Шановні науковці!
Запрошуємо Вас до участі
у І Всеукраїнській заочній науково-практичній
конференції молодих вчених

«ТУРИЗМ СУЧАСНОСТІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»,
яка відбудеться 30 травня 2017 р.
на кафедрі географії України і туризму
Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Теоретичні і методичні аспекти
розвитку туризму
2. Туристичні
ресурси:
оцінка
і
раціональне використання
3. Теорія і практика підготовки фахівців
для сфери туризму
4. Суспільно-географічні
аспекти
туристичної діяльності в Україні
5. Туризм і краєзнавчі дослідження
6. Культура і туризм: виміри взаємодії
7. Сучасні тенденції розвитку готельного
та ресторанного бізнесу
8. Нормативно-правове
регулювання
сфери туризму
9. Сучасне туристичне підприємство
10. Туристична інноватика: інформація,
комунікації, технології
11. Український
національний
туристичний продукт на ринку турпослуг
12. Міжнародний туристичний бізнес і
глобалізація
До участі у конференції запрошуються
студенти, магістранти, аспіранти, молоді
вчені, викладачі, практичні працівники сфери
туризму та усі зацікавлені особи.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Форма участі – заочна.
Реєстрація учасників. Для участі у
конференції необхідно до 29 травня 2017 р.
надіслати реєстраційну форму, статтю, копію
квитанції про сплату оргвнеску на адресу:
serhijzadvornyj90@gmail.com.
Організаційний внесок. Розмір оргвнеску за
участь у конференції складає 100 грн. Він
включає організаційні витрати, верстку збірника
матеріалів та надсилання електронних версій
збірника (pdf-формат) і сертифіката учасника
конференції усім авторам.
Друкована версія збірника і сертифікат
учасника конференції та послуги їх поштової
пересилки додатково вартують 50 грн. Вартість
кожної повної або неповної сторінки тексту
статті, що перевищує обсяг понад 5 сторінок
додатково складає 20 грн. Вартість додаткового
друкованого примірника – 60 грн.
Кошти надсилати поштовим переказом за
адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. Максима
Кривоноса, 2,
Тернопільський
національний
педагогічний університет ім. В. Гнатюка, кафедра
географії України і туризму (Задворний Сергій
Ігорович). Обов'язково слід зазначити прізвище,
ініціали платника (автора статті) та призначення
платежу – оргвнесок за участь у конференції.
Автори
поданих
матеріалів
несуть
відповідальність за унікальність та достовірність
наведених фактів, цитат, власних імен,
географічних назв, підприємств, установ,
організацій та іншої інформації.
Представлені статті повинні включати нові дані,
розкривати
актуальні
проблеми
розвитку
туристичної науки і практики. Рукописи
рецензуються. Матеріали конференції, які не
відповідають вимогам, надіслані без грошового
переказу або надіслані пізніше від вказаного
терміну, не розглядаються.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
Обсяг статей від 3 до 5 повних друкованих
сторінок формату А4. Електронний варіант
виконується у редакторі Word 97-2003, файл з
розширенням .doc. Шрифт – Times New Roman,
розмір – 12 pt. Усі поля по 20 мм. Абзацний
відступ – 1,25. Міжрядковий інтервал – одинарний.
Не рекомендується використовувати громіздкі
таблиці. Рисунки подаються окремими файлами,
формат: *.jpg, *.gif, *.tif. Посилання на літературні
джерела оформляються порядковим номером у
квадратних дужках (наприклад [1, с. 7]).
Структура статті
Оформлення матеріалів повинно включати
наступні елементи:
 у верхньому лівому куті шифр УДК;
 через один інтервал у правому куті прізвище
та ініціали авторів (не більше 5-х), науковий
ступінь (для студентів спеціальність і курс, а також
прізвище, ініціали, науковий ступінь, посаду
наукового керівника);
 нижче у правому куті, шрифтом з курсивом,
повна назва навчального закладу (організації),
місто;
 нижче електронна адреса автора (e-mail);
 через рядок великими літерами по центру
напівжирним шрифтом – назва статті;
 через рядок назва статті англійською мовою;
 далі через рядок курсивом анотація (до
5 рядків) і ключові слова (5-7 слів) українською та
англійською мовами;
 через рядок – основний текст, який
викладається у такій редакції (актуальність
проблеми, аналіз наукових джерел, мета
дослідження і завдання, виклад основного
матеріалу, висновки);
 у кінці тексту через інтервал заголовок
напівжирним шрифтом «Література» та перелік
літературних джерел у алфавітному порядку,
курсивом.

Робочі мови конференції:
українська, англійська.
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Учасника конференції
Прізвище, ім'я, по батькові
Посада (студент, аспірант,
доцент, інше)
Науковий ступінь
Місце роботи (навчання)
Напрям роботи конференції
Назва статті
Контактний телефон
Електронна адреса (e-mail)
Поштова адреса для
надсилання матеріалів
Електронна версія збірника
праць і сертифіката учасника
Друкована версія збірника
праць і сертифіката учасника
Необхідність
додаткового
збірника праць (кількість)
Понаднормова
кількість
сторінок (понад 5)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:
Кравець В.П., доктор педагогічних
професор, ректор ТНПУ ім. В. Гнатюка.

наук,

Заступник голови оргкомітету:
Заставецька О.В., доктор географічних наук,
професор, завідувач кафедри географії України і
туризму ТНПУ ім. В. Гнатюка.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
Географічний факультет
Кафедра географії України і туризму

Члени оргкомітету:

Так/Ні
Так/Ні
Так (кількість)/Ні
Є (кількість)/Немає

ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Подача реєстраційних форм та статей –
до 29 травня 2017 р. включно.
День
проведення
конференції
–
30 травня 2017 р.
Розсилка електронних версій збірника праць –
до 04 червня 2017 р.
Розсилка поштою друкованої версії збірника
праць – до 10 червня 2017 р.
Оргкомітет буде вдячний
за розповсюдження інформаційного листа
серед колег-науковців та усіх осіб,
зацікавлених взяти участь у конференції!

Кузишин А.В., кандидат географічних наук,
доцент кафедри географії України і туризму,
декан географічного факультету;
Флінта Н.І., кандидат географічних наук, доцент
кафедри географії України і туризму, заступник
декана географічного факультету;
Альтгайм Л.Б., кандидат географічних наук,
доцент кафедри географії України і туризму;
Дударчук К.Д., кандидат географічних наук,
викладач кафедри географії України і туризму;
Заставецький Т.Б., кандидат географічних наук,
доцент кафедри географії України і туризму;
Мариняк Я.О., кандидат географічних наук,
доцент кафедри географії України і туризму;
Поплавська І.В., кандидат географічних наук,
викладач кафедри географії України і туризму;
Пушкар Б.Т., кандидат географічних наук,
викладач кафедри географії України і туризму;
Царик П.Л., кандидат географічних наук, доцент
кафедри географії України і туризму;
Головко Г.Б., старший лаборант кафедри.

Відповідальний секретар:
Задворний С.І., кандидат географічних наук.
Контактна інформація:
Адреса: кафедра географії України і туризму,
географічний факультет ТНПУ ім. В. Гнатюка,
вул. Максима Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
Телефон: (0352) 43 51 64; +380973160419 –
Задворний Сергій Ігорович
E-mail: serhijzadvornyj90@gmail.com.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
І Всеукраїнська
заочна науково-практична
конференція молодих вчених
«ТУРИЗМ СУЧАСНОСТІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

30 ТРАВНЯ 2017 р.
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