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Інфор мац ійний  лист  
наук ово -пр ак тичного  зб ір ник а «Геогр афія  та тур изм»  №39 

 
Ш ановн і  к олеги !  

Запрошуємо Вас взяти участь в  публікації статей та науково-практичних розробок в 
зб ір ник у  «Геогр афія  та тур изм»  №39  

 
 

Основні рубрики: 

 Географія рекреації та туризму: теоретичні та прикладні питання. 

 Стійкий розвиток та актуальні проблеми географії та туризму. 

 Країнознавство як міждисциплінарний напрям наукових досліджень: 

актуальні проблеми. 

 Стратегії та програми розвитку туризму в регіонах. 

 Туристичний бізнес та інноваційна діяльність в туризмі. 

 Геоінформаційні системи та їх застосування. 

 Суспільна географія: регіональні та геополітичні аспекти. 

 Картографія, геоінформатика і дистанційне зондування Землі та їхня роль в 

сучасній науці. 

 Фізична географія та раціональне використання природних ресурсів. 

 Метеорологічні дослідження та їхня роль в сучасній науці. 

 Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія в дослідженнях водних об’єктів. 
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  Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Географічний факультет 

Кафедра країнознавства та туризму 

Лабораторія геоінформації та туризму 
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Публікація матеріалів 

Для публікації матеріалів необхідно до 15 грудня 2017 р. надіслати на електронну адресу 

оргкомітету lgtinfo@ukr.net матеріали, оформлені згідно наступних вимог: 

1. Заявку на публікацію (додається).  

2. Статтю. 

3. Квитанцію про оплату публікації статті в збірнику. 

 

Вартість публікації матеріалів 

Вартість публікації – 450 грн. - від 6 до 12 стор., кожна додаткова сторінка 40 грн. 

 

Оплату за публікацію можна переслати на картковий рахунок: 

 

Призначення платежу Одержувач Номер картки одержувача 

Поповнення картки 
Сировець 

Сергій Юрійович 

 

Приватбанк 
 

4149439300125899 

 

Квитанцію про оплату слід відправити на електронну адресу оргкомітету  lgtinfo@ukr.net. 

 

Вимоги до оформлення статей 

Текст статті повинен бути оформлений відповідно до вимог ВАК і представлений за 

схемою:  

УДК: у першому рядку, шрифт «Times New Roman» напівжирний, розмір 12, 

міжрядковий інтервал – 1 пт., вирівнювання за лівим краєм, поля – 2 см. 

Інформація про авторів: українською, російською та англійською мовами – прізвище, 

ім'я, по-батькові  (повністю) авторів; науковий ступінь, наукове звання; місце роботи 

(повна назва), посада.  Шрифт «Times New Roman» напівжирний, розмір 12, міжрядковий 

інтервал – 1 пт., вирівнювання за лівим краєм, поля – 2 см. 

Назва статті:  українською, російською та англійською мовами, шрифт «Times New 

Roman» напівжирний, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1 пт., вирівнювання по центру, 

поля – 2 см. 

Анотація: українською, російською та англійською мовами – (елементи анотації: Мета 

(1-2 речення). Методика (3-4 речення). Результати (4-5 речень). Наукова новизна (1-2 

речення). Практична значимість (2-3 речення). Ключові слова (3-5 слів)). Шрифт «Times New 

Roman» курсив, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1 пт., абзац – 1,25 см, вирівнювання по 

ширині, поля – 2 см. 

Текст статті (структура статті): Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Формулювання цілей 

статті (Постановка завдання). Виклад основного матеріалу. Висновки). Шрифт «Times New 

Roman», розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5 пт., абзац – 1,25 см, вирівнювання по ширині, 

поля – 2 см. 

Список використаних джерел (українською, російською (тільки україномовні джерела) 

та англійською мовами): Шрифт «Times New Roman» курсив, розмір 11, міжрядковий 

інтервал – 1 пт., абзац – 1 см, вирівнювання по ширині, поля – 2 см. 

Посилання: в тексті вказуються в квадратних дужках. Шрифт «Times New Roman», 

розмір 12. 

Карти, Рисунки, Таблиці, Формули. Формули подаються за допомогою редактора 

формул Microsoft Equation. Карти, Рисунки, Таблиці, повинні бути включені в текст за 

допомогою меню «вставка-об'єкт-Рисунок Microsoft Word». Рисунки та карти подаються 

окремими файлами, формат: *.jpg, *.gif, *.tif. Назви карт, рисунків підпис знизу, таблиці -  

підпис зверху. Шрифт «Times New Roman», розмір 12, міжрядковий інтервал – 1 пт., 

вирівнювання по ширині. 

Детальна інформація на сайті www.geo lg t .com. ua 

mailto:lgtinfo@ukr.net
mailto:lgtinfo@ukr.net
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Адреса редакційної колегії 

ГСП-680, проспект академіка Глушкова, 2-а, к. 318. Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.  

Тел.:  (044) 521-32-49 /067-446-56-81. Контактна особа: Сировець Сергій Юрійович 

www. geo lg t . com.ua .  E-mail: lgtinfo@ukr.net 

 

 
Заявка на публікацію матеріалів 

1 Прізвище, ім'я, по-батькові  (повністю) 

українською, російською та 

англійською мовами 

 

2 Науковий ступінь, наукове звання 

українською, російською та 

англійською мовами 

 

3 Місце роботи (повна назва), посада 

українською, російською та 

англійською мовами 

 

4 

 

Адреса (вулиця, будинок, місто, індекс), 
на яку буде надіслано збірник 

 

5 Електронна адреса, контактний телефон  
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