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Вельмишановні Колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

І Міжнародної науково-практичної конференції 

форма проведення – дистанційна 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ТУРИЗМУ» 

23-24 березня 2023 року (м. Дніпро, Україна) 

 

Для участі у конференції необхідно до 23 березня 2023 року на електронну адресу оргкомітету 

tourconf@pstu.edu надіслати матеріали доповіді, заявку щодо участі у роботі конференції (форма заявки 

та правила оформлення матеріалів наведені нижче). 

 

Секції конференції 

1. Менеджмент та маркетинг в сфері обслуговування на туризму; 

2. Сучасні технології управління та адміністрування туристичним бізнесом; 

3. Інформатизація та інтелектуалізація компетентностей управління в сфері туризму; 

4. Інновації та засоби досягнення конкурентних переваг; 

5. Прогнозування та управління розвитку туризму в умовах впливу зовнішнього середовища; 

6. Методичні орієнтири збереження динаміки фінансових потоків в умовах невизначеності; 

7. Ефективні системи управління в галузі туризму та готельного господарства; 

8. Економічні, поведінкові та соціально-гуманітарні аспекти сфери обслуговування; 

9. Культурологія, екологія, педагогічні та психологічні науки для сфери обслуговування 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА! 

Персональний СЕРТИФІКАТ учаснику конференції за заявкою 

Збірник матеріалів буде розміщено до 30 квітня на сайті ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» 

Вимоги 

щодо оформлення матеріалів конференції 

1. Учасник має право подати тільки 2 доповіді, які раніше не публікувалися. 

2. Обсяг доповідей – до 5-х сторінок. 

3. Гарнітура: Microsoft Word for Windows 2007.2010, шрифт Times New Roman, кегль – 14, 

інтервал – 1,5. 

4. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 20 мм. 

5. Файли назвати по першому прізвищу автора, у тому порядку як вони вживаються у тексті 

статті, українськими літерами (наприклад, Петрук_заявка, Петрук_ матеріали ). 

mailto:tourconf@pstu.edu
http://stat.conf-sci.com/sl/MjY2OTI1OA%3D%3D/a3812cd3d1750590518d79b4139f7d3a7e621s8


Порядок розміщення матеріалів 

Перший рядок – Секція (тематичний напрям конференції): Назва секції відповідно до переліку, який 

вказаний вище (шрифт курсив, напівжирний, вирівняний по центру); 

- Другий рядок – ПІБ автора(ів) повністю (малі літери, шрифт – жирний, вирівнювання праворуч); 

- Третій рядок – науковий ступінь, вчене звання (для осіб, які його мають), здобувач (аспірант, магістр, 

бакалавр) (вирівнювання праворуч); 

- Четвертий рядок – повна назва установи, де працює або навчається автор, країна (вирівнювання 

праворуч); 

- П’ятий рядок – пропускається 1 рядок; 

- Шостий рядок – назва матеріалів доповіді (великі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по центру); 

- Сьомий рядок – пропускається 1 рядок; 

- через два інтервали розташовують основний текст; 

- посилання на літературні джерела подають у квадратних дужках із вказівкою в них порядкового 

номера джерела за алфавітним списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад [1, с.45]; 

- в кінці тексту наводять список використаних джерел; 

- оформлення списку використаних джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015, приклад 

http://www.kdu.edu.ua/GV_jurnal/pryklad_oformlennya_lit_dzherel.pdf ; 

- сторінки не нумеруються; 

- відповідальність за висвітлений матеріал несуть автори доповідей; 

- Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, до друку не приймаються. 

 

Зразок оформлення матеріалів 

Секція 7: Ефективні системи управління в галузі туризму та готельного господарства 

 

Петрук П.П.  

к.е.н., доцент, доцент кафедри туризму 

Петров І.І. 

студент групи ТУР-20 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна 

 

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТУРИЗМУ 

 

Дослідження сучасних тенденцій розвитку галузі туризму на рівні країни та окремих регіонів 

свідчить, що …. 

Література 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua. 

 

Література 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до ресурсу: http://ukrstat.gov.ua. 

Заявка на участь у конференції 

 

Прізвище, ім’я, по батькові автора (ів) 

Місце роботи, (навчання), посада, заклад (організація)  

Науковий ступінь, вчене звання 

E-mail 

Назва матеріалів 

Сертифікат (треба чи ні) 

Контакти: 

Шарко Маргарита Василівна  (тел. Viber +38 050 293 24 68) 

Гривцова Олена Миколаївна (тел. Viber  +38 067 429 62 56) 

Електронна пошта: 

tourconf@pstu.edu  
ЧЕКАЄМО 

НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ! 
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