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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської науковоу
ландшафті,
практичної
інтернет-конференції
“Туризм
ландшафт у туризмі”, що відбудеться 25-26 травня 2022 року в
Вінницькому
державному
педагогічному
університеті
імені
Михайла Коцюбинського, кафедра географії.

Орієнтовна тематика конференції:
1.
2.
3.
4.
5.

Фундаментальні концепції туризму (рекреація, подорожі, ландшафти).
Екологічний туризм.
Туризм в антропогенних ландшафтах.
Етнокультурний туризм.
Нішовий туризм: агротуризм, кулінарний туризм, темний туризм, екстремальний
туризм, туризм спадщини, медичний туризм, кінотуризм, релігійний туризм,
віртуальний туризм, військовий туризм, туризм і повсякдення.
6. Майбутнє розвитку туризму.

Умови участі у роботі конференції
Матеріали конференції будуть виставлені для обговорення на офіційному сайті
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
(http://www.vspu.edu.ua/) та опубліковані у збірнику матеріалів конференції
(електронний pdf). Для участі у конференції в оргкомітет до 20 травня 2022 року
електронною поштою на адресу wolowyk@gmail.com потрібно надіслати:
1. Заявку на участь в конференції за формою, що додається.
2. Статтю (до 5-х сторінок) в електронному варіанті.
3. Копію квитанції про перерахування коштів за публікацію.
Вартість однієї повної чи неповної сторінки тексту складає 20 грн. Одноосібні
статті докторів наук та публікації авторів з поза меж України будуть
публікуватися безкоштовно. Авторам будуть надіслані сертифікати участі (pdf) у
конференції.

Реквізити для оплати:
Кошти надсилати за адресою: Україна, 21001, м. Вінниця, вул. Острозького,
32, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського, кафедра географії, Воловику Володимиру Миколайовичу.
Призначення платежу: За публікацію матеріалів конференції від П.І.Б. автора.
Вимоги до оформлення тексту матеріалів конференції:
1. Загальний обсяг статті – до 5-х повних сторінок.
2. Шрифт – Times New Roman, розмір 14.
3. Міжрядковий інтервал – 1,5.
4. Поля: зверху, знизу, зліва, справа – 2,0 см.
5. Основний текст набирають з абзацу – 1,25 см.
6. Сторінки не нумерувати.
7. Текст набирати без переносів.
8. Назву статті набирають великими літерами, напівжирним шрифтом,
вирівнюють по центру.

9. Нижче по центру пишуть прізвище та ініціали автора (авторів). Далі
вказують науковий ступінь та вчене звання. У наступному рядку зазначають повну
назву навчального закладу.
10. Після основного тексту статті напівжирним шрифтом посередині
розміщується «Список використаних джерел». Література друкується 12 шрифтом в
алфавітному порядку з дотриманням бібліографічних стандартів (до 5-ти джерел).
11. Статті необхідно оформляти в редакторі Word у вигляді комп’ютерного
файлу з розширенням *doc.
12. Приймаються статті написані українською, англійською, польською мовами.
Стаття, яка не відповідає вимогам або програмі конференції, не буде надрукована.
За зміст і достовірність поданих матеріалів несуть відповідальність автори.

Довідки за телефоном (або Viber):
(096) 526-87-14 – Денисик Григорій Іванович, д.г.н., професор, завідувач
кафедри географії
(095) 387-49-43 – Воловик Володимир Миколайович, д.г.н., професор кафедри
географії або електронною поштою wolowyk@gmail.com

ЗАЯВКА
на участь в Інтернет-конференції
«Туризм у ландшафті, ландшафт у туризмі»
25-26 травня 2022 року
Прізвище ______________________________________________________
Ім’я ___________________________________________________________
По-батькові ____________________________________________________
Науковий ступінь _______________________________________________
Вчене звання ___________________________________________________
Посада ________________________________________________________
Назва організації, її адреса _______________________________________
Адреса для листування і телефон __________________________________
E-mail _________________________________________________________
Тема доповіді (публікації) ________________________________________
Заявка подається без скорочень!
З повагою, оргкомітет конференції

