В ар тк ть
оргаш зацш ного
внеску
складае 80 грн., що включае BapTicTb
публш аци тез доповвд, виготовлення та
надсилання автору збiрника матерiалiв
конференцГi, запрош ення на участь, а також
частковi
витрати
на
проведення
конференци.
Вартiсть проживання i харчування
учасники сплачують самостш но. М iсця у
готелi будуть замовлеш за попереднiми
заявками. П росимо потурбуватися про
квитки на зворотну дорогу. М атерiали
будуть опублш оваш до початку роботи
конференци. Ш сля одержання заявки й
квитанцн про оплату будуть надюлаш
запрошення.
Орган1зац1йний
внесок
учасника
сплачуеться шсля п1дтвердження про
його участь Оргком1тету, поштовим
переказом:

Телефони для довщок:
+380633063334 Лiганенко Маргарита
Геннадиевна
+380730407304 Таранова Ольга Ю рйвна

Адреса:

Факультет Iнновацiйних технологш харчування,
ресторанно-готельного i туристичного 6Гз ^ су

корпус А, шмната 232, ОНАХТ,
вул. Канатна 112, м. Одеса, 65039
E-mail: margie svet@mail.ru
Проiзд: вщ залiзничного вокзалу тролейбусом
№10, №11, або трамваем №17, №18 до зупинки
Перша станщя Великого Фонтану
М атерiали, що не вщ повщ аю ть вимогам,
без електронно'1' версн або надаш
п1сля 06 березня 2016 р., не приймаються

Н а документi про оплату вказати:

Спод1ваемося на вашу участь!

2. П рiзвищ е та ш щ а л и автора.

Будемо вдячш за поширення шформацп
Збiрники тез друкую ться до конференци та
видаються
на
конференцГi
разом
з
сертифш атом про участь. Заочш учасники
отримують з 6Грник поштою.

О деська нацiональна академiя
харчових технологiй

Факультет 1ТХРГ i ТБ,

Поштове вщдшення(шдекс): 65039
м. Одеса, Таранова Ольга Юрйвна

1. П ризначення платежу - «за участь в
науковш конференци»

М1н1стерство осв1ти i науки УкраУни

V Всеукраiнська мiжвузiвська
наукова конференщя студентiв,
аспiрантiв i молодих учених

«1нтеграцшш та тновацшм
напрямки розвитку тдустрп
гостинностЫ

Запрошення

серед колег та шших зац1кавлених ос1б.
До зустр1ч1 на конференци.

30 березня 2016 р.
м. Одеса

Ш ановш студенти, асш ранти та молод1 вчеш!
Запрош уемо Вас
взяти участь у po6oTi
V
Всеукраш сько '1
мiжвузiвcькоi науково '1
конференцп студентiв, а с т р а н п в i молодих
учених «Тнтеграцшш та iнновaцiйнi напрямки
розвитку ш дустрп гостинносп», яка вщ будеться
30 березня 2016 р. в О деськш нaцiонaльнiй
академп харчових технологш за адресою:
м. Одеса, вул. Канатна 112.

Тематичш секци:
1. Н о в ^ ш технологи та менеджмент ресторанноготельного господарства i туризму.
2. Тнформацшш технологи в cфеpi гостинносп.
3. Ринок
готельних
послуг:
перспективи розвитку.
4.

та

Туристична ш д у с ^ я : прю ритети та cтpaтегiя
розвитку.

5. Рекреацш но-туристична
св^у.
6.

проблеми

дiяльнicть

pегiонiв

Iнновaцiйнi технологи продукци ресторанного
господарства.

P o6o4i мови конференцп —украт ська, росШська,
англшська.

Порядок роботи конференцп:
30 березня 2016 року
800-1000 - Реестращя учасниюв конфеpенцii
1000-1200 - Пленарне зaciдaння
1200-1230 - Кава-брейк
1230-1600 - Зaciдaння секцш
1600-1630 - Закриття конфеpенцii нагородження
учасниюв.

Д л я y4 a cm i у КонференцП до 06 березня 2016 року
необх1дно над1слати на адресу Оргком1тету:
V
Заявку учасника (форма додаеться);
V
Тези доповщ1 в електронному вигляд1 на
електронну адресу margie svet@mail.ru;
V
,
Рецензию кандидата або доктора наук за
вщповщним фахом.
Анкета-заявка
на участь у IV В сеукраш ськш мiжвузiвcькiй
нaуково-пpaктичнiй
конференцп
студенпв,
acпipaнтiв i молодих учених «1нтеграцш т та
т новацш т
напрямки розви т ку т дуст ри
гост инност т

V
Вщ ступ на абзац 1,25 - не користуватись
кнопкою табуляци;

V
V
V

V

Потреба в технiчних засобах____________________
Виступити з доповщдю на
пленарному засщанш
Виступити з доповщ дю
на секцш ному зaciдaннi________________________
В зяти участь як слухач
Потреба в офщшному запрош ет________________
Заочна участь (публшащя тез)
Вимоги до оформлення тез:

V
V
V

О бсяг тез - 2-3 сторшки;
Тип шрифту Times N ew Roman,
ш рифту 12, стиль звичайний (normal);
М iж pядковий ш тервал - 1,5;

pозмip

П осилання
наводяться
квадратних дужках;

у

текст

в

У правому верхньому кутку - iм ,я та
пpiзвищ е автора, курс, спещ альш сть, форма
навчання, через ш тервал пpiзвищ е та
ш щ а л и наукового кеpiвникa, нижче через
iнтеpвaл назва ВНЗ, мюто (див. зразок);
Через ш тервал по центру - назва доповвд
(великими леерам и , жирним шрифтом,
pозмip шрифту - 12);

ПТБ учасника
ПТБ наукового кеpiвникa,
науковий cтупiнь, вчене звання
Н азва ВНЗ
Курс, спещ альш сть
А дреса (з iндекcом)____________________________
Н омер телефону_______________________________
e-mail_________________________________________
Н азва секци
Тема доповвд
П отреба в р о зм щ ен ш

П араметри cтоpiнки: зверху, злiвa, справа,
знизу - 2 см;

V
Через ш тервал друкуеться основний текст
доповщ р

V
Список використаних джерел друкуеться в
кш щ доповщ р

V
V

Стоpiнки не нумеруються; зноски в кш щ
сторш ок i документу не вставляти;
П одаеться електронний вapiaнт у фоpмaтi
M icrosoft W ord на адресу: (назвати
пpiзвищ ем автора).

*В1дпов1дальшсть за 3Micm матер1ал1в несуть
автори та HayKoei KepieHUKU. У pa3i значних
розходжень поданих тез i3 вимогами оргкомтет
залишае за собою право редагування авторського
тексту або вiдхилeння публтацп.
Зразок оформлення тез:
К алугш а Ю лiя, м апстр, спец. «Готельна i
ресторана справа»,
наук. кер. - доц. Ф едосова К.С.,
Одеська нащ ональна aкaдемiя харчових
технологш , м. Одеса
Назва доповвд
Текст доповвд
Список використаних джерел.

