
 
Шановні колеги! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у  

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ  

ІНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

,,Перспективи розвитку туристичної 
індустрії в Україні: регіональні 

аспекти” 
25 березня 2015 року 

 
Оргкомітет конференції запрошує 

викладачів, студентів, аспірантів, 
молодих вчених взяти участь в 
обговоренні питань, пов’язаних з 
обґрунтуванням організаційних, 
економічних, правових та екологічних 
аспектів розвитку туристичної 
індустрії. 

За результатами роботи буде 
видано збірник тез конференції. 

 
     Конференція зареєстрована в 
Українському інституті науково- 
технічної і економічної інформації 
(УкрІНТЕІ). 
 
    За додатковою інформацією просимо 
звертатись до Поворознюк Інни 
Миколаївни за тел. (067) 915-64-88;       
(067) 801-80-53. 
 
           E-mail: ray80@ukr.net. 

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА  
ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-
КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
,,Перспективи розвитку 

туристичної індустрії в Україні: 
регіональні аспекти” 

 
Прізвище____________________________ 
 
Ім'я_________________________________ 
 
По батькові__________________________ 
 
Науковий ступінь ____________________  
 
Вчене звання ________________________ 
 
Місце роботи, посада__________________ 
 
Поштова адреса ______________________ 
 
E-mail:______________________________ 
 
Тел.________________________________ 
 
Назва напрямку (секції)________________ 
 
____________________________________ 

 
Назва доповіді _______________________ 
 
____________________________________ 
 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
 

Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини 

 
Відділ культури і туризму Уманської 

райдержадміністрації  
 

Кременчуцький національний 
університет  

імені Михайла Остроградського 
 

Бердянський університет 
менеджменту і бізнесу 

 

 
 

ЗАПРОШЕННЯ 
НА 

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНУ ІНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦІЮ 
,,Перспективи розвитку туристичної 

індустрії в Україні: регіональні 
аспекти” 

 
25 березня 2015 року 



 
Напрямки (секції) 

роботи конференції: 
 

     1. Напрями залучення інвестицій у 
розвиток туристичної індустрії України. 
     2. Організаційно-економічні засади 
розвитку туризму в регіонах України. 
     3. Економіко-правові аспекти 
розвитку туристичної галузі. 
     4. Екологічні орієнтири розвитку 
туризму. 
 
      Робочі мови конференції: 
українська, російська, англійська. 
 
      За результатами роботи конференції 
буде опубліковано збірник тез. 
Збірнику матеріалів конференції 
присвоюються відповідні бібліотечні 
індекси УДК та ББК. 

 
 

       Матеріали просимо надсилати за 
адресою: 20300, Черкаська обл.,                  
м Умань, вул. Садова, 2, Уманський 
державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини (кафедра туризму 
та готельно-ресторанної справи,                 
каб. 219). 

 
 
 

 

Вимоги до оформлення 
матеріалів 

 
      Тези обсягом до 3-х сторінок 
друкованого тексту, набраного в 
редакторі MS Word. Шрифт Times New 
Roman, розміром 14 пт, через 1,5 
інтервал між рядками.  
       Поля – 20 мм з усіх сторін. 
       Відступ на абзац 1,25, не 
користуючись кнопкою табуляції. 
       Розмір організаційного внеску 
складає 70 грн (друк матеріалів 
збірника та поштові витрати).  
      Сплатити вартість участі у 
конференції можна шляхом поповнення 
карткового рахунку банку ,,Фінанси і 
кредит” члена оргкомітету:                  
4476 0701 0085 7341 – отримувач 
Бержанір Анатолій Леонідович. 
      Поповнення можливе тільки через 
термінали самообслуговування або у 
відділеннях банку ,,Фінанси та 
кредит”. 
       У квитанції необхідно обов’язково 
вказувати прізвище учасника. 

 
Для участі в конференції 

необхідно до 10 березня 2015 року на 
електронну адресу ray80@ukr.net 
надіслати: 

– тези (електронною поштою з 
розширенням doc, названі прізвищем 
автора);  

– відскановану копію квитанції;     
        – відомості про учасника. 

Зразок оформлення тез 
 

Секція № ___ 
Іваненко П.В., к. е. н., доцент, 

Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини 

 
НАЗВА ТЕЗ  

(великими літерами) 
 

Викладення матеріалу 
 

Список використаних джерел: 
 

 
 
 
    Оргкомітет залишає за собою право 
відхилення матеріалів, що не 
відповідають встановленим вимогам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чекаємо на Вас ! 
 

З повагою, Оргкомітет конференції. 


