
ЗАЯВКА 
 

на участь у ІV Всеукраїнській студентській науковій 

конференції «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: 

реалії та перспективи» 

                                       21–22 березня 2018 р. 

Прізвище _________________________________________________ 

Ім'я ______________________________________________________ 

По батькові________________________________________________ 

Назва навчального закладу___________________________________ 

__________________________________________________________ 

Поштова адреса (з індексом)_________________________________ 

__________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________ 

Е-mail ____________________________________________________ 

Назва доповіді (номер секції)_________________________________ 

__________________________________________________________ 

ПІБ наукового керівника, посада, науковий ступінь, вчене 

звання____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Необхідність використання мультимедійної апаратури___________ 

_________________________________________________________ 

Планую (потрібне виділити):  

 

 виступ з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв); 

 участь у дискусійному круглому столі  (до 10 хв); 

 стендова доповідь; 

 участь в обговоренні (до 5 хв). 

 

 

   ________________                                       _______________ 

Дата                                     Підпис 

 

 

Київський національний торговельно-економічний 

університет 

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ ТА ТУРИСТИЧНИЙ 

БІЗНЕС: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 

 

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
 

(Київ, 21–22  березня  2018  року) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Відкриття студентської наукової 

конференції 

Пленарне засідання   

(актова зала корпусу «Д») 

 

 

 

21 березня  –  9:00 

Засідання дискусійних круглих столів 

(відповідно до програми  та графіка 

роботи дискусійних круглих столів) 

21 березня  –  11:15 

Презентація стендових доповідей 21  березня  – 14:00  

Заключне пленарне засідання  

(ауд. А540) 

22  березня  – 11:15 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні  – 15 хв 

Доповідь на дискусійному 

круглому столі 

 

 – 10 хв 

Обговорення доповідей  – 5 хв 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Довідки за телефоном: 
 (044) 531-47-37  Васильєва Олена Олександрівна – к.т.н., 

доцент, заступник декана з науково-

методичної роботи факультету ресторанно-

готельного та туристичного бізнесу 

(044) 531-48-45  Ткаченко Любов Володимирівна – к.т.н., 

доцент кафедри технології та організації 

ресторанного господарства  

(044) 531-48-09  Охріменко Алла Григорівна – к.е.н., доцент 

кафедри готельно-ресторанного бізнесу   

(044) 531-47-98   Хлопяк Сергій Васильович – к.е.н., доцент 

кафедри туризму та рекреації 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІV Всеукраїнської 

студентської наукової конференції «Готельно-ресторанний та 

туристичний бізнес: реалії та перспективи» у м. Києві. 

Мета конференції – обговорення та узагальнення результатів 

наукових досліджень студентів із питань тенденцій і перспектив 

розвитку готельного, ресторанного, туристичного та курортного бізнесу. 

На конференції передбачено проведення дискусій за напрямами: 

o Туристичний потенціал дестинацій України.  

o Інновінг у туризмі. 

o Форсайт гостинності. 

o HoReCa: новітні тенденції. 

o International Hotel and Restaurant Business. 

o International Tourism Business. 

o Ресторанний креатив. 

o Новітні тенденції розвитку кулінарології. 

o Ресторанні технології та сервіс. 

o Проектування та дизайн готелів і ресторанів – складові 

формування іміджу. 

o Устаткування підприємств готельно-ресторанного та  

туристичного бізнесу. 

o Охорона праці та цивільний захист у сфері обслуговування.  

o Фізика: дослідження якості сировини та харчових продуктів. 

o Фізичне виховання в системі гармонійного розвитку 

особистості. 

ДЛЯ  УЧАСТІ  В  КОНФЕРЕНЦІЇ  НЕОБХІДНО 

надіслати до 5 березня 2018 р. в оргкомітет заявку на участь (форма 

додається). Адреса оргкомітету: факультет ресторанно-готельного 

та туристичного бізнесу, КНТЕУ, м. Київ, 02156, вул. Кіото, 19;  E-

mail: studconf_2018@ukr.net 

      Витрати учасників, пов'язані з перебуванням на конференції 

(проїзд, проживання, харчування), здійснюються за власний 

рахунок. 

   З повагою 

  Організаційний комітет 

mailto:studconf_2018@ukr.net


 


