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Участь у конференції безкоштовна

Комітет ресторанного бізнесу
при Жіночій Діловій Палаті України

26 травня 2021 року
всі охочі зможуть взяти участь
у дискусії та обговоренні
поданих матеріалів
онлайн (Zoom)

79007, м. Львів, вул. Костюшка, 11
http://www.ldufk.edu.ua/

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
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Прізвище, ім’я, по батькові
учасника повністю
Місце роботи / навчання
(повна назва)
Науковий напрям роботи
конференції
Назва доповіді
E-mail, телефон

Електронний збірник
матеріалів конференції
буде підготовано
до 1 вересня 2021 року
(за відсутності
форс-мажорних обставин,
пов’язаних із поширенням COVID-19)

Матеріали конференції буде розміщено
на сайті ЛДУФК ім. Івана Боберського
(на платформі у базі Open Journal Systems
(OJS))
http://sportscience.ldufk.edu.ua/

у рамках святкування
75-ліття Університету
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
молодих учених, аспірантів і студентів

«ІННОВАЦІЇ,
ГОСТИННІСТЬ, ТУРИЗМ:
НАУКА, ОСВІТА, ПРАКТИКА»

ЗАПРОШЕННЯ
26 травня 2021 року
Львів

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо молодих учених, аспірантів
і студентів узяти участь у роботі
науково-практичної конференції

«ІННОВАЦІЇ,
ГОСТИННІСТЬ, ТУРИЗМ:
НАУКА, ОСВІТА, ПРАКТИКА»,
яка проводитиметься
26 травня 2021 року
у Львівському державному університеті
фізичної культури імені Івана Боберського

Учасники конференції отримають:
1) сертифікат
учасника
конференції
(електронний варіант);
2) електронний збірник конференції, який
також
буде
розміщено
на
сайті
Університету.
Для участі у конференції необхідно до
26 травня 2021 року (включно) надіслати
на
адресу
організаційного
комітету
hostynnist.2020@gmail.com:
1. Заявку (ПІП, місце роботи / навчання;
назва
доповіді,
напрям;
е-mail,
контактний номер телефону).
2. Тези (оформлені відповідно до вимог).
Вимоги до оформлення тез доповідей

Напрями роботи конференції
Сучасні тенденції та перспективи
розвитку індустрії гостинності.

Актуальні проблеми економіки та
менеджменту в сучасних умовах.

Інноваційні тенденції розвитку
туризму в Україні та світі.


Робочі мови конференції –
українська, англійська
Увага!!!
У зв’язку із поширенням COVID-19 в
Україні і світі, організаційний комітет
передбачив проведення відеоконференції з
можливістю особистої участі у засіданнях.

1. Тези подати до 26 травня 2021 року
(включно) в електронному варіанті у форматі
.doc або .docx, редактор Microsoft Word.
2. Обсяг тез 2–3 сторінки формату А–4.
3. Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt.,
абзац – 1 см, поля – 2 см, інтервал – 1,5.
4. Ілюстративний матеріал подати у форматі JPG
або TIF.
5. Список використаних джерел оформити
відповідно до Національного стандарту України
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення
та правила складання».
6. Назва файлу з тезами та заявки повинна містити
прізвище: Коваль_тези та Коваль_заявка.

! Кількість поданих матеріалів від одного
автора не обмежена.
! Тези
студентів приймаються лише у
співавторстві з науковим керівником.
! За зміст відповідають автори.

! Оргкомітет залишає за собою право
відхиляти тези, що не відповідають
зазначеним вимогам.
! Після перегляду тез повідомлення про
прийняття до друку (чи відхилення) будуть
надіслані авторові лише на електронну
адресу.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Інновації, гостинність, туризм:
наука, освіта, практика
УДК 388.488.2
Марія Коваль
студентка IV курсу
спеціальності «Готельно-ресторанна справа»
Науковий керівник: Світлана Гунько
канд.тех.наук, доцент
доцент кафедри готельно-ресторанної справи
Університет харчових технологій
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Текст (вступ, мета, результати)
Ключові слова (3-5): інновація, персонал,
мотивація, команда.
Список використаних джерел
1.
2.
Координатор конференції
Уляна Гузар, доцент
кафедри готельно-ресторанного бізнесу
(+380676701660)
Сподіваємося на плідну співпрацю!

