
Міністерство освіти і науки України 

Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму 

учнівської молоді 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

Льотна академія Національного авіаційного університету 

Криворізький державний педагогічний університет 

Федерація спортивного туризму України 

 

VIІ Міжнародна науково-практична конференція  

«Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах 

України», 
присвячена 70-річчю утворення Льотної академії НАУ 

 

Конференція відбудеться 1-2 квітня 2021 року в Льотній академії Національного 

авіаційного університету (м. Кропивницький). 

 

Наукові напрямки конференції: 

1. Туризм і авіація 

2. Географія туризму та рекреації  

3. Економічні проблеми, менеджмент та маркетинг в туризмі 

4. Психолого-педагогічні та правові аспекти туризму та рекреації, підготовка фахівців з 

туризму 

5. Теоретичні, методичні та організаційні основи спортивного туризму та активної 

рекреації 

6. Екологічні аспекти туризму та рекреації 

7. Індустріальний туризм 

8. Краєзнавчий туризм 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська, мови країн Євросоюзу. 

 

Для участі в конференції необхідно до 15 березня 2021 року подати до оргкомітету: 

1. Заявку на участь у конференції. Заявка у електронному вигляді подається на кожного 

учасника в одному файлі. 

У заявці необхідно вказати: 

1. Прізвище, ім’я, по батькові 

2. Посада, вчений ступінь, наукове звання 

3. Організація (ВНЗ, факультет, позашкільний заклад тощо), її адреса 

4. Поштова адреса для листування, контактний телефон, е-mail 

5.   Необхідність відправки збірника поштою (у разі заочної участі) 

6. Назва наукового напрямку 

7. Назва доповіді 

8. Технічні засоби, необхідні для доповіді 

9. Форма участі у конференції (очна або заочна) 

10. Необхідність проживання. 

2. Статтю за темою власних наукових досліджень обсягом 5-8 сторінок тексту. 

3. Оргвнесок конференції становить 350 грн. і включає: витрати на редагування, верстку, 

публікацію збірника конференції + сертифікат учасника. Для учасників, які бажають 

отримати тільки електронну версію збірника – вартість публікації становить 100 грн., 

електронна версія + сертифікат – 150 грн. Одноособові статті докторів наук 

приймаються без оплати. 

Конференцію включено до плану заходів з підвищення кваліфікації МОНУ з загальним 

обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС, що буде відображено у сертифікаті. 

 



ВИМОГИ 

до технічного оформлення статей 

Текст статті (обсягом 5-8 сторінок) повинен бути оформлений відповідно до вимог ВАК і 

представлений за схемою: УДК у першому рядку із вирівнюванням за лівим краєм (шрифт 

«Times New Roman» напівжирний, розмір шрифту 11). Прізвище та ім'я автора та заклад, який 

автор представляє, із вирівнюванням за правим краєм (шрифт «Times New Roman» 

напівжирний, курсив, розмір шрифту 12). Назва статті подається з вирівнюванням по центру 

(шрифт «Times New Roman» напівжирний, розмір шрифту 12). Через 1 рядок після назви 

подаються 2 анотації українською і англійською мовами (обсягом до 8 рядків) із зазначенням 

прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3–5 термінів) (шрифт 

«Times New Roman» курсив, розмір шрифту 11). 

Виклад матеріалу статті має відповідати п. 3 постанови президії ВАК України від 

15.01.2003 р. №7-05/1 і містити такі елементи: постановка проблеми та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формування мети дослідження 

(постановка завдань); методи та організація дослідження; виклад основного матеріалу з 

аналізом отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших пошуків у цьому 

напрямку; список літератури. 

Текст статті набирається у форматі А4, без переносів. Шрифт – «Times New Roman» 

(розмір шрифту 12 пт). Міжрядковий інтервал – 1,0 пт. Поля: зверху, знизу – 2 см, зліва – 3 см, 

справа – 1,5 см. Абзац – 1,00 см. Посилання в тексті вказуються в квадратних дужках: 

порядковий номер джерела та сторінка(и). Список літератури (шрифт «Times New Roman» 

курсив, розмір шрифту 11). Формули подаються за допомогою редактора формул Microsoft 

Equation. Таблиці, карти, рисунки, діаграми, схеми повинні бути включені в текст за допомогою 

меню «вставка-об'єкт-Рисунок Microsoft Word». Вирівнюються по центру. Повинні мати 

підписи (знизу окремим абзацом, шрифт «Times New Roman», напівжирний, розмір шрифту 11). 

Таблиці повинні мати заголовок (над таблицею окремим абзацом). Рисунки та карти подаються 

окремими файлами. Формати рисунків та карт: *.jpg, *.gif, *.tif. 

 

Оплату за публікацію можна переслати на картковий рахунок: 

Призначення платежу Одержувач Номер картки одержувача 

Поповнення картки 
Колотуха Олександр 

Васильович 
Приватбанк 

5168742723404319 

 

Заявку, статтю та квитанцію про оплату слід відправити на електронну адресу  okolotuh@ukr.net. 

Довідки: Колотуха Олександр Васильович, тел. 050-139-38-95, e-mail - okolotuh@ukr.net 

 

Оргкомітет 
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