
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Запорізький національний університет 

Запорізька обласна державна адміністрація 

Академія наук вищої освіти України 

Академія економічних наук України 

Всеукраїнська спілка вчених-економістів 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди» 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

Вармінсько-Мазурський університет, Польща 

Економічний університет у Катовіцах, Польща 

Державний економічний університет у Познані, Польща 

Економічний університет у Познані, Польща 

Інститут розвитку міжнародної співпраці, Польща 

Казахський національний педагогічний університет ім. Абая 

Казахський університет «Нархоз», Казахстан  

 
 

Шановні колеги, запрошуємо Вас до участі у І Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми та перспективи впровадження європейського досвіду диверсифікації сільського 

туризму в Україні на засадах креативності та збалансованості» 

15-16  вересня 2021 року, 

присвяченій  30-річчю незалежності України та  30-річчю економічного факультету 

Запорізького національного університету 

 
Під егідою програми ЄС Еразмус+,  

напрям ім. Жана Моне у рамках проєкту 

620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE  

 «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та 

креативність: поширення європейського досвіду в Україні»/ 

«Diversification of rural tourism through sustainability  

and creativity: disseminating European experience in Ukraine» 

 

Тематичний спектр конференції охоплює такі напрями:    

Секція 1. Теоретико-методологічні засади сталого та 

креативного розвитку сільських територій в Україні та ЄС 

Секція 2. Сучасні проблеми конвергенції нормативно-правового забезпечення розвитку сільських 

територій України та ЄС на засадах збалансованості  

Секція 3. Проблеми та перспективи впровадження європейської практики диверсифікації сільського 

туризму  

15 вересня 2021 року 

Місце проведення конференції: вул Жуковського 66,  ауд. 61 (І навчальний корпус ЗНУ), м. Запоріжжя. 

Формат проведення: змішаний (онлайн на платформі Zoom та очно) 

Форми участі у конференції: 

- участь з публікацією тез; 

- участь без публікації тез.  

8.45-9.00 – реєстрація у змішаному форматі (Zoom та очно) 

9.00-12.00 – відкриття конференції, пленарне засідання; обговорення питань. 

12.00-13.00 – кава-брейк. 

13.00-15.00 – робота по секціям. 

15.00-19.00 – тренінги.                                

https://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDvLvKxP_aAhVTyaYKHZiHBz0QjRx6BAgBEAU&url=https://vk.com/znu_timetable&psig=AOvVaw1Wb6Ga8DnuLvpP7QuwFvO4&ust=1526192556280896


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренінг «Бізнес-модель креативного сільського туризму» (Erasmus+ JMM DIRUT);  

Тренінг «Диверсифікація біологічних ресурсів у сільському туризмі» (Erasmus+ JMM DIRUT) 

Формат проведення тренінгів: онлайн на платформі Zoom. 

Учасники тренінгів та конференції отримають сертифікати Erasmus+ JMM DIRUT від Запорізького 

національного університету. 

16 вересня 2021 року 

Х Міжнародний круглий стіл «Інтеграція освіти, науки і бізнесу»; 

Місце проведення круглого столу: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 62, аудиторія 307 (ІІІ навчальний корпус 

ЗНУ). 

Реєстрація на заходи конференції та подання матеріалів: 

Для участі в конференції необхідно до 10 вересня 2021 року зареєструватися 

за посиланням https://cutt.ly/HQnhzW3 або відскануйте QR-код для переходу 

до форми. У разі подання тез доповідей до публікації додайте файли, 

оформлені згідно вимог. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Обсяг: 3-5 сторінок. Формат MS Word (формат docx.), розмір сторінки А4 

через 1 інтервал, шрифтом Times New Roman, 14 кегль. Абзац 1,25 см.  

 

 

Приклад оформлення: 

 

Назва доповіді                      

ПІБ автора(ів) 

Назва організації (місто, країна) 

e-mail 

 

Анотація до 50 слів.  

Annotation up to 50 words. 

Текст….    

Список використаних джерел (не більше 5) 

1…. 

2…. 

Посилання подавати за зразком [1, с. 9]. Список використаних джерел, оформлений відповідно 

ГОСТ-2015.    

 

За результатами роботи конференції передбачається видання збірки тез. З метою забезпечення якості усі 

матеріали, подані до публікації, пройдуть сліпе рецензування. Матеріали перевіряються на плагіат. 

Участь у конференції та публікація матеріалів є безкоштовною. Витрати на проведення конференції 

здійснюються за рахунок коштів проєкту Erasmus+ JMM DIRUT та Запорізького національного 

університету.  Витрати, пов'язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування), 

оплачуються учасниками за власний рахунок. 

 

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до контактної особи оргкомітету конференції: 

Наталя Сергіївна Венгерська  
доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, 

координатор проєкту JMM DIRUT 

+38 099 94 999 04 

dirut.znu@gmail.com, nataljavengerskaja@ukr.net 

 

Оргкомітет конференції 
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