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Мета конференції – розширення міжнародних і міжвузівських зв’язків задля поліпшення якості підготовки
фахівців у туристському, ресторанному та готельному бізнесі.
Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська, білоруська.
Форма участі - дистанційна

1.
2.
3.
4.
5.

НАПРЯМИ РОБОТИ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
Економіка та фінанси сталого розвитку в циркулярній економіці.
Сучасні технології розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу.
Інноваційний розвиток туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах сталого розвитку.
Страхування ризиків у туризмі та готельно-ресторанному бізнесі.
Сучасні технології підготовки конкурентних фахівців у галузі туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

Вимоги до тез доповідей:
 Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему.
 Обсяг тез –2–4 повні сторінок при форматі сторінки А5, орієнтація книжкова;
 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 15 мм;
 Шрифт – Times New Roman, кегель – 10
 Міжрядковий інтервал – 1
 Абзацний відступ – 1 см.
 Вирівнювання по ширині.
 Список літератури – не більше 5 джерел.
 Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.
Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, до друку не приймаються!
Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені.
Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.
Запрошуємо Вас взяти участь у конференції:
1. Заповнити електронну заявку до 15 травня на участь у конференції, на яку можна перейти за посиланням
(Google Form):
https://forms.gle/fTbfrp4Djp8nGJ9B6 (Укр);
https://forms.gle/5FdbRLqh8hF3jNU57 (Eng)
2. Надіслати оргкомітету тези доповіді до 15 травня 2021 року (включно).
Електронна адреса оргкомітету: conf180521@gmail.com
3. Взяти участь в конференції 18.05.2021 на платформі ZOOM (за надісланим в особистому запрошенні учаснику
конференції лінком)
Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА з надсиланням електронної версії збірника та програми у PDF-форматі.

За підсумками конференції буде сформований електронний (PDF) варіант збірника матеріалів конференції із наданням
відповідних бібліотечних індексів УДК та міжнародного стандартного книжного номеру (ISBN).
Збірник тез доповідей конференції у PDF форматі буде представлено на сайті Луцького НТУ.
Конференція проходитиме у дистанційній формі (із використанням технології відеоконференцій ZOOM). Після
одержання матеріалів (тез доповідей та заявки на участь) оргкомітет конференції відправить на зазначену у заявці
учасника конференції електронну адресу лінк для входження у систему відеоконференції ZOOM.
Секретаріат оргкомітету:
Координатори конференції:
(095) 862-96-59 Лепкий Михайло Іванович
(097) 837-48-05 Дащук Юлія Євгенівна
(066) 923-12-83 Сидорук Світлана Володимирівна

РЕГЛАМЕНТ
Доповідь на пленарному засіданні – 10 хв
Виступ при обговоренні доповіді
– 3 хв
Виступ під час дискусії з
проблемних питань
– до 5 хв
У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора або співавторів, назва навчального закладу (без
скорочень);
Назву тез друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту.
В кінці тез подається перелік використаних джерел, посилання на які в тексті є обов’язковими. Посилання на
джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Перелік використаних джерел наводиться
бібліографічним списком джерел відповідно до діючих вимог.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад Solomon.doc).
Подані до публікації тези повинні чітко відповідати тематичним напрямам конференції. У випадку
невідповідності, оргкомітет конференції бере на себе відповідальність щодо відхилення надісланих тез доповідей.
Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати.
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