ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. Учасник має право представити
тільки одну наукову працю, яка раніше не
була опублікована.
2. Тези
доповідей
не
повинні
перевищувати чотири сторінки тексту на
аркушах формату А4, набраного у
редакторі MS Word. Розмір усіх полів – 20
мм. Гарнітура: Times New Roman, кегль
(розмір) 14, міжрядковий інтервал – 1.
Відступ на абзац – 1,25 см.
3. У правому кутку – прізвище,
ініціали автора, нижче – посада; курс,
факультет, прізвище наукового керівника
(для студентів); нижче – назва установи,
місто.
4. Через один інтервал – назва тез
(великими жирними літерами по
центру). Далі текст.
5. Посилання наводяться в тексті у
квадратних дужках відповідно до порядку
згадування у тексті.
6. У кінці тексту наводиться список
використаних джерел відповідно до вимог
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
7. Файли повинні бути названі згідно
з поданим прикладом: Іванов_Заявка,
Іванов_Тези.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
- Українська
- Російська
- Англійська

ЗАЯВКА
на участь у
ІІІ Всеукраїнській науковопрактичній конференції

«Сучасні тенденції розвитку
туризму»

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ВП «МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ
І МИСТЕЦТВ»

Iнформацiйний лист

Прізвище ___________________________________
Ім’я ________________________________________
По батькові__________________________________
Науковий ступінь ____________________________
Вчене звання ________________________________
Посада _____________________________________
Назва установи ______________________________
Телефон ____________________________________
E-mail ______________________________________
Адреса _____________________________________
Для студентів: науковий керівник (ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад)
____________________________________________
Назва доповіді _______________________________

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

Напрям______________________________________

Реєстраційний збір відсутній.
Відрядження за рахунок учасників
конференції.

«Сучасні тенденції
розвитку туризму»
Миколаїв

05 листопада 2015 р.

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції
«Сучасні тенденції розвитку туризму»,
яка відбудеться 05 листопада 2015 року
у ВП «Миколаївській філії Київського
національного університету
культури і мистецтв»
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Голова оргкомітету:
Федотова Н.В. – директор ВП «МФ КНУКіМ»,
Заслужений працівник культури України,
доцент
Співголова оргкомітету:
Волчецький Р.В. – заступник начальника
відділу
з
питань
економіки
природокористування
та
туризму
Департаменту економічного розвитку, торгівлі
та
туризму
Миколаївської
облдержадміністрації
Заступники голови оргкомітету:
Акманов Д.О. – перший заступник директора
ВП «МФ КНУКіМ», Заслужений працівник
культури України, доцент;
Чичкалюк Т.О. - кандидат економічних наук,
доцент, Почесний працівник туризму України
Секретар:
Обозна А.О. – завідувач кафедри менеджменту
ВП «МФ КНУКіМ», кандидат економічних
наук, доцент
Члени оргкомітету:
Бондарчук-Чугіна І.Ю.
–
кандидат
історичних наук, доцент кафедри менеджменту
ВП «МФ КНУКіМ»;

Гаврилова О.В. – кандидат педагогічних наук,
доцент
кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін ВП «МФ КНУКіМ»;
Доній В.С. – викладач кафедри соціальногуманітарних дисциплін ВП «МФ КНУКіМ»;
Лисенко Г.О. – начальник навчальної частини
ВП «МФ КНУКіМ»;
Огієнко М.М. – кандидат технічних наук,
доцент кафедри менеджменту ВП «МФ
КНУКіМ»;
Орлова О.В. – кандидат культурології, доцент
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП
«МФ КНУКіМ»;
Пінчук А.С. – кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту ВП «МФ
КНУКіМ»
Шуляк С.О. – декан факультету менеджменту
і бізнесу, кандидат педагогічних наук, доцент
ВП «МФ КНУКіМ»

КАЛЕНДАР РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 Прийом заявок на участь у конференції та
тез доповідей – до 20 жовтня 2015 р.;
 Робота конференції – 05 листопада
2015 р. (початок о 10.00).
Напрями роботи конференції:
1. Проблеми та перспективи використання
туристсько-рекреаційного
потенціалу
Миколаївської області;
2. Культурні проекти як туристичний
ресурс;
3. Актуальні проблеми професійної
освіти. Підготовка кадрів в індустрії
туризму та гостинності;
4. Туристичний потенціал краю в
наукових розвідках студентів.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для включення тез доповідей у збірник
праць конференції необхідно направити
на адресу оргкомітету:
 Заявку на участь у конференції
(Е – mail: mfknukim.konf.tur@ukr.net);
 Тези доповідей
(Е – mail: mfknukim.konf.tur@ukr.net).
Одержання тез доповідей електронною
поштою
необхідно
перевірити
за
контактними телефонами або Е – mail.
Контактні особи:
Обозна Альона Олексіївна – завідувач
кафедри менеджменту ВП «МФ КНУКіМ»,
кандидат економічних наук, доцент

Тел. (066) 286-37-46
Пінчук Анна Сергіївна
Тел. (066) 613-53-03
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
ВП «Миколаївська філія Київського
національного університету культури і
мистецтв»
вул. Декабристів, 17
м. Миколаїв
Україна
54017

Запрошуємо до участі!

