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Конференція присвячена проблемам
розвитку сфери обслуговування в Україні

та за кордоном, аналізу перспективних
шляхів розвитку індустрії гостинності,

розгляду конкурентних переваг
інноваційних підходів до розвитку індустрії

туризму і сфери гостинності.
 

Для участі в роботі конференції
запрошуємо здобувачів освіти,

педагогічних, науково-педагогічних
працівників, представників підприємств

сфери послуг.
 

МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ

«ІНДУСТРІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ:
ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ» 

В рамках конференції
передбачається робота секцій:

Секція 1. Співпраця закладів фахової 
передвищої освіти із зовнішніми 
стейкхолдерами. 
Секція 2. Трансформаційні процеси в 
ресторанному бізнесі.
Секція 3. Функціонування та розвиток 
готельного бізнесу.
Секція 4. Потенціал туризму: інновації та 
інформаційні можливості сьогодення.

Організаційний комітет конференції ставить
перед собою такі задачі: 
 - обмін практичними і теоретичними
напрацюваннями учасників конференції у
розвитку туризму та готельно-ресторанного
бізнесу; 
 - розробку пропозицій оптимізації розвитку
сфери гостинності у сучасних умовах. 
 Програма конференції
передбачає виступи учасників

з України та з-за кордону в
онлайн-форматі з
презентаціями. 

Робочі мови конференції:  
Форма участі:

українська, англійська. 

дистанційна.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
БЕЗКОШТОВНА!

За підсумками конференції буде сформований
електронний збірник матеріалів у PDF форматі,
який буде розміщено на сайті коледжу в розділі

наукова робота (https://ktepcknute.kyiv.ua/).
Кожному учаснику буде надіслано збірник тез та

сертифікат на вказану у заявці електронну пошту. 
 

Конференція відбудеться
25 травня 2021 року 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

КРОК 1.

Здобувачі освіти, педагогічні, науково-
педагогічні працівники, представники
підприємств сфери послуг мають
зареєструватися до 21 травня 2021р. за
посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLScP2v1TKAiaNd6rJHpjY8n7x5WBLD
CzDJdlfmzVoyHRZIOPQw/viewform
 
Попередня реєстрація на конференцію є
обов’язковою!

КРОК 2.

Учасники мають надіслати на
електронну адресу:
tek.konferens2019@gmail.com
тези доповіді (обсягом до 3-х ст.)
відповідно до тематики обраної
секції конференції.
 

КРОК 3.

Здобувачі освіти, педагогічні, науково-
педагогічні працівники, представники
підприємств сфери послуг за бажанням
можуть виступити онлайн з презентацією на
обраній секції. Доповідь своєї теми учасники
підкріплюють слайдами презентації. Слайди
презентації мають містити близько 25%
текстової та 75% графічної інформації .
Презентація може містити відео- та аудіо-
файли. Загальна тривалість виступу не має
перевищувати 5хв.

КРОК 4.
Публікація матеріалів відбудеться
впродовж 26-28 травня на сайті
https://ktepcknute.kyiv.ua/. Протягом
вказаних днів учасникам
надсилаються електронні збірники та
сертифікати.
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Автори особисто несуть відповідальність
за зміст та якість надісланих матеріалів.

Оргкомітет залишає за собою право
редагувати та відхиляти тези, які не

відповідають тематиці конференції або
не оформлені згідно зазначених вимог.

 

Приклад оформлення  
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
КОНФЕРЕНЦІЇ

 Безпосереднє керівництво
проведенням інтернет-конференції

здійснюється оргкомітетом,
створеним ВСП «КТЕФК КНТЕУ»

 

Телефони для
довідок:

 096-661-54-08 Катерина Петрівна Плиско (секція 1)
050-469-72-05 Світлана Миколаївна Мачинська(секція 1)
063-526-27-62 Юлія Миколаївна Гончар (секція 2)
063-466-54-91 Анастасія Ігорівна Скрипник (секція 3) 
063-377-66-19 Юлія Миколаївна Сорвіна (секція 4)

 


