
 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський         

    національний університет імені Василя Стефаника”  

            Посольство США в Україні 

      Асоціація дослідників Аппалач (США) 

Інститут виховання Національної академії педагогічних    

   наук України 

 
Інформаційний лист 

 
 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної 

спільної українсько-американської науково-практичної конференції “Карпати-

Аппалачі: формування особистості в контексті сталого розвитку гірських 

регіонів”, яка відбудеться 24-26 вересня 2013 р. у Державному вищому навчальному 

закладі ―Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника‖, 

м.Івано-Франківськ. 

 Конференція проводиться за погодженням з Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України, Інститутом виховання НАПН України, Посольством США в 

Україні. 

 

Організатори конференції: 

     від України                                                                      від США 

 кафедра теорії та методики   - Асоціація дослідників 

 початкової освіти, кафедра   Аппалач, США, м.Вашингтон; 

 соціальної педагогіки    - Державний університет 

 Педагогічного інституту;    Аппалач. Центр вивчення 

 кафедра загальної та    Аппалач, м.Бун, штат Північна 

 експериментальної психології   Кароліна; 

 філософського факультету   - Береа коледж. Центр  

 Прикарпатського національного  дослідження Аппалач, м.Береа, 

 університету імені Василя Стефаника.      штат Кентуккі. 

 
 До участі в підготовці і проведенні конференції запрошені: 

 Європейський Центр дослідження гір — Бернський університет (Швейцарія); 

 Вища школа заводова у м.Хелм (Польща); 

 Люблінський університет імені Марії Кюрі-Скадовської (Польща); 

 Інститут Юрая Палеча в м.Левочі та Інститут Стефана Нагалки в м.Попраді 

Католицького університету в Ружомберку (Словаччина). 

 

Напрями роботи конференції: 

     -   проблеми охорони здоров'я учнів в умовах гірського середовища та  оздоровчі 

можливості Карпат і Аппалач; 

 гірське ландшафтно-кліматичне і соціальне середовище як важливий чинник 

формування психології горян; 

 актуальні проблеми соціалізації особистості в сільських та гірських умовах; 

 екологічне, природоохоронне та господарсько-трудове виховання учнів гірських 



шкіл — запорука збереження і сталого розвитку Карпат та Аппалач; 

 пізнавально-розвивальні можливості гірського середовища і їх використання в 

навчально-виховному процесі гірських шкіл; 

 вплив ландшафтно-географічного та етнокультурного середовища на морально-

духовне виховання молоді; 

 ландшафтно-естетичний потенціал Карпатських гір і його роль в естетичному 

вихованні учнів; 

 рекреаційно-оздоровчі можливості Карпат і їх використання з метою фізичного 

розвитку, виховання учнів та покращення безпеки життєдіяльності в горах; 

 особливості підготовки майбутніх учителів у ВНЗ до роботи в гірських школах. 

 Робочі мови конференції — українська, англійська, російська, польська, 

словацька, німецька. 
 

Заявку на участь у конференції (Бланк додається), тези доповідей, статті,  

фотографію автора (авторів), а також відскановану квитанцію про оплату оргвнеску 

необхідно надіслати до 01.06.2013 р. на електронну адресу tmpo_konf@mail.ru. в 

окремих файлах з назвами, набраними латинськими літерами: прізвище автора 

zajavka, прізвище автора tezy (stattia), прізвище автора foto, прізвище автора kvitantsia.  

Рукопис статті (на паперовому носії), підписаний автором (авторами), його копія 

на CD-диску та рецензія кандидата або доктора наук (на публікацію авторів, які не 

мають наукового ступеня) обов’язково надсилаються поштою за адресою: 

 

Никорак Наталія Юріївна,  

вул. Молодіжна, 52 а / 15  

м.Івано-Франківськ 

Україна 

76009 

Телефон для довідок – 066-306-55-01 

  

Тези доповідей будуть видрукувані в Україні у збірнику матеріалів конференції, 

наукові статті – у науково-методичному журналі ―Гірська школа Українських Карпат‖, 

внесеному до реєстру фахових наукових видань з педагогіки та в США у 

спеціальному збірнику доповідей, виголошених на конференції. 

Тексти статей та тез оформляються згідно з Вимогами до подання статей та 

тез (додаються); для публікації в Україні – українською мовою, в США – 

англійською.  

 

Інформація про оплату: 

 

Для очної та заочної  участі в конференції: 

- сума оргвнеску становить 150 грн (на організаційні витрати, друк програми 

конференції, виготовлення сертифікату учасника, роздаткових матеріалів тощо)  

- вартість друку складає: українською мовою – 20 грн. за одну сторінку; для 

друку в США – 40 грн. за одну сторінку + 50 грн. для висилання збірників. 

Усі видатки, пов’язані з проживанням та харчуванням, бере на себе учасник 

конференції або організація, яка його відрядила.  

mailto:tmpo_konf@mail.ru


Кошти перераховувати на адресу: 

Сливка Лариса Володимирівна  

м.Івано-Франківськ 

вул.Чорновола, буд.96, кв.46 

Україна 

76005  

Призначення платежу: організація та проведення наукової конференції        

Телефон для довідок - 097-611-26-45 

  

  

 Адреса проведення конференції: 

 ДВНЗ ―Прикарпатський національний  

 університет імені Василя Стефаника‖ 

 вул.Шевченка,57 

 м.Івано-Франківськ, Україна 

 76000 



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у ІІ Міжнародній спільній українсько-американській  

науково-практичній конференції 

“Карпати-Аппалачі: формування особистості в контексті  

сталого розвитку гірських регіонів” 

 

Прізвище, ім'я, по батькові____________________________________________ 

Учений ступінь, учене звання__________________________________________ 

Посада_____________________________________________________________ 

Установа____________________________________________________________ 

Країна, адреса_______________________________________________________ 

Телефон____________________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________ 

Тема доповіді________________________________________________________ 

Тема публікації (статті або тез  - вказати)__________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Запланована секція (напрям)____________________________________________ 

Заявка на проживання з_______по______ 

Форма участі у конференції: (очна, заочна). 

 

Дата ―____‖______________2013 р. 

 

Підпис_______________________ 

 



Вимоги 

до статей, тез та їх оформлення 
 

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей та Постанову ВАК 

України ―Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК 

України‖ від 15 січня 2003 р. № 7-05/1 (див. Бюлетень ВАК України. - 2003. - №1), 

зокрема на пункти 3 і 4 цієї Постанови щодо необхідних елементів наукової статті: 

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями: аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 

стаття, формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу 

дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з 

даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.  

З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним 

шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних 

досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки. 
 

Загальні вимоги до технічного оформлення статей 
 

Формат аркуша – А4 ( 210х297 мм ). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве – 2 см, 

ліве – 3 см. 

При написанні тексту статей необхідно використовувати стиль Normal, шрифт 

Times New Roman № 14 через 1,5 міжрядковий інтервал. Абзац має становити 10 

мм, орієнтація – книжкова.  

Обсяг статті – від 8 повних сторінок, анотації – до 6 рядків. 

Матеріали публікації повинні займати повні сторінки (включаючи ілюстрації, 

список літератури та три анотації). Нумерація сторінок не проставляється. 
 

У лівому верхньому куті аркуша проставляють УДК і ББК, у правому верхньому 

куті на цьому ж рівні розміщують відомості про авторів (спочатку українською, а 

потім англійською мовами): 

- ім'я та прізвище автора; 

- науковий ступінь; 

 вчене звання; 

 посада;  

- назва установи, організації, де працює автор.  

У разі співавторства вищенаведена інформація про авторів розміщується один 

під одним. 
 

Назва статті друкується українською та англійською мовами, прописними 

літерами (шрифт – Times New Roman № 14, напівжирний, без нахилу, без 

підкреслювань) по центру аркуша без переносів і відокремлюється від тексту одним 

порожнім рядком зверху та одним порожнім рядком знизу.  
 

Анотацію, ключові слова (українською, російською, англійською мовами) 

розміщують після назви, друкують курсивом, шрифт Times New Roman № 12 через 1 

інтервал. Матеріали, переклад яких здійснено електронним перекладачем, не 

приймаються.  



 

Таблиці, схеми, діаграми, рисунки друкують після посилань. Якщо у статті 

кілька таблиць, рисунків, графіків, схем – їх нумерують. Заголовки необхідно 

розміщувати по центру, а нумерацію - праворуч  (шрифт – Times New Roman № 14). 

Рисунки виконуються у редакторі Word. 

 

Текст статті друкується без переносів.   

 

Перелік літературних джерел подається мовою оригіналу в алфавітному порядку 

(Times New Roman, № 14, 1,5 інтервал) з дотриманням вимог ВАК України 

(―Бюлетень ВАК України‖, 2009 р., №5). Посилання на джерело у тексті подаються за 

таким зразком: [5, с. 86], де 5 – номер джерела за списком літератури, 86 – сторінка. 

Назва ―Література‖ друкується через один рядок після основного тексту (по центру 

рядка, напівжирним шрифтом).  

 

Фотографії авторів – у форматі *jpg, *bmp, *tif, або Adobe Photo Shop.  

Електронний варіант статті – у форматі Microsoft Word 2003 або 2007. 

 

Статті, які не відповідають будь-якій з перелічених вимог, до видання не 

приймаються.  

  

Вимоги до тез доповіді 

 

Формат аркуша – А4 ( 210х297 мм ). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве – 2 см, 

ліве – 3 см. 

При написанні тексту необхідно використовувати стиль Normal, шрифт Times 

New Roman № 14 через 1,5 міжрядковий інтервал. Абзац має становити 10 мм, 

орієнтація – книжкова.  

Обсяг публікації – 2-4 сторінки (заповнення останньої сторінки не менше 75%). 

Нумерація сторінок не проставляється. Використані джерела вказуються в 

алфавітному порядку. Тези доповіді подаються в електронному та паперовому 

варіантах. Паперовий варіант тез має бути обов’язково підписаний автором. 

 

Редактори залишають за собою право на відбір статей і тез відповідно до  

тематики конференції та коригування поданого матеріалу. Рішення про 

прийняття статті до друку приймається редакційною колегією, про що автора 

буде особисто повідомлено. Відповідальність за зміст публікації повністю несе 

автор(ри). 

 

 Запитання, повідомлення з приводу організації і проведення конференції тощо 

здійснювати за телефонами чи електронною поштою: 

  kafedra-tmpo@mail.ru або ichervinska@mail.ru 

   (0342) 715627 кафедра ТМПО 

   0956633083, 0976066108— Хрущ В.Д. 

   0506716106 — Червінська І.Б. 

mailto:kafedra-tmpo@mail.ru
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