Заявка на участь у конференції
«Туризм: міжнародний досвід та національні
пріоритети»
Прізвище _________________________________
Ім'я, по батькові ___________________________
Науковий ступінь, вчене звання ______________
Повна назва вищого навчального закладу
(організації)______________________________
Місце роботи (навчання) ____________________
Посада ___________________________________
Назва доповіді_____________________________
Секція____________________________________
Адреса та індекс ___________________________
Контактний тел. ___________________________
E-mail ____________________________________
Необхідність додаткового примірника збірника
конференції (так / ні та кількість, шт.) ________
Форма участі (заочна /очна)__________________

НАУКОВІ ТА РЕКРЕАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНІ
ЗАХОДИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
урочисте відкриття конференції, концерт;
пленарне та секційні засідання у Ботанічному
саду ЖНАЕУ;
 проведення фестивалю «Сільський туризм»
на території Ботанічного саду ЖНАЕУ;
 екскурсія до зеленої садиби «Кіт Баюн і
Кривенька качечка».



Оперативна
інформація
щодо
роботи
конференції
буде
розміщена
на
сайті
www.znau.edu.ua та на сторінці Facebook
https://www.facebook.com/ZhNAEU_Tourism

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Житомирський національний агроекологічний
університет
Управління промисловості, розвитку
інфраструктури та туризму Житомирської
облдержадміністрації
Житомирська обласна громадська організація
«Спілка сприяння розвитку сільського
зеленого туризму в Україні»
Житомирська обласна організація національної
спілки краєзнавців України
Обласна мистецько-культурна спілка народних
майстрів «Мистецьке Полісся»

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ АКТИВНУ
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!

Планую: (необхідне виділити)
 виступити на пленарному засіданні (до 10 хв.)
 доповісти на секційному засіданні
 взяти участь без доповіді
 заочна участь (тільки публікація тез)

Адреса організаційного комітету:
Житомирський національний агроекологічний
університет, м. Житомир, бульвар Старий, 7,
10008

Контактні особи:
завідувач кафедри туризму:
Нестерчук Інна Констянтинівна
тел.: 097-834-00-02
пошта: nester@geoek.ukr.net
викладач кафедри туризму, секретар
Чернишова Таїсія Миколаївна
тел.: 067-591-31-03
пошта: taya21@inbox.ru

І Всеукраїнська науково-практична
конференція

« ТУРИЗМ: МІЖНАРОДНИЙ
ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ
ПРІОРИТЕТИ»

факультет економіки та менеджменту
кафедра туризму

м. Житомир, 26 травня 2017 р.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«ТУРИЗМ:
МІЖНАРОДНИЙ
ДОСВІД
ТА
НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ», яка відбудеться на
базі
Житомирського
національного
агроекологічного університету (Ботанічний сад
ЖНАЕУ).

Організаційний комітет конференції

Голова:
СКИДАН ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ – д. е. н., професор,
ректор ЖНАЕУ
Заступник Голови:
РОМАНЧУК ЛЮДМИЛА ДОНАТІВНА – д. с.-г.
наук, професор, проректор з наукової роботи та
інноваційного розвитку ЖНАЕУ
Члени організаційного комітету:
КРИСЮК РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ – начальник
управління промисловості, розвитку інфраструктури
та туризму Житомирської ОДА;
ЛЮБІЦЕВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА – д. г. н.
завідувач кафедри туризму та країнознавства КНУ
імені Тараса Шевченка;
ШИЩЕНКО ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ – д. г. н.,
професор кафедри географії України КНУ імені
Тараса Шевченка, член-кореспондент НАПН України;
БОНДАРЕНКО ЕДУАРД ЛЕОНІДОВИЧ – д. г. н.,
професор кафедри геодезії та картографії КНУ імені
Тараса Шевченка;
СКАВРОНСЬКИЙ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ - голова
Житомирської обласної організації НСКУ, директор
музею історії міста Бердичева;
ІВЧЕНКО АННА МИХАЙЛІВНА – голова обласної
мистецько-культурної спілки народних майстрів
«Мистецьке Полісся»;
ОПАЛОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ –к. е. н.,
доцент, декан факультету економіки та менеджменту
ЖНАЕУ;
НЕСТЕРЧУК ІННА КОНСТЯНТИНІВНА–к. г. н.,
доцент, завідувач кафедри туризму ЖНАЕУ;
ДУНАЄВСЬКА ОКСАНА ФЕЛІКСІВНА –к. б. н.,
доцент кафедри туризму ЖНАЕУ;
ТИЩЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА – к. е. н.,
доцент кафедри туризму ЖНАЕУ;
РЯБЦЕВА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА–к. с.-г. н.,
ст. викладач кафедри туризму ЖНАЕУ.

Секретар:

ЧЕРНИШОВА ТАЇСІЯ МИКОЛАЇВНА –к. б. н., ст.
викладач кафедри туризму ЖНАЕУ.

Напрями роботи конференції:

1. Розвиток

туристичної сфери України в
контексті євроінтеграції.
2. Особливості
регулювання
і
реалізації
туристичної політики в Україні.
3. Сільський, екологічний туризм: національний
та міжнародний досвід.
4. Культурно-пізнавальний, релігійний туризм
та паломництво.
5. Подієвий туризм: спецпроекти.
6. Туристсько-рекреаційний потенціал регіонів:
краєзнавчі дослідження та музейна справа.
7. ГІС технології у сфері туризму.
8. Економіка і організація туристського бізнесу.
9. Сучасні тенденції готельно-ресторанного
бізнесу.
10. Перспективи розвитку санаторно-курортної
галузі.

Робочі мови
англійська.

конференції:

українська,

Форми участі у конференції: очна та заочна.
Організація роботи і публікація
матеріалів
1.Конференція проводиться за інформаційної
підтримки фахового наукового журналу «Вісник
Житомирського національного агроекологічного
університету» (економічні науки). Учасники
конференції за бажанням можуть подати статтю
до вказаного видання. Вартість публікації і
вимоги до оформлення матеріалів подані на сайті
журналу: http://www.znau.edu.ua/visnik-zhnaeu.
2.Робота конференції передбачає видання
збірника тез. Останні потрібно надіслати на
електронну адресу секретаря конференції
(taya21@inbox.ru) до 15 квітня 2017 р.Тези, які
надійдуть пізніше, до збірника включені не будуть.
3. Для покриття витрат на підготовку і
проведення конференції, видання збірника тез і
каву-брейк передбачені організаційні внески.
Внесок складає 200 грн; для учасників, які
планують заочну участь – 100 грн.
Організаційні внески приймаються до 15 квітня
2017 року.

Кошти потрібно перерахувати на картку
Приватбанку 5168 7572 9589 5892 (одержувач –
Нестерчук Інна Констянтинівна). Оплата має
передбачати комісію банку. В полі «призначення
платежу» обов’язково вказати: «участь у
конференції». Квитанцію про сплату оргвнеску
потрібно надіслати на електронну пошту
секретаря (taya21@inbox.ru) разом із тезами і
заявкою на участь у форматі: Заявка.Іванов;
Тези.Іванов; Чек.Іванов.
4.Витрати на проїзд та проживання учасники
оплачують окремо. Транспортне сполучення:
 від залізничного вокзалу – тролейбуси № 1
або 2, маршрутне таксі № 44 до зупинки «вул.
Корольова» (посадка навпроти центрального
входу вокзалу);
 від автовокзалу – тролейбус № 1 або 2 до
зупинки «вул. Корольова».

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тексту 2–4 сторінки формату А4, без
переносів, у текстовому редакторі Microsoft
Word 97-2003 (у форматі *.doc). Мова:
українська або англійська. Шрифт – Times New
Roman, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,
абзацний відступ – 1 см, усі поля сторінки –
2 см. Розміщення елементів тез подано нижче.
УДК 379.85

НестерчукІ.К.
Житомирський національний
агроекологічний університет
e-mail: nester_geoek@ukr.net

СПЕЦИФІКА І ПРОСТОРОВІ
ОСОБЛИВОСТІ ГАСТРОНОМІЧНОГО
ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНСТРУКТ
В досліджені розкриваються основні
поняття
гастрономічного
туризму
як
специфічного виду, вказано його місце серед
світових напрямків туризму, класифікацію,
викладено історію його розвитку.

