
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інформаційний лист №1   
 

Міністерство освіти і науки України 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка (Тернопіль, Україна) 
Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща) 

Барановицький державний університет (Барановичі, Білорусь) 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції  
 «ТУРИЗМ, ГЕОГРАФІЯ, КРАЄЗНАВСТВО: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І 

ПРАКТИКИ»,  

яка відбудеться 16-17 травня 2019 р. в Тернопільському національному 

педагогічному університеті ім. В.Гнатюка 

 

Метою конференції є зустріч науковців з країн Центрально-Східної Європи для 

обговорення актуальних проблем розвитку туризму, географічних та краєзнавчих 

досліджень в сучасний період в країнах регіону. 

Робочі мови конференції: українська, польська, білоруська, англійська.  

Термін подання матеріалів: до 1 квітня 2019 року 

Організатори:  

Географічний факультет Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна); 

Інститут фізичного виховання, туризму і фізіотерапії Гуманітарно-
природничого університету імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща) 

Барановицький державний університет (Барановичі, Білорусь) 
 

 
 
 



Науковий комітет конференції: 

 

Богдан БУЯК д. філософ. н., професор, ректор Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка (Тернопіль, Україна) 
 

Галина 
ФАЛЬФУШИНСЬКА  

д. біолог. н., професор, проректор з наукової роботи і 
міжнародного співробітництва Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
(Тернопіль, Україна)  
 

Елігіуш 
МАЛОЛЄПШИ 

доктор габілітований, професор, декан педагогічного 
факультету  Гуманітарно-природничого університету імені 
Яна Длугоша (Ченстохова, Польща) 
 

Яцек ВОНЩІК доктор габілітований, професор, директор Інституту фізичного 
виховання, туризму і фізіотерапії Гуманітарно-природничого 
університету імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща)  
 

Маріуш ЖЕНТАВА  доктор габілітований, професор Гуманітарно-природничого 
університету імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща) 
 

Леся ЗАСТАВЕЦЬКА д. геогр. н., професор кафедри географії та методики її 
навчання Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна) 
 

Клаудіа ЗУСКОВА доктор габілітований, професор Університету імені П.-Й. 
Шафарика (Кошіце, Словаччина) 
 

Володимир КЛІМУК к. екон. наук, проректор з наукової роботи Барановицького 
державного університету (Барановичі, Білорусь) 
 

Валентин 
КОНСТАНТІНОВ 

доктор наук, професор Тираспольського державного  
університету (Кишинів, Молдова) 
 

Мирослав СИВИЙ  
 

д. геогр. наук, професор, завідувач кафедри географії та 
методики її навчання Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
(Тернопіль, Україна) 
 

Олег ШАБЛІЙ д. геогр. наук, професор, завідувач кафедри економічної та 

соціальної географії Львівського національного університету 

імені Івана Франка (Україна) 

 

 



Організаційний комітет конференції: 

Леся ЗАСТАВЕЦЬКА 

 

голова комітету, д. геогр. н., професор кафедри географії та 

методики її навчання Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(Тернопіль, Україна) 

Богдан ЗАБЛОЦЬКИЙ 

 

заступник голови комітету, к. геогр. н., доцент кафедри 

географії та методики її навчання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (Тернопіль, Україна) 

Сергій ГУЛИК відповідальний секретар комітету, к. геогр. н., викладач 

кафедри географії та методики її навчання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (Тернопіль, Україна) 

Даніель БАКОТА доктор кафедри туризму і рекреації  Гуманітарно-

природничого університету імені Яна Длугоша (Ченстохова, 

Польща) 

Аркадіуш ПЛОМІНСКІ доктор,завідувач  кафедри туризму і рекреації    Гуманітарно-

природничого університету імені Яна Длугоша (Ченстохова, 

Польща) 

Володимир ЗУЄВ ст. викладач кафедри природничих дисциплін 

Барановицького державного університету, голова еколого-

краєзнавчого громадського об'єднання «Неруш» (Барановичі, 

Білорусь) 

Тарас ЗАСТАВЕЦЬКИЙ 

 

к. геогр. н., доцент кафедри географії України і туризму 

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)  

Катерина ДУДАРЧУК к. геогр. н., доцент кафедри географії України і туризму 

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна) 

Петро ДЕМ'ЯНЧУК к. геогр. н., доцент кафедри географії та методики її навчання 

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна) 

Микола ПИТУЛЯК к. геогр. н., доцент кафедри географії та методики її навчання 

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (Тернопіль,  Україна) 

 

 



І. Мета та завдання конференції: Конференція організовується з метою 
інтеграції зусиль вчених, науково-педагогічних працівників, громадських 
організацій, представників державної виконавчої влади, для вирішення сучасних 
проблем туристичної діяльності, розвитку географічної науки та освіти, 
краєзнавчих досліджень, розробки планів і стратегій майбутнього регіонального 
розвитку та міжнародної співпраці. 

До участі в конференції запрошуються всі зацікавлені особи. 
 

ІІ. Наукові напрями конференції: 
1) Актуальні питання теорії і практики туризму 
2) Нові напрямки туристичної діяльності 
3) Проблеми і перспективи розвитку культурного туризму в Центрально-

Східній Європі 
4) Сучасні географічні дослідження: методика, теорія і практика. 
5) Краєзнавчі (регіональні) студії. 
6) Varia. 

 

ІІІ. Організаційна інформація  

Для участі в конференції необхідно до 1 квітня 2019 р.: 

1) Заповнити заявку на участь у конференції. 
2) Надіслати матеріали доповіді. Надсилається електронною поштою у форматі 

файлу *doc. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею (наприклад, 

Petrenko.doc). Оргкомітет зі свого боку надсилає підтвердження про отримання 

матеріалів та прийняття їх до публікації. 
Розширені публікації за бажанням авторів можуть бути включені до 

колективної монографії, яку планується видати в грудні 2019 року. 

 
Вимоги до оформлення тез: 

Шрифт: Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, поля 20 мм з усіх боків, абзац 1. 

Оформлення: 

1-й рядок – назва роботи (всі літери прописні, напівжирний шрифт). 

2-й рядок – П.І.Б. автора / співавторів (курсив). 

3-тя рядок – місце роботи, місто, країна (курсив). 

4-й рядок – e-mail автора / співавторів (курсив). 

5-й рядок – пропуск. 

Вирівнювання – посередині рядка. 

6-й рядок – текст статті (з абзацу) 

Обсяг: 4-10 сторінок. 

Мова: українська, польська, білоруська, англійська. 

Бажано не розміщувати в тексті складний графічний матеріал та великі 
таблиці. 

Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці 
конференції і вказаним вимогам. Студенти можуть публікуватися лише у 
співавторстві з науковим керівником. Матеріали конференції планується видати 



до початку конференції. Збірник матеріалів буде друкуватися в авторській 
редакції.  

 
Оргвнесок конференції становить 300 грн.  і включає: витрати на 

редагування, верстку, публікацію збірника конференції + сертифікат учасника.  
Для учасників, котрі  бажають отримати тільки електронну версію збірника – 

вартість публікації становить 150 грн. 
Умови та вартість очної участі (поселення, харчування) будуть повідомлені в 

наступному інформаційному листі. 
 

Банківські реквізити для оплати оргвнеску будуть надіслані авторам після 
прийому їх матеріалів до публікації.  
 

 
Заявку, матеріали та копію квитанції  про оплату оргвнеску надсилати на 

електронну адресу: zast.lesia@gmail.com 
 
Подальша інформація стосовно проведення конференції «ТУРИЗМ, 

ГЕОГРАФІЯ, КРАЄЗНАВСТВО: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ» 

буде надіслана в інформаційному листі №2.  

Телефони для довідок: 
38(0352) 43-61-54 – кафедра географії та методики її навчання 
+380675880117 – проф. Заставецька Леся Богданівна 
E-mail: zast.lesia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



«ТУРИЗМ, ГЕОГРАФІЯ, КРАЄЗНАВСТВО:  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ» 
16-17 травня 2019 року, Тернопіль 

 

Картка учасника конференції 

Прізвище  

Ім'я  

Науковий ступінь, вчене звання  

Посада   

Місце праці  

Адреса інституції  

Номер телефону  

Електронна пошта  

Назва доповіді  

Науковий напрям конференції  

Форма участі (очна, заочна)  

 


