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про проведення всеукраїнської науково-практичної конференції,  

 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

 ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ»

(29 березня 2019 року) 

 

Міністерство освіти і науки України, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 

за підтримки ОКЗ ХОМЦТ Управління культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації та Харківська обласна станція юних туристів з метою інтеграції зусиль вчених, 

науково-педагогічних працівників, громадських організацій, представників державної виконавчої 

влади, бізнес-структур у вирішенні актуальних проблем сучасної туристичної діяльності в Україні 

проводять 29 березня 2019 р. всеукраїнську науково-практичну конференцію, «Сучасні тенденції 

 (посвідчення УкрІНТЕІ про та інноваційні напрями розвитку туристичних дестинацій» 

реєстрацію №696 від 21.12.2018)  

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 

 

Наукові напрями конференції: 

1. Тенденції та інновації розвитку туристичних дестинацій в Україні. 

2. Міжнародний досвід функціонування туристичних дестинацій. 

3. Територіальний брендинг і маркетинг туристичних дестинацій. 

4. Інновації менеджменту туристичного підприємництва в дестинаціях. 

5. Інноваційні напрями розвитку готельного бізнесу в туристичних дестинаціях. 

6. Інноваційні напрями розвитку ресторанного господарства в туристичних дестинаціях. 

7. Соціально-культурні аспекти функціонування туристичних дестинацій 

8. Нормативно-правові фактори функціонування туристичних дестинацій. 
 

Конференція відбудеться 29 березня 2019 року з 10.00 до 16.00 на базі Харківського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ. Реєстрація учасників з 09:00 в аудиторії 312. 

 

Форма участі у конференції: 

1. Виступ на конференції з отриманням сертифіката про участь у конференції. 

2. Публікація наукової статті або тез наукової доповіді у збірнику матеріалів конференції. 

 

Програма конференції: 

1. Пленарне засідання. 

2. Кава-брейк. 

3. Обговорення доповідей за темою конференції на секціях. 

4. Підведення підсумків, вручення сертифікатів учасника конференції. 

 

До початку конференції планується видання збірника матеріалів конференції. Для участі у 

конференції необхідно до 22 березня 2019 року надіслати на електронну адресу: 

jakovchuk_alex@ukr.net 
1) Заявку на участь у конференції (наприклад, «ivanov_za»), зразок оформлення додається; 

2) Текст статті (наприклад, «ivanov_st»), зразок оформлення додається; 

3) Копію квитанції про сплату за публікацію статті (наприклад, «ivanov_kv»). 



 

Вартість публікації становить 50 гривень за 1 сторінку. Збір покриває витрати, пов’язані з 

редагуванням статей, макетуванням та друком збірника, оформлення і публікацією сертифікатів. 

Статті та тези доповідей будуть розміщені на сайті ХТЕІ. За бажанням автора, збірник матеріалів 

конференції буде надіслано на вказану в заявці адресу для листування або «Новою поштою» за 

додаткову плату. 

Оргвнески надсилати єдиним платежем на картку «Приватбанк» 4731 2191 0709 1930 на ім’я 

Яковчук Олександр Володимирович із вказуванням прізвища та імені відправника (призначення 

платежу – участь в конференції).  

Адреса оргкомітету конференції: 61045, м. Харків, пров. О. Яроша, 8, Харківський 

торговельно-економічний інститут КНТЕУ, кафедра туристичного та готельного бізнесу (ауд. 312).  

Телефон для довідок: 096-939-24-88 – Яковчук Олександр Володимирович. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді: 

Обсяг – 2-6 сторінок (рекомендована кількість сторінок кратна 2). Редактор Microsoft Word for 

Windows, шрифт Calibri, розмір 14 пт, формат А4, орієнтація книжкова. Всі поля по 2 см, абзац 1 см, 

міжрядковий інтервал 1,0. 

Розміщення на сторінці: назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, 

вирівнювання – від центру, через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним 

шрифтом, курсив, вирівнювання від центру, під ними – електронна адреса автора (авторів), курсив, 

вирівнювання від центру. На наступному рядку – повна назва організації, місто, країна курсивом. 

Через рядок з відступу розміщується текст доповіді. Посилання на використані джерела слід 

подавати у квадратних дужках [1]. Під текстом (через рядок 12 пт) з абзацного відступу друкується 

список використаних джерел курсивом розміром 12 пт. Не рекомендовано розміщувати в тексті 

складний графічний матеріал, оскільки всі ілюстрації будуть надруковані чорно-білим кольором. 

Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним 

вимогам. Студенти можуть публікуватися тільки у співавторстві з науковим керівником. Матеріали 

конференції плануються видати до початку конференції. Збірник матеріалів буде друкуватися в 

авторській редакції, відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну правильність текстів несе 

автор (автори). Матеріали доповіді надсилаються електронною поштою з підтвердженням отримання 

оргкомітетом. Формат файлів *.docx. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею (наприклад, 

Ivanov.docx).  

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ: 

 

№  Інформація для організаторів конференції 

1 Прізвище, ім’я, по батькові  

2 Науковий ступінь, вчене звання, посада  

3 Організація (ЗВО, факультет, НДІ тощо), 

повна назва 

 

4 Посада в організації  

5 Адреса організації  

6 Поштова адреса для листування  

7 Контактний телефон  

8 Електронна пошта  

9 Назва наукового напряму конференції  

10 Назва доповіді  

11 Науковий керівник (для студентів та 

аспірантів) 

 

12 Форма участі у конференції (очна або 

заочна) 

 

13 Технічні засоби, необхідні для доповіді  

14 Необхідність відправки збірника поштою (у 

разі заочної участі) 

 

 

  



 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ 
 

СПЕЦИФІКА КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ФАХОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ У 
ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ 

Яковчук О.В. 
jakovchuk_alex@ukr.net 

Київський національний торговельно-економічний університет, 
Харківський торговельно-економічний інститут,, м. Харків 

 
Фахова туристична освіта як і будь яка інша фахова освіта в Україні знаходиться під 

впливом досить динамічних суспільно-політичних тенденцій … (текст). 
 
Список використаних джерел: 
1. Головне управління статистики у Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua. 
2. … 

 


