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Шановні колеги! 

Запрошуємо  науковців,  викладачів,  аспірантів,  слухачів  магістратури,

студентів, фахівців науково-дослідних і проектних організацій, представників бізнес

структур, органів  державної  влади  й  місцевого  самоврядування,  громадських

організацій та інших зацікавлених осіб взяти участь у роботі Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Міжнародний та національний досвід суспільно-

географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції», яка відбудеться

у Мукачівському державному університеті 17 жовтня 2018 року.

Метою  конференції дослідження  міжнародного  та  національного  досвіду

суспільно-географічного  розвитку  туристичної  галузі  та  формування  сучасної

інфраструктури,  конкурентоспроможного  туристичного  продукту,  ефективне

використання  природного,  історико-культурного  та  туристично-рекреаційного

потенціалу,  розроблення  і  обґрунтування  рекомендацій  щодо  можливих  шляхів

розвитку  туристичної  галузі  на  інноваційно-інвестиційних  засадах,  в  контексті

інтегрування України у європейський економічний простір. 

Основні тематичні напрями роботи конференції

1. Природно-ресурсний потенціал та інфраструктура туризму; 

2. Суспільно-географічні моделі туристично-рекреаційної сфери регіону; 

3. Промоційна політика в туристично-рекреаційній сфері; 

4. Моніторингові  дослідження  соціально-економічного  розвитку

туристичної галузі регіону; 

5. Регіональна економіка, менеджмент та маркетинг туризму; 

6. Актуальні  проблеми  та  пріоритетні  напрямки  інноваційного  розвитку

туризму; 

7. Інноваційні атракції в туризмі – шляхи до успіху в туристичному бізнесі;

8. Туристська освіта та кадрове забезпечення: світові тенденції. 

За  підсумками  конференції  буде  сформований  електронний  (PDF)  варіант

збірника матеріалів конференції.  Збірнику буде надано індекс УДК та міжнародний

стандартний номер книги (ISBN).



Умови участі в конференції

Форма участі в інтернет-конференція – заочна (дистанційна). Вона передбачає

публікацію  статті  в  електронному  збірнику  матеріалів  у  PDF-форматі  який  буде

розміщений на web-сторінці  за  адресою:  http://msu.edu.ua/uk/konferenci-seminari

для публічного обговорення та буде розісланий учасникам електронною поштою по

завершенню конференції. 

Для участі у конференції та публікації статті у збірнику матеріалів необхідно

до 16 жовтня 2018 року (включно):

 оформити заявку на участь у конференції (форма додається); 

 надіслати  електронний  варіант  тез  доповіді,  текст  яких  повинен  бути

оформлений  відповідно  до  вимог (наведені  нижче),  ретельно  вичитаний,

відредагований і готовий до друку; 

 надіслати  електронною  поштою  на  електронну  адресу

turizm2018conf@ukr.net  (з  обов’язковим  зазначенням  Інтернет-конференція)

фото– або сканкопію квитанції про оплату організаційного внеску в розмірі 100 грн.

Оргвнесок надіслати єдиним платежем на картку Приватбанку  5169330514780912

(одержувач Касинець Отокар Віктрович). 

Документи  (назви  файлів)  мають  бути  підписані  за  таким  прикладом:

Глеба_Тези.doc, Глеба_Заявка.doc, Глеба _Квитанція.pdf. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають

темі  конференції,  вимогам  щодо  оформлення  тез  або  документи  надійшли  із

запізненням.

Після відправлення матеріалів за зазначеною адресою автор протягом отримує

відповідне підтвердження про отримання матеріалів від оргкомітету конференції. 

Учасники  конференції  отримають  сертифікат  та  збірник  матеріалів

конференції на зазначену у заявці електронну адресу. 

Вимоги до оформлення тез

1. Обсяг тез  2-4 сторінки формату А4 (разом з використаними джерелами),

мова – українська, російська,словацька, польська, угорська, англійська, сторінки не

нумеруються. 



2. Іншомовний текст  тез  має  бути  виконаний на  належному професійному

рівні,  належним  чином  оформлений,  змістовно  перевірений  та  написаний  з

урахуванням галузевої специфіки і термінології. Він повинен відповідати лексичним

нормам  та  правилам  граматики  відповідної  мови.  Не  дозволяється  використання

програм-перекладачів та автоматизованих засобів перекладу.  Автори статей несуть

повну  відповідальність  за  зміст  статті,  достовірність  матеріалу,  правильність  і

коректність  перекладу,  цитування,  посилань,  дотримання  законодавства  про

авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу

(цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо. 

3. Кількість  співавторів  тез  не  більше  2-х  (двох).  Роботи  студентів

друкуються тільки у співавторстві з науковим керівником.

4. Текст  тез  повинен  бути  набраний без  переносів  у  текстовому редакторі

Microsoft Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc): 

 шрифт набору – Times New Roman, розмір – 14 пт;

 міжрядковий інтервал – 1,5;

 абзац – 1,25 см (не користуватись кнопкою табуляції);

 усі поля сторінки – 20 мм.

5. Рисунки і таблиці послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл.

1). До кожного рисунку подається короткий підпис, а до таблиці заголовок.

6. Структура тез: 

 тематичний  напрям  конференції  (секція)  –  напівжирний  шрифт,

вирівнювання по лівому краю;

 індекс УДК – шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю;

 прізвище  та  ініціали  автора  (ів)  –  жирним  шрифтом  вирівнювання  по

верхньому правому куті;

 повна назва вищого навчального закладу (організації), де працює(ють) або

навчається(ються)  автор(и),  місто,  нижче  е-mail  –  напівжирний  шрифт,  курсив,

вирівнювання по правому краю;

 назва статті  – через рядок великими літерами напівжирним шрифтом по

центру сторінки;  

 далі через 1 рядок – основний текст з абзацу з вирівнюванням по ширині;



 список  використаних  джерел  подається  в  кінці  статті  й  оформляється

відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог (посилання на джерела в

тексті вказуються в квадратних дужках). 

Зразок оформлення тез 
Тематичний напрям – Суспільно-географічні моделі туристично-рекреаційної

сфери регіону 
УДК

Глеба Н.В. 
Мукачівський державний університет 

м. Мукачево 
glebaN@gmail.com

САКРАЛЬНА СПАДЩИНА МІСТА МУКАЧЕВА: ІСТОРИКО-
ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Текст 
Список використаних джерел

1. Бейдик  О.  О.  Рекреаційно-туристські  ресурси  України:  Методологія  та
методика аналізу, термінологія, районування / Бейдик О. О. – К. : ВПЦ “Київ. ун-т”,
2001. – 395 с.
2. Мацюк О. Замки і фортеці Західної України: Історичні мандрівки / О. Мацюк.
– Л. : Центр Європи, 2005. – 192 с.
3. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. І.
Шаблій. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2001. – 744 с.

Зразок форми заявки на участь у конференції 

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

«Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку

туристичної галузі в умовах євроінтеграції»

Прізвище, ім’я, по батькові
Назва університету/організації
Науковий ступінь, вчене звання
Посада/статус
e-mail:
Контактний телефон
Тематичний напрям
Назва тез
ПІБ співавторів чи наукових керівників 
студентів

mailto:glebaN@gmail.com


Адреса організаційного комітету конференції

Мукачівський державний університет

кафедра туризму і рекреації, каб. 305

вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, Закарпатська область, 89600

Адреса електронної пошти: turizm2018conf@ukr.net

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

(03131) 2-11-09 – кафедра туризму і рекреації;

(+38) 0505587493 – Ганна Василівна Машіка;

(+38) 0953143725 – Лариса Іванівна Медвідь.

Будемо щиро вдячні за розповсюдження даної інформації серед колег та

зацікавлених осіб!

Сподіваємось на Вашу участь у конференції та плідну подальшу

співпрацю! Чекаємо на Вас!

Оргкомітет


	Метою конференції дослідження міжнародного та національного досвіду суспільно-географічного розвитку туристичної галузі та формування сучасної інфраструктури, конкурентоспроможного туристичного продукту, ефективне використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, розроблення і обґрунтування рекомендацій щодо можливих шляхів розвитку туристичної галузі на інноваційно-інвестиційних засадах, в контексті інтегрування України у європейський економічний простір.

