
 

 

Київський національний 

університет 

 імені Тараса Шевченка 
факультет психології, географічний 

факультет 

 

 

Інститут психології імені 

Г.С.Костюка 

Національної Академії 

педагогічних наук України  
 

 

 

Міністерство туризму Республіки 

Кіпр 
 

 

 

Національна туристська 

організація України 
 

 

 

Асоціація в`їзних туроператорів 

України 
 

 

 

 

ТО CoralTravel 
 

 

Інститут досліджень діаспори 

 
 
 
 
 

Міжнародна науково-практична конференція 

 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ТУРИЗМ 
 
 

 

Київ, 27 квітня 2022 року  



 
 

 
 
 

Тематика (секції): 

- Психологічні фактори в туристсько-рекреаційній царині 

- Психологічні компетенції менеджерів туристської сфери: 

формування та розвиток  

- Психологія споживача туристського продукту  

- Психологія взаємодії з діловими партнерами та клієнтами в 

сфері гостинності 
- Мотивація до праці в туристсько-рекреаційній індустрії  

- Особливості ділового спілкування в туризмі  

- Етноекзоґенний туризм як фактор розвитку сфери 

гостинності 
 

Форма участі: 

дистанційна  

 

Робочі мови:  

українська, англійська, російська 

 

Рада конференції: 

Бугров Володимир – професор, ректор Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Запотоцький Сергій – професор, декан географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  

Данилюк Іван – професор, декан факультету психології Київського 

національного університету 

Максименко Сергій – професор, директор Інституту психології імені 

Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України 

Горобець Іван – представник Міністерства туризму Республіки Кіпр в Україні 

Ліптуга Іван – президент Національної туристської організації України  

Юхновець Марія – президентка Асоціація в`їзних туроператорів України 

Прокопенко Тетяна – генеральна директорка ТО CoralTravel 

 

Оргкомітет конференції: 

Любіцева Ольга – професорка, завідувачка кафедри країнознавства та 

туризму КНУ імені Тараса Шевченка  

Малишева Каріне – доцент, завідувачка кафедри експериментальної та 

прикладної психології факультету психології КНУ імені Тараса 

Шевченка 

Винниченко Ігор – доцент кафедри країнознавства та туризму КНУ імені 

Тараса Шевченка, директор Інституту досліджень діаспори  



Гринюк Діана – асистентка кафедри країнознавства та туризму КНУ імені 

Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка, відповідальна 

секретарка 

Електронний збірник матеріалів конференції (він міститиме індекс УДК, 

авторський знак та міжнародний номер електронної книги – ISBN) буде 

розміщено на сайтах географічного факультету та факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

 

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 зазначаються прізвище та ім’я 

автора/авторів. 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,  

таблицями та списком використаних джерел.  

7. Кількість авторів – не більше трьох осіб.  

8. Використання ілюстративних матеріалів у тезах повинно бути 

мінімальним.  

9. 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 тез 

бібліографічним списком мовою ориґіналу.  

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

правки.  

11. Тези, що не відповідають зазначеним вимогам чи не надіслані в 

зазначений термін, не розглядатимуться.  



З А Я В К А 
на участь у конференції 

 

Прізвище та ім`я_______________________________________________  

Назва організації_______________________________________________ 

Посада_______________________________________________________  

Науковий ступінь______________________________________________  

Вчене звання__________________________________________________  

Назва теми конференції (секції)___________________________________  

Назва доповіді _________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Планую виступити з доповіддю:  

- на пленарному засіданні (до 15 хв.)  

- на секційному засіданні (до 10 хв.)  

 

Комунікативні реквізити: 

службовий телефон ____________________________________________  

мобільний телефон ____________________________________________  

е-mail ________________________________________________________  

 

 

Заявку та електронний варіант тез/доповідей 

необхідно надіслати до 5 квітня 2022 року на адреси: 
ingvar80@ukr.net, diaspora1994@gmail.com 

 

Телефони для довідок: 

(044)5213249 – кафедра країнознавства та туризму КНУ імені Тараса 

Шевченка 

(044)4310460– кафедра експериментальної та прикладної психології 

факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка 

(050) 1656632 Гринюк Діана (відповідальна секретарка Конференції) 

 

 

До участі в конференції запрошуються психологи, туризмологи 

та курортологи, представники індустрії гостинності, 

влади та мас-медій 

mailto:ingvar80@ukr.net

