Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі
Міжнародної науково-практичної конференції
«Туризм: наука, освіта, практика», яка відбудеться на
базі Національного університету водного господарства
та природокористування 15 березня 2018 року.
Мета конференції: розгляд питань розвитку різних
видів туризму з метою забезпечення сталого розвитку
регіонів. Основна тематика конференції охоплює
різнобічні напрями розвитку туристичної індустрії,
підготовки кадрів для неї та взаємодію різних наукових
напрямів, щодо розвитку туризму.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Туризм: актуальні проблеми організації туризму
та правове забезпечення туристичної діяльності.
2. Маркетинг і менеджмент у сфері туристичних та
готельно-ресторанних послуг.
3. Інноваційні та інформаційні технології в туризмі.
4. Зелений туризм і його роль в екологічній освіті
населення.
5. Історико-культурна спадщина як база розвитку
туризму.
6. Туристично-рекреаційний потенціал країн та
регіонів.
7. Сучасні проблеми і перспективи розвитку
різних видів туризму в регіонах.
8. Інфраструктурне та технічне забезпечення
сфери туризму.
9. Освіта та кадрове забезпечення сфер туризму і
гостинності.
10. Реабілітаційні
та
фізкультурно-рекреаційні
технології відновлення та підтримки здоров'я людини.
До участі у міжнародній конференції запрошуються
науковці, аспіранти, студенти ВНЗ, українські та зарубіжні
експерти, а також фахівці з України та зарубіжних держав,
які активно займаються науковими та практичними
дослідженнями у даній сфері.
Адреса оргкомітету конференції:
33000, м. Рівне, вул. Карнаухова, 53а, Національний
університет водного господарства та природокористування,
кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, корпус 7,
ауд.763, тел. +38 (095) 397-9168
e-mail: kaf_tur@nuwm.edu.ua

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі у роботі конференції необхідно:
до 15 лютого 2018 р. надіслати на вказану нижче
електронну адресу:
1) заявку на участь у конференції;
2) матеріали доповіді, оформлені згідно поданих
нижче вимог;
3) копію квитанції про оплату оргвнеску (фото у
форматі .jpeg, .png, pdf).
Розміри оргвнесків для фізичних осіб складають:
150 грн. (20 злотих або 7 доларів США або 6 євро).
Організаційний внесок включає в себе витрати, пов’язані
з організацією та проведенням конференції, виданням
збірника матеріалів конференції тощо. У разі
необхідності відправки збірника поштою вартість
пересилки за рахунок учасника за тарифами «Нової
пошти». За додатковий примірник збірника сплачується
60 гривень та витрати на пересилку (у разі необхідності).

Банківські реквізити для сплати внесків:
Одержувач коштів: Коротун Сергій Ігорович,
№ картки Приватбанку: 5168-7427-0840-4565 або
сплата особисто на кафедрі туризму та готельноресторанної справи НУВГП.
Призначення платежу вказувати: Доброчинний
внесок на підтримку проведення конференції «Туризм,
наука, освіта, практика», прізвище та ініціали учасника
Оплату необхідно здійснювати лише після подання
тез або статті та їх прийняття оргкомітетом конференції.
Вартість, умови проживання та харчування будуть
уточнені у наступних інформаційних повідомленнях. Усі
витрати на проїзд, проживання та харчування
здійснюються за рахунок учасників конференції.
Запрошення, план і порядок проведення конференції
буде розіслано додатково згідно заявок.
УВАГА! Публікації, за бажанням авторів, можуть бути
розміщені у фаховому виданні Національного університету
водного господарства та природокористування «Вісник
НУВГП» – збірнику наукових праць, серії: економічні
науки, технічні науки, сільськогосподарські науки. Вимоги
до подання статей викладені на сайті університету за
адресою:
http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannjauniversitetu/visnik-nuvghp/vimoghi-do-oformlennja-statej

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ
До друку приймаються статті українською,
англійською, російською та польською мовами
(оформлені за вимогами ВАК України).
Матеріали доповіді надсилаються електронною
поштою з підтвердженням отримання оргкомітетом.

Формат файлів *.doc. Назва файлу – прізвище
першого автора латиницею (наприклад, Petrov.doc).
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:
Анотація та ключові слова друкуються мовою тез
та англійською мовою. До статті, написаної
англійською, подається анотація англійською,
українською та російською мовами. Обсяг кожної
анотації – до 5 рядків, кількість ключових слів – до 5.
Обсяг тез – 3-5 повних сторінок формату А5.
Матеріали оформлюються у редакторі MS Word.
Шрифт Times New Roman. Інтервал між рядками – 1,0.
Усі поля по 2 см. Абзацний відступ - 0,5 см. Розміри
шрифту: УДК – 10, великі літери; прізвища авторів,
вчений ступінь, вчене звання – 10, жирний, курсив;
назва організації, міста, країни – 10, звичайний; назва
доповіді – 10, великі літери, жирний; анотації, ключові
слова – 9, жирний; основний текст; перелік джерел,
формули – 10, звичайний; текст у таблицях та рисунках
– не менше 8, література – 9.
УДК вирівнюється по лівому краю, прізвище автора
та назва організації по правому краю, назва статті –
по центру. Анотація і текст статті вирівнюється на
ширину аркуша. Формули друкуються по центру,
нумеруються в кінці рядка. Перед та після назви
доповіді, після анотації, між текстом та переліком
джерел мають бути порожні рядки.
Увага! При форматуванні тексту забороняється
ущільнювати шрифт, з метою зменшити його об’єм,
та робити відступи за допомогою пробілів!
Список використаної літератури є обов’язковим і
оформляється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. У
тексті посилання оформляють, вказуючи номер
джерела у переліку та сторінку (наприклад, [2, c.10]).
На всі джерела посилання у тексті обов’язкові.
Бажано не розміщувати в тексті складний
графічний матеріал та великі таблиці.
Приймаються тільки ті матеріали, які повністю
відповідають тематиці конференції та вказаним
вимогам. Студенти можуть публікуватися лише у
співавторстві з науковим керівником. Матеріали
конференції
планується
видати
до
початку
конференції. Збірник матеріалів буде друкуватись в
авторській редакції..
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти
матеріали, які не відповідають тематиці
конференції за змістом або оформлені без
дотримання вказаних вимог.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
УДК 911
І.О. Петров, к.геогр.н., доцент
Львівський національний університет ім. І.Франка
НАЗВА ДОПОВІДІ
Анотація мовою статті
Ключові слова:
Summary in English
Key words:

Текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст.
Список використаних джерел: 1. Масляк, П.О.
Рекреаційна географія: навч. посіб. / П.О. Масляк. — К.:
Знання, 2008. — 343 с. 2. …

Більш детальна інформація щодо програми
проведення конференції, схеми доїзду та організації
проживання буде подана у листі-запрошенні, який
отримають усі учасники до 1 березня за умови
своєчасного подання заявки та матеріалів.
Контактні особи:
+38 (098) 771-1403 Романів Андрій Степанович, доцент,
к.геогр.н. (відбір матеріалів, організаційні питання)
+38 (095) 397-9168 Волинська Алла Ростиславівна, діловод
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
(організаційні внески)

Науковий координатор конференції:
Коротун Сергій Ігорович, доцент, к.геогр.н., завідувач
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи НУВГП,
Голова Рівненського відділу українського географічного
товариства тел.: +38 (067) 382-7428, +38 (050) 339-3542

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науково-практичній
конференції
«Туризм: наука, освіта, практика»
Заявка на участь у конференції надсилається окремим
файлом на поштову або електронну адресу оргкомітету
(приклад назви файлу: Petrov_zayavka.doc.):
Прізвище
Ім’я
По батькові
Вчений ступінь, вчене
звання
Назва установи/навчального
закладу, посада
Контактні телефони
E-mail
Адреса для листування ( з
поштовим індексом)
Співавтори
Назва доповіді
Секція конференції
Мета участі у конференції:
- представлення тез доповіді
(необхідне підкреслити)
для публікації у збірнику
конференції;
- представлення статті для
публікації у
фахових
виданнях.
Чи потрібне житло
Екскурсійна програма

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

Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного
господарства та природокористування
Рівненська облдержадміністрація
Рівненський відділ Українського
географічного товариства
Рівненська міська рада
Університет економіки в Бидгощі (Польща)
Академія Поморська в Слупську (Польща)
Брестський державний університет
ім. О.С. Пушкіна (Білорусь)
Гомельський державний університет
ім. Ф. Скорини (Білорусь)
Тбіліський державний університет
ім. Ів. Джавахішвілі (Грузія)
Дангаринський державний університет
(Таджикістан)

Міжнародна
науково-практична конференція
з нагоди
5-ої річниці створення
кафедри туризму
та готельно-ресторанної справи

«ТУРИЗМ: НАУКА, ОСВІТА,
ПРАКТИКА»
15-17 березня 2018 року

Матеріали надсилати за адресою:

e-mail: kaf_tur@nuwm.edu.ua

Запрошуємо Вас до участі!
З повагою оргкомітет!
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Рівне - 2018

