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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра географії України 

 
проводять  

15 квітня 2022 року  

Всеукраїнську науково-практичну конференцію у форматі круглого столу 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ І АУТДОР РЕКРЕАЦІЇ В УКРАЇНІ 

присвячений пам’яті Олександра ДМИТРУКА 
доктора географічних наук, професора кафедри географії України  

 
Захід планується провести у вигляді очної конференції на географічному факультеті 

КНУ імені Тараса Шевченка 

(у разі продовження карантинних заходів - у форматі on-line конференції 
із використанням платформи ZOOM) 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КРУГЛОГО СТОЛУ: 
1. Екологічний туризм VS сільський зелений туризм - сучасний тренд в сталому  розвитку 
регіонів  
2. Активний туризм та аутдор рекреація: екоорієнтованість розвитку 
3. Природоохоронна діяльність та екологічний туризм 
4. Роль екологічного туризму та аутдор рекреації в освітній діяльності 
5. Ландшафтна та культурна спадщина - бекграунд екологічного туризму 
6. Спортивне орієнтування 
7. Можливості екологічного туризму в розрізі кризових викликів: соціальна та економічна 
криза, військові конфлікти, пандемія спричинена хворобою викликаною вірусом COVID-19 
тощо 
8. Урбаністичний туризм:  пошуки нових трендів та можливостей 
9. Інклюзивність туризму 

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 
31 березня 2022 року – крайній термін подання на електронну адресу оргкомітету Круглого 

столу ГУГЛ-форми реєстрації, а також тез доповідей/статей, які будуть опубліковані у науковому 
журналі Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів 

1-10 квітня 2022 р. – розсилка програми роботи Круглого столу та уточнення форми 
проведення конференції; 

15 квітня 2022 р. – відкриття роботи Круглого столу «Актуальні питання розвитку екологічного 

туризму і аутдор рекреації в Україні 

 
 



УМОВИ УЧАСТІ У КРУГЛОМУ СТОЛІ 

Для участі необхідно до 31 березня 2022 року – підтвердити участь/надіслати матеріали 
для публікації: посилання на ГУГЛ-форму реєстрації:https://forms.gle/SmyAWiMHGAzQc2GY9  

 
Матеріали для публікації надіслати на адресу e-mail для листування: 
konstructgeo@gmail.com з поміткою «круглий стіл - 2022» у темі листа. 
 

Додаткові питання можна з’ясувати за номером телефону 
+380673877029 (Уліганець Сергій) 

+380935921622 (Купач Тетяна), 
+380506962202 (Гринюк Олег), 

+380665566141 (Дем’яненко Світлана) 
 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КРУГЛОГО СТОЛУ 
Тези доповідей учасників/наукові статті/доповіді у вигляді стендів за напрямками 

роботи круглого столу передбачається видати до початку заходу із розміщенням на 

електронному ресурсі Київського національного університету імені Тараса Шевченка - сайті 

наукового журналу Конструктивна географія та раціональне використання природних 

ресурсів (http://constructgeo.knu.ua/index.html) 

! Стендові доповіді подаються до друку у вигляді тез та доповнюються макетом стенду. 

 
ВИМОГИ до подання публікацій 

 
ТЕЗИ усних/стендових доповідей 
Обсяг тез 4-5 сторінки (до 2 5 000 слів). Текст тез повинен бути набраний у текстовому 

редакторі Microsoft Word з дотриманням таких вимог: гарнітура – Тimes New Roman – 12, 
інтервал – 1, абзац – 1,05, поля – 2 см кожне. На початку тексту тез обов’язково додаються: 
НАЗВА (12 кегль, напівжирним, прописні), прізвище автора, місце закладу/організації (Times 
New Roman, курсив, 11 кегль); анотації українською та англійською мовами за схемою (Times 
New Roman, 11 кегль, курсив): текст анотації (до 250 слів); ключові слова. 

Формули подаються за допомогою редактора формул Microsoft Equation. Карти, 
рисунки, діаграми, схеми мають бути включені в текст. Подаються в формате .jpeg. Підписи 

нижче окремим абзацем (Times New Roman, напівжирный, 10 кегль). Нижче тексту тез 
подається не нумерований скорочений перелік літератури (джерел) (Times New Roman, 10 кегль, 
курсивом). Посилання по тексту у круглих дужках (Автор, рік) 

 

СТЕНД 
Макет стенду повинен візуалізувати основні позиції у висвітленні результатів 

дослідження висунутих у доповіді: актуальність/мета-завдання/об’єкт-предмет/основні 
результати/новизна. Оформлення макету має відповідати наступним стандартам: розмір 
макету А3 (297ˣ420мм). Розміщення контенту доповіді в макеті - структуроване колонками. 
Ілюстрації/таблиці/формули повинні відповідати загальним вимогам щодо змісту та 
оформлення (із посиланнями на авторство тощо) 

 
СТАТТЯ 
Обсяг наукової статті не менше 6 сторінок тексту (до 3 500 - 4 500 слів). З вимогами до 

оформлення наукових публікацій у журналі  можна ознайомитися за посиланням: 

http://constructgeo.knu.ua/requirements.html 

Матеріали для публікації слід надсилати на e-mail konstructgeo@gmail.com з поміткою 

«круглий стіл - 2022». Формати текстів мають бути .doc, . docx. Формати макетів стенду: 

.pdf та .jpeg. Назва файлів повинна відповідати прізвищу першого автора латиницею 

(наприклад, TEZY_Ivaniv.doc). 
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