаються лише ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним
вимогам. Кожний учасник конференції надсилає лише одну статтю (одноосібну або в співавторстві).

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:
Обсяг – до 4-х сторінок. Редактор Microsoft Word версія 2003 року, формат А4, орієнтація
книжкова, 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 УДК, нижче (на наступному 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 та прізвище наукового керівника, 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 джерела у квадратних дужках. Під текстом через рядок з відступом друкується список використаних джерел курсивом розміром 12 пт.
Бажано не розміщувати у тексті складний графічний матеріал та великі таблиці.
Заявки та матеріали надсилати за електронною адресою: konfregion@yandex.ru
 Після підтвердження прийняття оргкомітетом матеріалів конференції необхідно
оплатити організаційний внесок у розмірі 150 гривень, який включає витрати на проведення
конференції і публікацію матеріалів (збірник матеріалів конференції видається на 1 статтю). У
разі необхідності відправки збірника поштою необхідно доплатити 15 гривень для учасників
конференції з України та 60 гривень для іноземних учасників. За додаткову копію збіринка
сплачується 40 гривень та за витрати на перессилку збірника (у разі необхідності). Оргвнески
надсилати поштовим або електронним переказом єдиним платежем на ім’я Кобиліна Павла
Олексійовича, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, геологогеографічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл.
Свободи, 4, м. Харків, Україна, 61022. Прохання присилати квитанції про оплату.
Культурна програма передбачає екскурсії по м. Харкову.
Учасники конференції з інших міст розміщуються на Харківській обласній станції юних
туристів.
Проживання, харчування, проїзд, екскурсії оплачуються учасниками конференції
самостійно.
Проїзд до станцій метро «Університет» або «Держпром».
Зворотні квитки прохання купувати заздалегідь.
Запрошення, план і програму проведення конференції буде розіслано додатково згідно з
поданими заявками.
Телефони для довідок:
+380 (57) 707-52-74 – кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства
+380 (96) 375-15-91 – Кобилін Павло Олексійович
E-mail: konfregion@yandex.ru. Додаткові e-mail: kobilin3@rambler.ru, kobilin3@mail.ru
Прохання розповсюдити інформацію
про проведення даної конференції зацікавленим особам
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