
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 

Кафедра спеціальних туристичних дисциплін 

 

ЗАПРОШУЮТЬ 

 

до участі у роботі науково-практичної конференції  

«Актуальні питання туризмології та туристичної практики», 

яка відбудеться 18 квітня 2019 року  

на базі Академії праці, соціальних відносин і туризму в місті Києві  

(м. Київ, Кільцева дорога, 3а) 

 

Конференція присвячується 25-річчу Інституту туризму Федерації 

профспілок України. 

До участі в науковому заході запрошуються представники туристичних 

організацій, науковці, учасники громадських організацій, викладачі, 

аспіранти і студенти ЗВО туристичного спрямування, всі хто цікавиться 

питаннями розвитку туризму,туристичної науки та освіти в Україні. 
Робочі мови конференції: українська,  англійська, російська. 

 
Тематичні напрями роботи конференції: 

 

 Розвиток сталого туризму та сучасні туристичні тренди 
 Туризм як міжгалузевий комплекс 
 Діджиталізація туризму як тренд і виклик 
 Праксеологія туризму 
 Зміна парадигми сучасної туристичної освіти 
 Кар’єрні можливості в туризмі і сфері гостинності 

 

Контакти оргкомітету конференції 
 

За додатковою інформацією звертатися до Сокол Тетяни Георгіївни (м.т. 

+38 097 513 2001;  +38 050 1969511) та Міхо Олени Іванівни (м.т. +38 050 356 

2205) 

Фінансові умови участі в конференції 
 

Організаційний внесок становить 200 гривень за очної форми участі і 100 

гривень за заочної форми.  

Для студентів усіх ЗВО, а також для аспірантів, викладачів та випускників 

АПСВТ участь у конференції є безкоштовною.  

Проїзд, проживання і харчування для учасників з інших міст – за власний 

рахунок самих учасників. 

Реквізити для оплати: 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 

Р/р № 26003056102549 у «ПАТ КБ «Приватбанк» Філія «Київ Сіті», 

МФО 380775, ЄДРПОУ (код) 04641405 

Індивідуальний податковий № 046414026091 



 

Подання заявки та тез 
 

Для участі в конференції просимо не пізніше 1 квітня 2019 року 

(включно) надіслати до оргкомітету конференції електронною поштою на 

адресу spec_tur-chair@socosvita.kiev.ua: 

 заявку на участь у конференції; 

 тези доповіді обсягом до 5 сторінок; 

 вдіскановану квитанцію про сплату оргвнеску.  

 

Заявку, тези, відскановану квитанцію про сплату надсилати трьома 

файлами, що прикріплені до одного листа. Назви файлів відповідають 

прізвищу та імені першого автора та набираються латинськими літерами 

(наприклад, PetrovК_zayvka; PetrovК_tezykonf; PetrovК-pay). Після отримання 

матеріалів оргкомітет протягом двох робочих днів відправляє на адресу 

учасника лист-підтвердження. Прохання учасникам, які не отримали 

підтвердження, продублювати лист ще раз. 

 

Подані тези буде опубліковано у  збірнику матеріалів конференції, 

електронний варіант яких буде викладений на сайті Академії 

(www.socosvita.kiev.ua). 

 

 

Форма заявки 

 
ЗАЯВКА 

на участь у науково-практичній конференції «Актуальні питання 

туризмології та туристичної практики» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 

____________________________________________________________________ 

Науковий ступінь______________________________________________________ 

Вчене звання__________________________________________________________ 

Посада (для студентів – курс навчання)____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Місце роботи, навчання (повністю, без скорочень) 

______________________________________________________________________ 

Тема доповіді _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Форма участі (очна, заочна)_____________________________________________ 

Адреса_______________________________________________________________ 

Контактний телефон___________________________________________________ 

Електронна пошта______________________________________________________ 
  

http://www.socosvita.kiev.ua/


Вимоги до тез 

 Тези доповіді повинні бути виконані на актуальну тему, містити 

результати наукового дослідження, грамотно і охайно оформлені. 

 Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції 

латиницею (наприклад, IvanovP_tezy). 

 Текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл *.doc або 

*.docx. 

 Обсяг доповіді (тез) до 5 сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація – 

книжкова. Всі поля – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal. 

 Текст може містити лише кінцеві посилання (у квадратних дужках 

зазначається номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і 

сторінка, на якій викладено певне положення).  

 Сторінки не нумеруються. 

 Перший рядок – назва доповіді прописними літерами (напівжирний, 

вирівняний по центру шрифт, прописні літери). Далі – прізвище та ім’я 

(або ініціали) автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по 

правій стороні). Другий рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада 

або курс навчання. Наступний абзац повинен містити назву навчального 

закладу (підприємства, організації). Далі розміщується текст доповіді, 

вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм. 

 Список використаної літератури складається з урахуванням вимог 

чинного стандарту щодо бібліографічних посилань. В англомовних 

текстах допускається використання стилю цитування APA.  

 

 

Зразок оформлення тез 
 

ПРАКТИКИ САМООРГАНІЗАЦІЇ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ УКРАЇНИ 

 

Іван Іваненко,  

канд.екон.наук, доцент кафедри фінансів, 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 

 

Події, що відбуваються в Україні протягом останнього року, 

активізували дискурс побудови громадянського суспільства. Однією з 

фундаментальних складових громадянського суспільства вважають 

територіальну громаду, яка відповіднодо українського законодавства є 

суб’єктом права і складовою частиною місцевого управління.  



Традиційні та усталені форми самоорганізації, властиві західним 

суспільствам, не можуть бути механічно скопійовані в Україні в силу ряду 

причин. Адже в нашій країні існує своя історія діяльності органів 

самоорганізації населення (ОСН). Так, за радянських часів ОСН формувались 

практично лише у вигляді органів громадського нагляду – будинкових, 

вуличних та квартальних комітетів, рідше – комітетів або рад мікрорайонів. 

Називати ці форми громадської роботи само організованими в повному сенсі 

слова не видається доцільним, оскільки їх діяльність багато в чому залежала 

від місцевих рад та міськвиконкомів. Самі ж комітети розглядались 

здебільшого як ресурс для держави, а не як окреме явище, що має винятково 

громадську природу і спрямоване на потреби громади. [1, с.195]. Про 

розвиток громади, а тим більше про … 
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