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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Організаційний комітет V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний  стан, проблеми та 

перспективи розвитку» запрошує Вас взяти участь у конференції.  

Конференція відбудеться 14 травня 2021 р. Форма проведення конференції – 

заочна. 

 

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Теоретико-методичні напрями розвитку туризму й рекреації.  

2. Геопросторові аспекти розвитку туризму.  

3. Історико-культурна спадщина в розвитку туризму.  

4. Соціально-економічні проблеми розвитку туристично-рекреаційної діяльності. 

5. Актуальні проблеми правового регулювання туристичної діяльності.  

6. Екологічні проблеми розвитку туризму.   

7. Проблеми розвитку готельно-ресторанного бізнесу.  

8. Розвиток туристичного краєзнавства в Україні.  

9. VARIA (приймаються матеріали за іншими напрямами, що відповідають темі 

конференції). 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, російська. 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі в конференції  необхідно до 6 травня 2021 року на електронну пошту 

maister89@ukr.net надіслати: 

1. Заявку. 

2. Тези доповіді.  

3. Рецензію наукового керівника (для аспірантів і студентів). 

4. Скановану копію квитанції про оплату оргвнеску. 

 

Оплату організаційного внеску, що покриває витрати на організаційне й технічне 

забезпечення, форматування й публікацію збірника матеріалів конференції та його 

поштову розсилку в розмірі 150 грн для учасників з України та 200 грн для іноземних 

учасників, здійснювати у формі переказу в національній валюті (гривня) на картку 

Приватбанку за такими реквізитами:  

Банк одержувача: АТ КБ «ПриватБанк». Одержувач: Майстер Андрій Анатолійович.  

Номер рахунку одержувача: 4149 4390 4990 1451 

Призначення платежу: Участь у конференції. 

Обов’язково слід зазначити прізвище, ім’я, по батькові платника.  

 
 

ВИМОГИ 

ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Матеріали подаються в електронному форматі *.doc MSWord на адресу електронної 

пошти оргкомітету.  

Обсяг матеріалів – 3–5 повних сторінок формату А4 (297x210 мм), орієнтація – 

книжкова. Текстовий редактор – Microsoft World. Всі поля – 20 мм. Шрифт: гарнітура – 

Arial, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Відступи абзаців – 10 мм.  

Посилання на джерела в тексті оформляються в квадратних дужках [1, с. 5]. Список 

джерел друкується в алфавітному порядку в кінці тексту й має назву «Список 

використаних джерел» (електронні джерела інформації подаються із зазначенням повної 

mailto:maister89@ukr.net


електронної адреси). Оформлювати бібліографію потрібно відповідно до Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015. 

Оформлення тексту: 1) УДК (вирівнювання по лівому краю); 2) ініціали й прізвище 

автора(ів) (виділення напівжирним шрифтом), науковий ступінь, вчене звання, посада, 

місце роботи (вирівнювання по правому краю); 3) через інтервал нижче посередині назва 

матеріалів доповіді великими літерами напівжирним шрифтом; 4) через інтервал справа 

назва кафедри, організації, де виконана робота; 5) анотація (3–5 речень) і ключові слова  

(3–5 слів) українською мовою; 6) прізвище та ініціали автора(ів), назва статті, анотація (3–

5 речень) і ключові слова (3–5 слів) англійською мовою; 7) через інтервал текст статті;          

8) список використаних джерел.  

Бажано не розміщувати в тексті складний графічний матеріал і великі таблиці.  

Матеріали повинні бути вичитані, оскільки будуть друкуватися в авторській 

редакції.   

Збірник тез доповідей буде опублікований після завершення 

конференції, а також розміщений на сайті конференції: 

turizmlirol.wordpress.com  
 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 
УДК 379.851                                                    А. М. Чміль – студент 3 курсу  

                                             спеціальності «Туризм» 
                                                                         Луцького інституту розвитку людини  
                                                                         Університету «Україна»  
                                                                                   

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР ВІДРОДЖЕННЯ  
УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА 

                                                                                
                                                                Роботу виконано на кафедрі 

                                                                              інформаційної діяльності та туризму     
                                                                    ЛІРоЛ Університету «Україна» 
                                                                                   Науковий керівник: А. А. Майстер –  
                                                                                   кандидат географічних наук, доцент  
                                                                                   кафедри інформаційної діяльності та   
                                                                                  туризму ЛІРоЛ Університету «Україна» 
 

Проаналізовано сучасний соціально-економічний стан українського села. Розглянуто 
сільський зелений туризм як фактор відродження сільських територій та зменшення 
безробіття на селі. Висвітлено переваги, форми та напрями впливу сільського туризму на 
розвиток аграрних територій.  

Ключові слова: сільський туризм, село, агротуризм, депресивні території. 
 

Chmil А. M. Green Rural Tourism as a Factor of Revival Ukrainian Village. Displaying 

the current social and economic situations of the Ukrainian village. Considered the rural green 
tourism as a factor in the revival of country areas and to reduce unemployment in the country 
side. There are priorities, forms and streams of influence rural tourism on the development of 
agricultural areas are viewed in the article.  

Key words: rural tourism, village, agritourism, depressed territories. 
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V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції  

«Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України:  

сучасний  стан, проблеми та перспективи розвитку» 

14 травня 2021 р., м. Луцьк, Україна 

Прізвище____________________________________ 

Ім'я_________________________________________ 

По батькові _________________________________ 

Організація__________________________________ 

Посада______________________________________ 

Науковий ступінь_____________________________ 

Вчене звання_________________________________  

Назва доповіді_______________________________ 

Напрям_____________________________________ 

Інформація для контакту: 

Адреса  _____________________ 

Тел.:________________________ 

Е-mаіl_______________________________________ 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Савич Сергій Святославович – канд. юрид. наук, доцент, директор ЛІРоЛ Університету 

«Україна» 

Бундак Олена Анатоліївна – канд. іст. наук, доцент, заступник директора з науково-

методичної роботи ЛІРоЛ Університету «Україна» 

Пахолок Зінаїда Олександрівна – доктор філол. наук, професор кафедри інформаційної 

діяльності та туризму ЛІРоЛ Університету «Україна» 

Жалко Тетяна Йосипівна – канд. філол. наук, доцент кафедри інформаційної діяльності 

та туризму ЛІРоЛ Університету «Україна» 

Ожема Сергій Вікторович – канд. екон. наук, доцент кафедри інформаційної діяльності 

та туризму ЛІРоЛ Університету «Україна» 

Майстер Андрій Анатолійович – канд. географ. наук, доцент кафедри інформаційної 

діяльності та туризму 
 

Адреса та контакти оргкомітету: 

43020, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 5, каб. 310 

кафедра інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна»  

кандидат географічних наук, доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму 
Майстер Андрій Анатолійович 

моб. тел.:  +38(097) 831-06-84 

e-mail: maister89@ukr.net 
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