
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА МОЛОДІ НАУКОВЦІ! 
 

 

Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих учених 

 

Одеського національного технологічного університету 

та  

Київського національного університету культури і мистецтв 

 
запрошує Вас взяти участь у роботі 

 

ХII Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів і молодих учених 
 

 «ІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ»  
 

яка відбудеться 

 

17-18 травня 2023 року 

 

Місія конференції – підготовка фахівців нової генерації європейського рівня, форму-

вання у них знань і умінь дослідницької діяльності у сфері готельно-ресторанного бі-

знесу. 

Форма участі: очна, заочна. 

Мови конференції: українська, англійська. 
 

НАУКОВІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Основні тренди та перспективи розвитку індустрії гостинності у 2022-2023рр. 

2. Інноваційні готельні і ресторанні технології 

3. Програмне забезпечення для індустрії гостинності 

4. Сучасне обладнання для закладів готельно-ресторанного бізнесу 

5.Тенденції розвитку оздоровчих, спортивних послуг в готельно-ресторанних 

комплексах 

6. Маркетингові та організаційні тренди в індустрії гостинності 

 

В рамках наукової конференції відбудеться круглий стіл «Основні проблеми і рекоме-

ндації при підготовці кадрів індустрії гостинності» за участю студентів, аспіран-

тів, науково-педагогічних працівників, провідних фахівців готельно-ресторанного біз-

несу.  

СПІВОРГАНІЗАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

Київський національний університет культури і мистецтв 

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ  
 

Поварова Н.М. – проректор з наукової роботи ОНТУ, к.т.н., доцент 

Солоницька І.В. –  директор технологічного інституту харчової промисловості ОНТУ, 

к.т.н., доцент 

Камушков О.С. –  декан факультету ІТХіРГБ ОНТУ, д.е.н., професор 

Лебеденко Т.Є. – завідувачка кафедри готельно-ресторанного бізнесу ОНТУ, д.т.н., професор 



Коваленко Н.О. – доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу ОНТУ, к.т.н., доцент 

Гончар Л.О. – професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ, 

к.е.н., доцент 

Бровенко Т.В. – доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ, 

к.т.н., доцент 

 

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

17 травня 2023 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 травня 2023 р. 

Підсумкова конференція II туру  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт  (ВКСНР) з «Готельно-ресторанної справи» 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00-10:00 відкриття конференції, 

пленарне засідання 

10:00-13:00 секційні засідання 

13:00-13:30 перерва 

13:30-14:30 пленарне засідання,  

закриття конференції 

09:00-09:20 вступне слово Голови оргкомі-

тету ВКСНР 

09:20-09:35 представлення учасників 

ВКСНР 

09:35-12:00 доповіді переможців II туру  

ВКСНР 

12:00-13:00 перерва 

13:00-14:00 робота Галузевої комісії щодо 

результатів конкурсу 

14:00-15:00 підведення підсумків, нагоро-

дження переможців  ВКСНР 

15:00-15:10 заключне слово 



ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Для участі у конференції необхідно до 1 травня 2023р. надіслати на адресу оргкомі-

тету nauka.grs.onaft@gmail.com такі матеріали: заявку на участь у конференції, тези до-

повіді. 

За результатами проведеної конференції буде сформовано збірник тез доповідей у 

електронному форматі та розміщено на офіційній сторінці Одеського національного те-

хнологічного університету (вкладка: наука), а також розіслано усім учасникам на вка-

зані ними електронні адреси. 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

 Обсяг матеріалів становить 2-3 сторінки. Сторінки не нумеруються.  
 

Текст 

Редактор/розширення MS Word/*.docх 

Шифр/розмір Times New Roman/12 

Міжрядковий інтервал/абзац 1,5/1,25 

Формат сторінки/поля А4/20 мм. 

Формули, таблиці 

Шифр/розмір Times New Roman/12 

Міжрядковий інтервал 1,5 

Рисунки 

Редактор MS Office 

Колір/ Формат Чорно-білий/ книжковий 

Нумерація/цифри Послідовна/арабська 
 

Студенти, аспіранти можуть подавати тези тільки у співавторстві з науковим ке-

рівником. Відповідальність за якість та зміст тез несуть автори.  

Участь у конференції – безкоштовна.  
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ЗАЯВКА 

на розміщення тез в Збірнику тез доповідей  

ХII Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів і молодих учених 

«ІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ  

ІНДУСТРІЇ  ГОСТИННОСТІ» 

Для молодих вчених 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Назва ЗВО   

Електронна адреса (e-mail)  

Телефон для зв’язку   

Назва секції  

Назва тез доповіді  

Участь з доповіддю (так/ні)  

Публікація тез у збірнику конференції (так/ні)  

Для студентів, аспірантів 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, місце роботи) 

 

Назва ЗВО (місце навчання)  

Курс, спеціальність   

Електронна адреса (e-mail)  

Телефон для зв’язку   

Назва секції  

Назва тез доповіді  

Участь з доповіддю (так/ні)  

Публікація тез у збірнику конференції (так/ні)  

 

Повідомляю, що надані тези раніше не публікувались, не подавались у жодне інше 

видання, не містять плагіату та матеріалів, котрі не підлягають відкритій публікації. По-

годжуюсь з усіма вимогами щодо змісту, обсягу, оформлення і порядку подачі матеріа-

лів тез. 

Дата                                         Підпис 

 

 

P.S. Заповнена заявка роздруковується, підписується авторами особисто. Відска-

новану копію заявки необхідно надіслати на пошту конференції 

nauka.grs.onaft@gmail.com 

mailto:nauka.grs.onaft@gmail.com


Координатор конференції: к.т.н., доцент кафедри готельно-ресторанного біз-

несу ОНТУ Коваленко Наталія Олександрівна. 

Координати оргкомітету: 

Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112 

Одеський національний технологічний університет 

Телефон для довідок: +38(098) 053-65-79. 

Ел. адреса: nauka.grs.onaft@gmail.com 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Грищенко В.В., Федосова К.С. 

Одеський національний технологічний університет 

м. Одеса 

 

АНАЛІЗ РИНКУФУД-ТРАКІВ В УКРАЇНІ  

 

Список використаних джерел 

Список використаних джерел необхідно оформити згідно вимог нормативних доку-

ментів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав-

ничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання»  та ДСТУ 8302:2015. «Інформація та документація. Бібліографічне поси-

лання. Загальні положення та правила складання». 
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