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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Кафедра туризму і готельно-ресторанного сервісу 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка запрошує науковців, викладачів, 

докторантів, аспірантів, здобувачів, працівників 

органів державної влади та місцевого самоврядування, 

представників бізнесу взяти участь у роботі 

V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ  

«ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ: 

ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 

18 – 19 травня 2022 року (м. Суми, Україна) 

Робочі мови конференції: українська, англійська.  

Форма участі: online та offline.  
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Юрій Лянной – д-р пед. наук, професор, ректор Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

(СумДПУ), голова оргкомітету Конференції. 

Заступники голови оргкомітету: 

Ольга Кудріна – д-р екон. наук, професор, проректор з 

науково- педагогічної (наукової) роботи СумДПУ; 

Михайло Лянной – канд. пед. наук, професор, директор 

Навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ; 

Інна Зігунова – канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри 

туризму і готельно-ресторанного сервісу СумДПУ; 

Марія Троян – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри 

туризму і готельно-ресторанного сервісу СумДПУ. 

Члени оргкомітету: 

Сергій Ілляшенко – д-р. екон. наук, професор, професор 

кафедра економіки бізнесу та міжнародних економічних 

відносин, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут»; доктор хабілітований, професор, 

професор Економіко-гуманітарного університету (WSEH), 

м. Бєльсько-Бяла, Польща 

Ольга Прокопенко – д-р. екон. наук., професор, Естонський 

університет прикладних наук, Таллінн, Естонія; професор 

кафедри бізнес економіки та адміністрування СумДПУ; 

Василе Міндріган – д-р пед. наук, доцент, зав. кафедри 

плавання та туризму, Державний університет фізичної 

культури та спорту, м. Кишинів, Молдова; 

Ян Захаревіч – МА, проректор з розвитку та міжнародних 

зв’язків Вищої Школи Туризму та Готельного Бізнесу, 

м. Гданськ, Польща; 

Олександр Томенко – д-р наук з фіз. виховання і спорту, 

професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної 

культури СумДПУ; 

Олена Семеніхіна– д-р пед. наук, професор завідувач 

кафедри інформатики СДПУ; 

Василь Зігунов – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри 

туризму і готельно-ресторанного сервісу СумДПУ; 

Ірина Мареха – канд. екон. наук., доцент, кафедри туризму і 

готельно-ресторанного сервісу СумДПУ; 

Дар’я Мозгова – канд. екон. наук, старший викладач кафедри 

туризму і готельно-ресторанного сервісу СумДПУ; 

Дарина Переяслова – МА, технічний секретар Конференції, 

СумДПУ. 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Організація діяльності в індустрії туризму та 

гостинності. 

2. Готельно-ресторанний сервіс: стан і перспективи. 

3. Економіка, менеджмент, маркетинг індустрії туризму 

і гостинності. 

4. Історія, географія туризму і туристичне краєзнавство. 

5. Сучасні тенденції розвитку активного туризму і 

рекреації. 

6. Інноваційні та інформаційні технології в туризмі. 

7. Психологія і комунікація в туризмі. 

8. Проблеми та перспективи інклюзії в туризмі. 

9. Професійна підготовка фахівців у галузі туризму та 

гостинності. 

10. Практика застосування досвіду ЄС в індустрії 

туризму. 

11. Сталий туризм та його розвиток. 

УМОВИ ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

До 1 травня 2023 року (deadline) необхідно надіслати 

на електронну адресу оргкомітету toursumy@gmail.com 

тези доповіді, відскановану (сфотографовану) квитанцію 

(приклад назви файлів – Іваненко_Тези, 

Iваненко_Квитанція) та заповніть авторську довідку за 

посиланням нижче. 

За результатами конференції буде видано електронний 

збірник матеріалів конференції та до 1 вересня 2023 року 

– колективну монографію. Матеріали будуть розміщені на 

офіційному сайті СумДПУ, а також надіслані кожному 

учаснику на особисту електронну адресу разом з 

електронним сертифікатом. 

 

     

Реєстраційна форма  Вимоги до публікації 

 

Сподіваємось на плідну співпрацю та будемо вдячні 

за поширення інформації серед колег та інших 

зацікавлених осіб ! 

mailto:toursumy@gmail.com

