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v виступити з доповіддю на пленарному
засіданні;
v виступити з доповіддю на секційному
засіданні;
v взяти участь як слухач;
v заочна участь (публікація тез).

Сподіваємось на Вашу участь!
Будемо вдячні за поширення інформації серед колег та
інших зацікавлених осіб.
21-23 лютого 2013 р.
м. Чернівці

До зустрічі на конференції!

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Шановні аспіранти та студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської міжвузівської науковопрактичної конференції студентів та аспірантів “Роль творчої молоді в індустрії
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні”, яка відбудеться
21-23 лютого 2013 р. у Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ,
м. Чернівці.
На конференції планується обговорення проблем
з наступних напрямків:
1. Ринок ресторанних послуг: сучасні проблеми та перспективи розвитку.
2. Розвиток туризму та його вплив на соціально-економічний розвиток регіону.
3. Інноваційні технології в індустрії харчування.
4. Маркетингові технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі.
5. Сучасний стан розвитку сфери гостинності: проблеми та перспективи.
6. Сучасні інформаційні технології в ресторанному господарстві.
7. Сучасні досягнення та безпека споживання їжі в контексті здорового харчування.
Робочі мови конференції – українська, російська.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
ü тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 12, стиль – звичайний
(normal);
ü міжрядковий інтервал – 1,5;
ü відступ на абзац 1,25 – не користуватись кнопкою табуляції;
ü параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2 см;
ü посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2, с.17] – джерело 2
за списком використаних джерел, стор. 17);
ü 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);
ü через інтервал по центру – назва доповіді (великими літерами, жирним
шрифтом, розмір шрифту -12);
ü через інтервал друкується основний текст доповіді;
ü список використаних джерел друкується в кінці доповіді;
ü обсяг тез – 2-3 сторінки;
ü сторінки не нумеруються; зноски в кінці сторінок і документу не вставляти;
ü подається електронний варіант (назвати прізвищем автора)
Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та наукові керівники.
У разі значних розходжень поданих тез із вимогами оргкомітет залишає за
собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації.

Ірина Кравчук, 5 курс, спец. «Харчові технології», д.ф.н.,
Наук. кер. – Козменко А.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
НАЗВА ДОПОВІДІ
Текст доповіді
Список використаних джерел:
1.

Для участі у конференції на електронну адресу оргкомітету необхідно до 30 січня
2013 р. надіслати текст тез доповіді у електронному вигляді, заявку на участь у
конференції та копію квитанції про оплату.
Вартість організаційного внеску складає 80 грн., що включає вартість
публікації тез доповіді, виготовлення та надсилання автору збірника матеріалів
конференції, запрошення на участь, а також часткові витрати на проведення
конференції.
Вартість проживання і харчування учасники сплачують самостійно.
Місця у готелі будуть замовлені за попередніми заявками (приблизна вартість 110грн.).
Просимо потурбуватися про квитки на зворотну дорогу!
Матеріали будуть опубліковані до початку роботи конференції.
Після одержання заявки й квитанції про оплату будуть надіслані запрошення.
Реквізити для сплати організаційного внеску:
ü розрахунковий рахунок 29244825509100;
ü банк – ПАТ КБ ПриватБанк;
ü МФО 305299;
ü Код ЄДРПОУ: 14360570;
ü поповнення рахунку:
№ 4405 8858 2713 8824;
ü Одержувач – Олексюк Оксана Миколаївна.
На документі про оплату вказати:
1) призначення платежу – «за участь у науковій конференції»
2) прізвище та ініціали автора.
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