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Друк тез доповідей – безкоштовний 
 

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися і не 
виголошувалися  

2. Тези надсилаються в електронному варіанті  
3. Тези повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word на 

аркуші формату А4, без нумерації сторінок, шрифт Times New Roman, 

кегль – 14, інтервал – 1,0. Поля – 20 мм з усіх сторін  
4. У першому рядку тез доповіді ліворуч вказуються ім’я та прізвище 

автора/авторів, у наступному – місце його/їх роботи. Нижче, через 
рядок, по центру – назва доповіді великими літерами (кегль – 16, 

жирний). Через рядок – основний текст  
5. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Times New 

Roman, кегль – 12. Формули розташовувати по центру, нумерацію 
здійснювати по правому краю. При наборі формул використовувати 

вбудований у MS Word редактор формул. Всі рисунки повинні бути 
згруповані як єдиний об’єкт  



6. Обсяг тез не повинен перевищувати 3-х сторінок, включно з 

рисунками і таблицями. Кількість авторів – не більше трьох  
7. Використання ілюстративних матеріалів у тезах повинно бути 

мінімальним  
8. Літературні та електронні джерела повинні бути пронумеровані 

відповідно до порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і 
сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список джерел 

наводиться наприкінці статті бібліографічним списком мовою 
оригіналу.  

9. До тексту тез без узгодження з автором можуть бути внесені 
редакційні правки.  

10. Роботи, що не відповідають зазначеним вимогам чи не представлені в 
зазначений термін, не розглядаються.  

 
З А Я В К А 

на участь у конференції 

Прізвище та ім`я____________________________________________  
Назва організації____________________________________________ 

Посада____________________________________________________  
Науковий ступінь____________________________________________  

Вчене звання_______________________________________________  
Назва теми конференції______________________________________  

Назва доповіді______________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Планую виступити з доповіддю:  
- на пленарному засіданні (до 15 хв.)  

- на секційному засіданні (до 10 хв.)  
Потреба в технічних засобах:  

- проектор  
- мультимедійний комплекс  

Потреба в житлі:  

- так  
- ні  

Комунікативні реквізити: 
Поштова адреса _________________________________________  

Службовий телефон ______________________________________  
Мобільний телефон _______________________________________  

Е-mail: _________________________________________________  
 

Заявку та електронний варіант тез доповіді/ей 
необхідно надіслати до 10 листопада 2020 р. на адреси: 

ingvar80@ukr.net та lgtinfo@ukr.net   
 

Телефони для довідок:  
+38044 521 3249 (кафедра країнознавства та туризму КНУ)  

+38067 446 5681 (Сировець Сергій Юрійович )  

 
До участі запрошуються туризмологи, представники турбізнесу, 

 влади та мас-медій 

mailto:ingvar80@ukr.net

