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Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
запрошує викладачів вищих навчальних закладів, науковців, студентів, аспірантів, 
молодих дослідників взяти заочну участь у роботі ІІ Всеукраїнської Інтернет-
конференції «Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України», яка 
відбудеться 17 травня 2017 р. 

Робочі мови: українська, російська. 
 

Основні тематичні напрями: 
1. Характеристика регіональних особливостей рекреаційних ресурсів. 
2. Тематичні маршрути туристських подорожей Україною. 
3. Види туристської діяльності в Україні. 
4. Місце та роль туризму в регіональній господарській структурі. 
5. Відмінні риси засобів розміщування по регіонах України. 
6. Регіональна специфіка національних закладів ресторанного господарства. 
7. Специфіка організації тематичних екскурсій в регіонах України. 
 

За результатами конференції буде сформований електронний збірник 
матеріалів у PDF-форматі, який упродовж місяця після її закінчення буде розісланий 
всім учасникам електронною поштою. Обмеженим тиражем буде виданий паперовий 
варіант збірника, який можна замовити за додаткову плату. Його пересилка буде 
здійснюватися за рахунок авторів через службу експрес-доставки «Нова пошта». 

Для участі у конференції необхідно до 16 травня 2017 р. (включно) на 
електронну адресу konf_tur-chnu-2017@ukr.net (тема повідомлення: стаття на 
Інтернет-конференцію ЧНУ) надіслати: 
– електронний варіант статті обсягом 2–4 сторінки, текст якої повинен бути 

оформлений відповідно до вимог (наведені нижче), ретельно вичитаний, 
відредагований і готовий до друку (назва файлу: номер тематичного напряму, 
прізвище першого автора; наприклад 3_Козачук-Стаття); 

– заповнену за відповідними пунктами заявку на участь у конференції (форма 
додається) (назва файлу: номер тематичного напряму, прізвище першого автора; 
наприклад 3_Козачук-Заявка); 
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– фото- або сканкопію рецензії наукового керівника, підписану та завірену печаткою 
(для аспірантів і студентів) (назва файлу: номер тематичного напряму, прізвище 
першого автора; наприклад 3_Козачук-Реценз); 

– фото- або сканкопію квитанції про сплату оргвнеску у розмірі 80 грн. (за 
електронну версію збірника) + 100 грн. (у разі замовлення паперового варіанту 
збірника) (назва файлу: номер тематичного напряму, прізвище першого автора; 
наприклад 3_Козачук-Квитанц). 

Кошти оргвнеску перераховувати на картку Приватбанку 4731217108291103 
(одержувач – Булак Тетяна Григорівна; призначення платежу – поповнення рахунку 
Булак Т.Г.). Оплата оргвнеску по кожній статті повинна здійснюватися окремим 
платежем, в якому вказується прізвище автора, передбачаючи комісію банку (2–3 грн.). 

Після відправлення матеріалів на вказану адресу автору протягом 2–3 робочих 
днів надсилається відповідне підтвердження про отримання матеріалів від оргкомітету 
конференції. У разі відсутності такого підтвердження потрібно повторити відправлення 
матеріалів. 

 
Вимоги до оформлення статті 

Обсяг статті 2–4 сторінки формату А-4, набрані без переносів у текстовому 
редакторі Microsoft Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc). Мова: українська або 
російська. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 
1 см, усі поля сторінки – 20 мм. 

Розміщення: прізвище та ініціали автора – напівжирним шрифтом у верхньому 
правому куті, нижче – повна назва вищого навчального закладу (організації), де працює 
або навчається автор, місто. Назва статті – через рядок великими літерами напівжирним 
шрифтом по центру сторінки. Далі через 1 рядок – основний текст з абзацу з 
вирівнюванням по ширині. 

Текст статті структурується так: стисле обґрунтування актуальності наукового 
питання; вивченість його в науковій літературі; формулювання мети дослідження; 
виклад основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи подальших розвідок у 
цьому напрямі. Список використаних джерел подається в кінці статті й оформляється 
відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Посилання на джерела в тексті 
вказуються в квадратних дужках.  
 

Адреса організаційного комітету конференції 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 
кафедра туризму і готельно-ресторанної справи, к. 421а 
бульв. Шевченка, 81, корпус № 1, м. Черкаси, Україна, 18031 
 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 
(0472) 37-11-15 – кафедра туризму і готельно-ресторанної справи; 
(068) 78-35-338 – Новикова Валерія Іванівна, доцент кафедри туризму і готельно-

ресторанної справи, кандидат географічних наук, доцент, заступник 
голови оргкомітету 

 
Оргкомітет 
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Зразок оформлення статті 
Шмалій Н.В. 

Вінницький державний педагогічний університет  
імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця 

 
МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК НОВІТНІЙ НАПРЯМ  

ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Актуальність. Соціально-економічна ефективність … 
Вивченість у науковій літературі. Вивченням проблем та перспектив … 
Мета статті – розглянути сучасні тенденції розвитку … 
Виклад основного матеріалу. Під медичним туризмом розуміють …  
… 
Висновки. Обираючи медичний туризм, клієнт зможе … 

 
1. Вахович І.М. Медичний туризм як складова регіонального ринку туристичних послуг / 

І.М. Вахович, В.В. Малімон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ekfor/2012_1/16.pdf. 

2. Савранчук Л.А. Рекреалогія : письмові консультації / Л.А. Савранчук, В.Г. Явкін, 
В.І. Ясенчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 92 с. 

 
Форма заявки 

(оформляється окремо на кожного автора статті у повному обсязі) 
ЗАЯВКА 

на участь у ІІ Всеукраїнській Інтернет-конференції  
«Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю): 
Номер і назва тематичної секції: 
Назва статті: 
Електронна адреса: 
Контактний телефон: 
Потреба в отриманні друкованого збірника (так / ні): 
Місто, номер відділення «Нової пошти», прізвище, ім’я, по батькові одержувача (для 

пересилання друкованого збірника): 
Для викладачів і наукових співробітників: 

Місце роботи (повна назва вищого навчального закладу або організації): 
Посада (із назвою кафедри, відділу): 
Науковий ступінь: 
Вчене звання: 

Для аспірантів: 
Місце навчання (повна назва вищого навчального закладу, кафедри): 
Рік навчання в аспірантурі: 
Спеціальність: 
Науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові; посада і місце роботи; науковий ступінь, вчене звання): 

Для студентів: 
Місце навчання (повна назва вищого навчального закладу, кафедри): 
Курс навчання: 
Спеціальність: 
Науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові; посада і місце роботи; науковий ступінь, вчене звання): 
 


