ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ
ТУРИСТІВ"

ПЕРШИЙ ЦИРКУЛЯР
Шановні колеги!
Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
присвяченій 100-річчю від Дня народження В.П. Макридіна - видатного
геолога, заслуженого діяча науки та техніки України, засновника Харківської
палеонтологічної школи.
Конференція проходитиме в м. Харків та с. Кам'янка
(навчальна база ХНУ ім.В.Н.Каразіна)
21-23 травня 2015 року

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Голова організаційного комітету: ректор ХНУ ім. В.Н. Каразіна, професор,
академік НАН України Бакіров В.С.
Заступники голови організаційного комітету: проф. Пересадько В.А.,
доц. Тхоржевський Е.С.
Вчений секретар: доц. Матвєєв А.В.
Організаційний комітет: доц. Редіна В.А., Самчук І.М., Кривуля С.В.,
Литвинюк І.М., Войчунас Я.О., Пахмурна Г.С., Фролов С. В., Глазкова А.С.,
Горшкова О.А.
Редколегія конференції: проф. Височанський І.В., проф. Лур'є А.І., проф.
Фик І.М., доц. Тхоржевський Е.С, доц. Матвєєв А.В.
Координатори конференції та відповідальні за зв'язок з учасниками:
Кузько М.С. (makridin@ukr.net)
Колосова І.В. (irinakolosovamk@gmail.com)
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
- Палеонтологія, стратиграфія та палеогеографія
- Регіональна геологія
- Геологія корисних копалин
Форми доповіді: очна та заочна
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
Для участі у конференції необхідно відправити на електронну адресу
makridin@ukr.net
- до 20 березня 2015 року заявку на участь у конференції, де вказати
тему доповіді та напрям (форма приведена в кінці циркуляру)
- до 10 квітня 2015 року тези, оформлені відповідно до вимог (наведені
нижче)
- копію квитанції про оплату організаційного внеску (після
підтвердження редколегією прийняття тез)
За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей.
Найбільш цікаві тези будуть рекомендовані до публікації у фаховому виданні
«Вісник Харківського університету. Серія «Геологія, географія, екологія», що
входить до списку видань ДАК України

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

1. Ім’я файлів - прізвище автора (наприклад: ivanov_tezi,
ivanov_zayavka, ivanov_kvitancija).
2. Тези доповідей, обсягом до 2 повних сторінок А4, надсилаються в
електронному вигляді, текст набирається у редакторі MS Word. Гарнітура:
шрифт Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,0.
Поля: верхнє, нижнє - по 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, абзацний відступ –
1,25.
3. Заголовок - жирний шрифт, розміщення по центру. На наступному
рядку у правому кутку вказуються прізвище та ім’я автора (жирний шрифт),
нижче – місце роботи, нижче у дужках – відомості про наукового керівника,
якщо такий є (прізвище та ініціали, науковий ступінь, наукове звання). Далі –
анотація (3-4 рядки) та ключові слова (до 5 слів) українською, російською та
англійською мовами.
4. Перелік використаної літератури – у кінці тексту через один інтервал
– (жирним і по центру Times New Roman, 14 курсив). Джерела вказуються в
алфавітній послідовності, посилання на них в тексті - у квадратних дужках
відповідно до порядкового номеру джерела.
Зразок оформлення тез
ЗАГОЛОВОК ТЕЗ ДОПОВІДІ
Іванов І.С.
ХНУ ім.В.Н.Каразіна
(проф. Петров В.С.)
Анотація (3-4 рядки)
Ключові слова (до 5 слів)
ЗАГОЛОВОК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
Иванов И.С.
ХНУ им.В.Н.Каразина
(проф. Петров В.С.)
Аннотация (3-4 строчки)
Ключевые слова (до 5 слов)
THE ARTICLE TITLE
Ivanov I.S.
Karazina's University
(prof.Petrov V.S.)
Summary (3-4 lines)
Keywords (5 words)
ТЕКСТ ТЕЗ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бібров А.Д. Геологічні проблеми сучасності/А.Д.Бібров//
Геолог.вісник.—2005.—№ 5.— С. 114–121.
2. Іванов В.Ф., Волошенко О.В. Палеонтологія для всіх/ Іванов В.Ф.,
Волошенко О.В.//Київ: Центр вільної преси, 2012. — 352 с.

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ:
1. Відповідальність за зміст тез несуть автори.
2. Оргкомітет залишає за собою право на редагування тез.
3. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези у випадку, якщо
вони не відповідатимуть вимогам або тематиці конференції, за відсутності
підтвердження оплати.
4. Оплату оргвнеску радимо проводити після підтвердження
редколегією допуску тез до публікації.
5. Просимо учасників, які подали заявку, але за певних причин не
зможуть взяти участь у конференції, завчасно повідомити оргкомітет
(телефоном або електронним листом).
6. За додатковою інформацією або у випадку виникнення питань
просимо звертатися за телефоном +38(057)707-55-65 або за електронною
адресою makridin@ukr.net, irinakolosovamk@gmail.com.

-

-

ФІНАНСОВІ УМОВИ:
Організаційний внесок (збірник тез доповідей, програма конференції та
інші організаційні витрати) становить 120 грн, для студентів та
аспірантів 80 грн, які необхідно надіслати електронним платежем на
карту Приватбанку на ім’я координатора конференції Колосової Ірини
Валеріївни (4149 4377 1679 7913). Прохання зв’язатися з
координатором та надати копію квитанції після оплати
У випадку заочної участі та необхідності пересилки збірника тез
поштою треба додатково сплатити 15 грн (поштовий збір)
У разі потреби, проїзд від м. Харків до бази практик у с. Кам’янка
сплачується окремо
Під час конференції заплановано екскурсії по розрізам мезозою
Північно-західного Донбасу, вартість яких буде указана у другому
циркулярі.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище, ім'я, по-батькові __________________________________________
Науковий ступінь, учене звання______________________________________
Посада____________________________________________________________
Установа(місце навчання)____________________________________________
Країна, адреса,поштовий індекс_______________________________________
Контактні телефони_________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________
Форма участі (очна,заочна)___________________________________________
Напрям роботи конференції__________________________________________
Тема доповіді______________________________________________________
Мультимедійна презентація (так/ні)___________________________________
Участь у екскурсії (так/ні)____________________________________________

ДРУГИЙ ЦИРКУЛЯР З УТОЧНЕННЯМ МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ, УМОВ ПРОЖИВАННЯ УЧАСНИКІВ ТА ЕКСКУРСІЙ
БУДЕ НАДІСЛАНО 25 БЕРЕЗНЯ 2015 РОКУ УСІМ, ХТО ПОДАВ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ!
БУДЕМО ВДЯЧНІ ЗА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ СЕРЕД КОЛЕГ ТА
ІНШИХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ

З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ

