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ЗАЯВКА 
на участь ушостомусемінарі 

ПРОБЛЕМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ  
І ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ  

УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 
 
 

Прізвище _____________________________________ 

Ім’я ___________________________________ 

По-батькові ____________________________ 

Науковий ступінь ______________________ 

Вчене звання __________________________ 

Установа ______________________________ 

_______________________________________ 

Посада________________________________________ 

Адреса ________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон _______________________________ 

E-mail ____________________________________________ 

Назвадоповіді __________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
 
На семінарі будуть розглядатися проблеми геоморфології і палеогеографії, зокрема 
формування і перебудови річкових долин, встановлення генезису та віку різних форм 
рельєфу, особливості четвертинного зледеніння Українських Карпат, оцінки рельєфу для 
природоохоронних і рекреаційних потреб та ін. 

 
Програма семінару 

8 вересня  
2014 р. 

Заїзд і розміщення учасників семінару на Чорногірському 
географічному стаціонарі у смт Ворохта Івано-
Франківської обл. 

9 вересня  
2014 р. 

Пленарне засідання. 
Наукові доповіді і повідомлення. 

10 вересня  
2014 р. 

Наукова екскурсія у гірські масиви Покутсько-
Буковинських Карпат. 

11 вересня  
2014 р. 

Заключне засідання. 
Від’їзд учасників семінару 

 
Робочі мови семінару 

українська, англійська, польська 
 
 



Збірник наукових праць планується опублікувати до початку роботи семінару. Збірник 
отримав свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України від 
2.11.2015 (серія КВ № 21708-11608Р).  
Планується у 2016 році отримати статус фахового видання з географічних наук у 
Міністерстві освіти і науки України. 
 

 
Вимоги до оформлення статей 

 

1. Для публікації в збірникуприймаютьнеопублікованіранішенауковіпраці в 
галузігеоморфології і палеогеографії.  

2. До статтінеобхіднододатирекомендаціювід установи (кафедри), де 
виконано роботу, а такожповнудовідку про одного з авторів для 
листування.  

3. Статтюподаватиукраїнськоюабоанглійськоюмовами в електронномувигляді на 
CDдиску, а такожроздрукованийваріант в одному примірнику. Текст повинен 
бути чітким та контрастним.  

4. Формат паперу А4, поля: верхнє - 2 см, нижнє - 2 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см. 
Текст набирати шрифтом TimesNewRoman (14 рt (пунктів)) з 
міжрядковимінтерваломпівтора. Сторінкистатті з першої до 
останньоїповиннібутипронумерованіолівцем у нижньому правому куті.  

5. Обсягстатті - не менше 11 і не більше 21 сторінок з таблицями, рисунками, 
списком літератури, анотацією.  

Оформленнястатті. На першійсторінці в лівомуверхньомукуті - шифр УДК, під ним 
по центру великими жирнимилітерами - назвастатті, нижче - 
жирнимилітерамиініціали та прізвищаавторів, далі курсивом - назваорганізації, в 
якійобов'язковозазначитиповну адресу цихустанов, в тімчисліелектронну. 
Біляпрізвищавторів та установ, у яких вони працюють, ставлятьверхнійіндекс у (1, 2 і 
т.д.). Анотацію та ключові слова треба подати двомамовами: для українськоїстатті - 
українською на початку відразупісляадреси й англійською в кінцістаттіпісля списку 
літератури; для англомовної - навпаки. Англійськийваріантанотації повинен 
відповідати за змістомукраїнському. Анотація повинна займати не більше 10 рядків і 
якомогаширшерозкривати суть статті. Післяанотації - ключові слова (чотири-сім). 
Згідно з ПостановоюПрезидії ВАК Українивід 15.01.2003 р. №705/1, п. З, до 
друкуприймаютьсянауковістатті, якімаютьтакіструктурніелементи: постановка 
проблеми у загальномувигляді та їїзв'язокізважливиминауковими та 
практичнимизавданнями; аналізостанніхдокументів і публікацій, в 
якихзапочаткованорозв'язанняцієїпроблеми і на якіспирається автор: 
формуванняцілейстатті (постановка завдання, виклад основного 
матеріалудослідження з повнимобгрунтуваннямотриманихнауковихрезультатів); 
висновкидослідження і перспективиподальшихдосліджень у цьомунапрямі.  
Усістаттірецензуютьсяекспертами. 
Таблиці. Таблицірозміщуютьутексті. Кожнатаблиця повинна матизаговолок та 
порядковий номер, на який є посилання в тексті. Якщо в статті одна таблиця, її не 
нумерують. Розмір цифр і тексту в таблицях - 10 рt. Допустимірозміритаблиціне 
більше 135x190 мм. 
Рисунки. Рисунки повинні бути пронумеровані в послідовностізгадуванняїх у тексті. 



Допустимірозміририсунків не більше 135x190 мм. Розмір цифр і тексту на рисунку - 
10 рt. 
Літературніпосилання. Посилання на літературуробити в квадратних дужках, 
зазначаючи номер цитованоїпозиціїзі списку літератури та черезкому номер 
сторінки, наприклад [5, с. 144]. Після основного тексту статтідавати список 
цитованоїлітератури за алфавітом: спочаткукирилецею, потім латиницею. 
Статті, поданіанглійськоюмовою, мають бути обов'язкововідредагованілітературним 
редактором. 
Стаття повинна бути підписанавсіма авторами. 
Статті, які не відповідаютьцим правилам, а такожіззауваженнямирецензентів, 
повертають авторам для доопрацювання; виправленістаттіпотрібнонадіслати 
повторно (електронний та роздрукований) разом з першим варіантом. 
 
Вартість друку однієї сторінки - 25 грн. 
Статті та оплату за їх публікацію надсилати на ім’я відповідальної особи Горішного 
Павла Михайловича поштовим переказом  на адресу оргкомітету до 1 березня 2016 року. 
 
Організаційний внесок – 300 грн. 
Оплата оргвнеску проводиться при реєстрації учасників семінару.  
У цю суму входить: переїзд Львів-Ворохта та Ворохта-Львів, проживання у будинках 
Чорногірського географічного стаціонару, харчування учасників семінару та наукова 
екскурсія. 
 
Від'їзд у смт Ворохту від географічного факультету 8 вересня о 1100 год.  
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кафедра геоморфології і палеогеографії 
вул. П.Дорошенка, 41 
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