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«ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 

14 – 15 квітня 2021 року 

Умови та форми участі 
Оргкомітет міжнародної науково-практичної конференції запрошує до участі у конференції 

студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів ЗВО, наукових співробітників. 

Форма участі: очно-дистанційна. Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська. Результат участі: публікація у збірнику матеріалів конференції (електронна версія – 

безкоштовно усім учасникам).  
 

У рамках конференції планується робота за наступними секціями: 
 

Секція 1. Організація діяльності в індустрії туризму  

Секція 2. Готельно-ресторанний сервіс: вітчизняний та міжнародний досвід 

Секція 3. Сучасні тенденції розвитку активного туризму 

Секція 4. Інноваційні технології в організації бізнесу в індустрії туризму 

Секція 5. Інформаційні технології в туризмі 

Секція 6. Професійна підготовка фахівців у галузі туризму та гостинності 
 

Реєстрація учасників та умови подання матеріалів 

Для участі у конференції необхідно: 

1. До 05 квітня 2019 року (deadline) надіслати на електронну адресу toursumy@gmail.com 

наступні файли: 

1.1. Стаття обсягом 6 – 8 сторінки на українській, російській або англійській мові, із 

зазначенням автора у назві файлового документа (Іванов_стаття). 

1.2. Відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску 

(Іванов_квитанція) після прийняття статті до друку. 

2. Якщо стаття написана декількома авторами, то в авторській довідці вказуються усі автори. 

3. Одноосібні студентські публікації повинні мати рецензію наукового керівника, яка 

завірена в установленому порядку. 
 

Умови і терміни публікації матеріалів 
Збірник ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Індустрія туризму та гостинності: 

досвід, проблеми, перспективи» буде розміщено на репозитарії Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, а також надісланий кожному учаснику на 

особисту електронну адресу разом з електронним сертифікатом.  

Організаційний внесок складає 150 грн. Для докторів наук та іноземних авторів – публікація 

безкоштовна. Кошти надсилати на картку ПриватБанку 5168 7427 2823 4190, одержувач – Нога 

Ангеліна Сергіївна.  

mailto:toursumy@gmail.com


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Приймаються наукові статті, що не публікувались раніше, об’ємом 6 – 8 сторінок 

(мова українська, російська, англійська), набраних в редакторі Microsoft Word for Windows. 

Шрифт тексту –Times New Roman, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; усі поля 

сторінки – 20 мм. До статті можна включати графічні матеріали – рисунки, таблиці, фото, 

формули (для формул і діаграм – розмір шрифту 10 pt).У тексті використовуються лапки 

лише одного типу – « », а також апостроф типу – ’. До публікації можна включати графічні 

матеріали – рисунки, таблиці, фото, формули (для формул і діаграм – розмір шрифту 10 pt). 

Структура статті: стаття повинна містити постановку проблеми, її зв'язок із 

важливими науковими або практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і 

публікацій, на які посилається автор, мету роботи, виклад основного матеріалу, висновки і 

перспективи подальших наукових досліджень у даному напрямку, список використаних 

джерел. 

Перший рядок – ініціали та прізвище автора (шрифт – жирний, вирівнювання по 

правому краю).  

Другий рядок – назва навчального закладу, установи, організації та електронна адреса 

автора (вирівнювання по правому краю, курсивом).  

Третій рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт жирний, 

вирівнювання – по центру).  

Анотація – українською, російською та англійською (4 – 5 рядків, курсивом, 

вирівнювання – по ширині сторінки). 

Ключові слова – 5 – 7 слів до кожної анотації. 

Текст статті – вирівнювання – по ширині сторінки, абзаци – 1,25 см. 

Список використаних джерел – у кінці тексту, оформлений згідно стандарту ДСТУ 

8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».  

Посилання у тексті оформлюються у квадратних дужках за зразком [2, с. 164], де 

перше число означає порядковий номер у списку літератури, а друге – номер сторінки; якщо 

посилання на кілька джерел одночасно, вони розділяються крапкою з комою [1; 3; 7; 8] чи 

[1, с. 2; 2, с. 246].  

Таблиці, рисунки, схеми та світлини – відцентровані, розміром не більше встановлених 

меж сторінки, виконані в текстовому редакторі Microsoft Word, пронумеровані та підписані 

згідно існуючих вимог. 

За зміст, достовірність наведених у статтях фактів та цитувань відповідальність несуть 

автори! 

Сподіваємось на плідну співпрацю та будемо вдячні за поширення інформації серед 

колег та інших зацікавлених осіб.  
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