
Заявка 
на участь у роботі науково-практичної конференції  

«Розвиток українського етнотуризму:  
проблеми та перспективи» 

 

Прізвище ___________________________ 
Ім’я _______________________________ 
По батькові _________________________ 
Вчене звання ________________________ 
Науковий ступінь _____________________ 
Установа ___________________________ 
___________________________________ 
Посада _____________________________ 
Адреса _____________________________ 
___________________________________ 
Телефон (роб.:)________(моб.:)__________ 
Електронна пошта _____________________ 
Тематичний напрямок __________________ 
Назва доповіді _______________________ 
___________________________________ 
Форма участі (заочна/очна) _____________ 
Потреба в мультимедіа _________________ 

«____» __________________ 201_ р. 

Заявку на участь у конференції надсилайте 
окремим файлом на поштову або електронну 

адресу оргкомітету: 
 

Львівський інститут економіки і туризму 
Відділ науки та міжнародної співпраці 
79007, м. Львів, вул. Менцинського, 8 
контактний телефон: (032) 255 75 11; 

e-mail:nviddil@i.ua  

Контактні особи:  
Паньків Наталія Євгенівна, к.б.н., проректор з наукової 
роботи і туризму ЛІЕТ; 
сл. тел.: (032) 255 75 11; моб. тел.: 067-292-59-07. 
 

Цимбала Ольга Стефанівна, завідувач музею ЛІЕТ; 
сл. тел.: (032) 255 75 11; моб. тел.: 068-50-60-442; 
е-mail: nviddil@i.ua 

Витрати на проїзд, проживання та харчу-
вання здійснюються за рахунок учасників кон-
ференції. 

Розміщення учасників конференції: 
Для іногородніх учасників конференції  

оргкомітет пропонує проживання у Хостелі    
ЛІЕТ або забронює місце у готелі. 
*  Студентський хостел ЛІЕТ — м. Львів, 

вул. Архипенка,  2;  тел.: (032) 275-77-91;  098 41 81 882; 
* Готель «Гетьман» — м. Львів, вул. В. Великого, 50; 

(032) 264-99-81, (032) 230-13-91; 
* Готель «Львів» — м. Львів, просп. В. Чорновола, 7; 

(032) 240-83-83; (032) 240-83-73. 

Проїзд від залізничного вокзалу у центр міста: 
трамвай № 1, 6, 9, 10. 
 

Проїзд від автовокзалу у центр міста: 
тролейбус № 20, автобус № 3а, 25. 

Проїзд, розміщення, харчування 
Міністерство освіти і науки України 

Львівський інститут економіки і туризму 
Департамент міжнародного співробітництва 

та туризму ЛОДА 
Управління туризму ЛМР 

Львівська асоціація розвитку туризму 

Львів 2015 

ІV Всеукраїнська 
науково-практична конференція 

молодих вчених  та студентів 

«РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО  
ЕТНОТУРИЗМУ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 
25 лютого 2016 р. 

Інформаційне  повідомлення 

Харчування: 
Для учасників конференції буде запропоно-

вано комплексний обід у кафе «Мандрівник». 
Орієнтовна вартість — 50 грн.  



Стаття, обсягом 6-10 сторінок, повинна 
бути надрукована у текстовому редакторі  
Microsoft Word. Формат сторінки — А4. 
Шрифт — Times New Roman, розмір шрифта — 14, 
інтервал — 1,5, абзац — 1 см. 

Поля: ліве, верхнє, середнє,  нижнє — 2 см. 
Вирівнювання тексту за шириною сторінки. 

 

Структура статті: 
 

У верхньому лівому кутку аркуша вказується 
УДК. У наступному рядку справа курсивом 
зазначається прізвище, ім’я, по батькові автора, 
місце праці. Нижче ПРОПИСНИМИ 
літерами жирним шрифтом по центру сто-
рінки друкується назва статті. Через один 
рядок друкується анотація та ключові слова. 

Після цього подається основний текст 
статті, що викладається у такій послідовності: 
1) постановка проблеми; 2) аналіз основних 
досліджень та публікацій; 3) мета дослідження; 
4) виклад основного матеріалу; 5) висновки. 

Після тексту статті вказується список 
літератури в алфавітному порядку, оформ-
лений згідно вимог ВАК України (Бюлетень 
ВАК України. — 2009. — №5. — С. 26-30). 
Посилання на літературу наводяться в тексті у 
квадратних дужках [1, 28]. 

 

Після списку літератури через один рядок 
подається коротка інформація англійською мо-
вою: прізвище та ініціали автора, назва статті, 
анотація та ключові слова. 

  Шановні колеги! 

 Теоретичні засади та чинники розвитку 
етнотуризму 

 Ресурсна база етнічного туризму 
 Регіональні особливості розвитку етно-

туризму в Україні 
 Сучасні тенденції ринку етнічного туризму 
 Перспективи використання національних 

традицій та етнічної кухні у готельно-
ресторанній сфері 

 Формування анімаційних програм в 
етнотуризмі 

 Етнофестивалі як засіб популяризації 
етнічної культури 

 Інноваційні напрямки розвитку музеїв 
етнографічного профілю 

 Народні ремесла та художні промисли 
як складова розвитку етнотуризму 

 Сувенірний бренд як елемент етнотуризму 
 

* В емблемі конференції використано фрагмент роботи   
майстрині Наталії Малярчук “Мамай на Донбасі” 

25 лютого 2016 р.: 
  9.00-10.00 — реєстрація учасників; 
 10.00-11.30 — пленарне засідання; 
 11.30-12.00 — кава-брейк; 
 12.00-13.00 — пленарне засідання; 
 13.00-14.00 — обідня перерва; 
 14.00-16.00 — засідання секцій; 
 16.00-16.30 — підведення підсумків; 

прийняття резолюції; 
 16.30-18.30 — екскурсійна програма.   

Вимоги до оформлення матеріалів  Орієнтовна  програма  конференції: 

Для участі у роботі конференції необхідно 
до 1 лютого 2016 р. надіслати заявку на участь 
у роботі конференції та статтю, оформлену згідно 
поданих нижче вимог. 

Організаційний внесок за участь у конфере-
нції складає 150 грн, для заочних учасників — 
100 грн. Організаційний внесок включає друк та 
розсилку матеріалів, а також організаційні витрати 
на проведення конференції.  

Оплату можна здійснити, переказавши кошти 
на вказаний нижче розрахунковий рахунок. 

Умови участі у конференції: 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Всеук-
раїнській науково-практичній конференції молодих 
вчених та студентів «Розвиток українського 
етнотуризму: проблеми та перспективи», 
яка відбудеться у Львівському інституті еконо-
міки і туризму 25 лютого 2016 р. за адресою: 
м. Львів, вул. Менцинського, 8. 

Тематичні  напрямки  конференції: 

До участі у конференції запрошуються 
студенти, аспіранти, молоді викладачі, 
науковці та практичні організатори туристич-
ного, готельного та ресторанного бізнесу. 

Реквізити для оплати оргвнеску: 

Одержувач:  Львівський інститут економіки і туризму  
Найменування банку: ГУДКСУ у Львівській області  
МФО:  825014  
р/р: 
Код ЄДРПОУ 
Призначення платежу:     
Прізвище, імя,  
по батькові учасника  

31258369102471 
01566212 
Оргвнесок за участь у етноконференції 
__________________________
__________________________ 


