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3 грудня 2019 року



Шановні колеги!
Кафедра туристичного та готельного бізнесу ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує докторів 
та кандидатів наук прийняти участь у Методологічному 
міждисциплінарному інтернет-семінарі «Щастя у подорожах: 
реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллєвих практик 
мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди», який 
відбудеться 3 грудня 2019 року.

Роботи зі студентами не розглядаються.

Організаційний комітет

Голова:

Скляр Г. П., завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

д.е.н., професор.

Співголова:

Логвин М. М., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

к.геогр. н., доцент;

Секретар:

Животенко В. О., доцент кафедри туристичного та готельного 

бізнесу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», к.е.н., доцент;

Тематичні вектори дискусії

1. Постнекласична парадигма наукових досліджень туризму

2. Людиномірність філософії Г. С. Сковороди

3. Категорія щастя у філософії Г. С. Сковороди

4. Категорія свободи у філософії Г. С. Сковороди

5. Дозвіллєві практики Г. С. Сковороди і сучасність

6. Подорожування і творча активність особистості. Рефлексія 

подорожніх практик в українській культурі

7. Ефективність туристичної діяльності в умовах економіки щастя

Умови участі у семінарі та публікації

матеріалів доповідей

Участь у семінарі є безкоштовною.

Форма участі у семінарі: дистанційна.

Робоча мова: українська.

За підсумками сумінару буде сформований електронний збірник 

матеріалів семінару (PDF). Збірнику будуть надані відповідні 

бібліотечні індекси УДК, ББК та міжнародний стандартний 

книжний номер (ISBN).

Збірник буде розміщений на сайті кафедри туристичного та 

готельного бізнесу університету за адресою: 

www.tourism.puet.edu.ua/ (Розділ «Новини») після проведення 

семінару.

Для участі у семінарі та публікації у збірнику матеріалів необхідно 

у термін до 25 листопада 2019 року надіслати на електронну 

адресу оргкомітету turizm.puet@gmail.com заявку та матеріали.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не 

відповідають вимогам щодо оформлення, темі семінару чи 

надійшли із запізненням.

Матеріали не рецензуються, публікуються в авторській редакції. 

Автори несуть відповідальність за точність наведених у матеріалах 

даних і цитат.

Вимоги до оформлення матеріалів

1. Обсяг тексту 6-8 сторінок (разом з використаними джерелами).

2. Кількість співавторів не більше 2-х (двох).

3. Текст повинен бути набраний при дотриманні наступних вимог у 

текстовому редакторі Microso� Word:

- формат А5 (148х210 мм), поля тексту (дзеркальні): верхнє, нижнє, 

внутрішнє, зовнішнє - 2,0 см;

- шрифт набору Times New Roman, розмір - 11;

- міжрядковий інтервал - 0,9, абзац - 0,5 см.

4. Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора 

розміщуються у правій частині аркуша, нижче - назва установи 

(без скорочень), місто, нижче E-mail - курсивом; через 1 інтервал - 

назва матеріалів великими літерами жирним курсивом по центру 

аркуша; далі через 1 інтервал за шириною аркуша - текст 

матеріалів. Список використаних джерел слід розміщувати в кінці 

після тексту матеріалів через 1 інтервал за шириною аркуша.

5. Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати 

безпосередньо після першого посилання на них у тексті. Всі 

елементи графічних об’єктів повинні бути згруповані. Робота не 

повинна містити сканованих фрагментів. На всі ілюстрації мають 

бути посилання в тексті. Колір - чорно-білий.

6. Таблиці слід розташовувати безпосередньо після посилання на 

них у тексті або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути 

посилання в тексті. Орієнтація талиць, ілюстрацій виключно 

книжкова і не має перевищувати 2/3 площі аркуша.

7. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних 

стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Зразок оформлення заявки

Контактна особа Животенко Віталій Олександрович, доцент 

кафедри туристичного та готельного бізнесу ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н., доцент – 

тел. (095) 387-46-67

Прізвище, ім’я, по-батькові автора

Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання автора

Назва і номер тематичного напряму

Назва доповіді

Контактний телефон

E-mail


