
Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

VI Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції 

студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні 

та інноваційні напрями розвитку індустрії гостин-

ності», яка відбудеться 29-30 березня 2017 р. в Одесь-

кій національній академії харчових технологій за адре-

сою: м. Одеса, вул. Канатна 112. 

 

Тематичні секції: 

1. Особливості підприємництва та розвиток окре-

мих сфер індустрії гостинності: вітчизняний та світовий 

досвід. 

2. Інноваційні технології ресторанного господарст-

ва. 

3. Ринок готельних послуг: проблеми та перспек-

тиви розвитку. 

4. Україна та її регіони на туристичній карті світу. 

5. Розвиток сфери культури та культурна спадщина 

України. 

Робочі мови конференції – українська, російська, 

англійська. 

 

 

Порядок роботи конференції: 

29 березня 2017 року 

800-1000 – Реєстрація учасників конференції 

1000-1200 – Пленарне засідання 

1200-1230 – Кава-брейк 

1230-1600 – Засідання секцій 

 

 

Порядок роботи конференції: 

30 березня 2017 року 

800-1100 – Засідання секцій 

1100-1200 – Закриття конференції нагородження 

учасників. 

 

 

 

 

 

 

Для участі у Конференції до 15 березня 2017 року 

необхідно надіслати на адресу Оргкомітету: 

 Заявку учасника (форма додається); 

 

 Тези доповіді в електронному вигляді на елек-

тронну адресу stud.conference2017@gmail.com; 

 

 Рецензію кандидата або доктора наук за відпо-

відним фахом. 

 

Анкета-заявка 

на участь у VI Всеукраїнській міжвузівській науко-

во-практичній конференції студентів, аспірантів і мо-

лодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрямки 

розвитку індустрії гостинності» 

 

ПІБ учасника 

ПІБ наукового керівника, науковий ступінь, вчене 

звання  

Назва ВНЗ 

Курс, спеціальність 

Адреса (з індексом) 

Номер телефону 

e-mail 

Назва секції 

Тема доповіді 

Потреба в розміщенні 

Потреба в технічних засобах  

Виступити з доповіддю на пленарному засіданні 

Виступити з доповіддю на секційному засіданні 

Взяти участь як слухач 

Потреба в офіційному запрошені  

Заочна участь (публікація тез) 

 

Вимоги до оформлення тез: 

 

 Обсяг тез – 2-3 сторінки;  

 Тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 

12, стиль звичайний (normal);  

 Міжрядковий інтервал - 1,5;  

 

 

 

 Відступ на абзац 1,25 – не користуватись кно-

пкою табуляції;  

 

 Параметри сторінки: зверху, зліва, справа, зни-

зу – 2 см;  

 

 Посилання наводяться у тексті в квадратних 

дужках;  

 

 У правому верхньому кутку – ім’я та прізвище 

автора, курс, спеціальність, форма навчання, через 

інтервал прізвище та ініціали наукового керівника, 

нижче через інтервал назва ВНЗ, місто (див. зразок); 

 

 Через інтервал по центру – назва доповіді (ве-

ликими літерами, жирним шрифтом, розмір шрифту – 

12);  

 

 Через інтервал друкується основний текст до-

повіді;  

 

 Список використаних джерел друкується в кі-

нці доповіді;  

 

 Сторінки не нумеруються; зноски в кінці сто-

рінок і документу не вставляти;  

 

 Подається електронний варіант у форматі 

Microsoft Word на адресу: (назвати прізвищем автора). 

*Відповідальність за зміст матеріалів несуть ав-

тори та наукові керівники. У разі значних розходжень 

поданих тез із вимогами оргкомітет залишає за собою 

право редагування авторського тексту або відхилення 

публікації. 

 

Зразок оформлення тез: 

Калугіна Юлія, магістрант, спец. «Готельна  

і ресторанна справа», 

наук. кер. – доц. Федосова К.С., 

Одеська національна академія харчових технологій, 

 м. Одеса 

Назва доповіді 

Текст доповіді 

Список використаних джерел



Вартість організаційного внеску складає 80 

грн., що включає вартість публікації тез доповіді, 

виготовлення та надсилання автору збірника ма-

теріалів конференції, запрошення на участь, а 

також часткові витрати на проведення конферен-

ції. 

Вартість проживання і харчування учасники 

сплачують самостійно. Місця у готелі будуть за-

мовлені за попередніми заявками. Просимо поту-

рбуватися про квитки на зворотну дорогу. Матері-

али будуть опубліковані до початку роботи кон-

ференції. Після одержання заявки й квитанції про 

оплату будуть надіслані запрошення. 

Організаційний внесок учасника сплачу-

ється після підтвердження про його участь 

Оргкомітету, поштовим переказом: 

Поштове відділення(індекс): 65039,  м. Одеса,  

Медведюк Анастасія Ігорівна 

На документі про оплату вказати: 

1. Призначення платежу – «за участь в науко-

вій конференції» 

2. Прізвище та ініціали автора. 

Збірники тез друкуються до конференції та 

видаються на конференції разом з сертифікатом 

про участь. Заочні учасники отримують збірник 

поштою. 

 

 

Телефони для довідок: 

+380487124191  Коваленко Наталія  

Олександрівна 

+ 380632660897 Медведюк Анастасія Ігорівна 

Адреса: 

Факультет ІТХіРГБ, 

корпус А, кімната 232, ОНАХТ, 

вул. Канатна 112, м. Одеса, 65039 

E-mail: stud.conference2017@gmail.com 

 

Проїзд: від залізничного вокзалу тролейбусом 

№10, №11, або трамваєм №17, №18 до зупинки 

Перша станція Великого Фонтану 

 

Матеріали, що не відповідають вимогам, без 

електронної версії або надані 

 

 

після 15 березня 2017 р., не приймаються 

 

 

 

Сподіваємося на вашу участь! 

Будемо вдячні за поширення інформації се-

ред колег та інших зацікавлених осіб. 

До зустрічі на конференції. 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Одеська національна академія харчових технологій 

 

Факультет Інноваційних технологій  

харчування і ресторанно-готельного бізнесу 

 

 

 
 

 

 

VI Всеукраїнська міжвузівська наукова кон-

ференція студентів, аспірантів і молодих учених 

«Інтеграційні та інноваційні напрями роз-

витку індустрії гостинності» 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

 

29-30 березня 2017 р. 

м. Одеса 


