До участі в роботі конференції запрошуються
науковці, викладачі, докторанти, аспіранти,
здобувачі та фахівці професійних організацій.

КАФЕДРА

менеджменту
і адміністрування

Планується
робота
таких
секцій
конференції:
Секція 1. Інновації у готельно-ресторанному
бізнесі та технології харчової продукції.
Секція 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення
розвитку документообігу на підприємстві.
Секція 3. Моделі та технології у сучасному
дизайні.
Секція 4. Аудит та перспективи розвитку
туристичного бізнесу.
Робочі
мови
конференції:
англійська, польська.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас узяти участь у роботі

ІІ Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції

«Інформаційні та інноваційні
технології у готельноресторанному бізнесі, туризмі
та дизайні»
12-14 травня
2020 року
Дніпро

Форма участі
(дистанційна)

в

конференції

українська,

–

заочна

Порядок роботи конференції: Із 12 по 14
травня дискусії та обговорення результатів
конференції за посиленням:
www.conf.kuk-dnipro.dp.ua
Програма та матеріали конференції будуть
розміщені на сайті ДФ МіБ КУК: www.conf.kukdnipro.dp.ua

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
БЕЗКОШТОВНА!
Отримання сертифікату учасника конференції
передбачає сплату внеску в розмірі 70 грн. на карту
ПриватБанк 5168 7573 7078 4441 (Мироненко Валерія
Сергіївна).
Розсилка «Укрпоштою» - безкоштовно, «Новою
поштою» - за рахунок отримувача (обов’язково
зазначити у заявці).

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі в роботі конференції необхідно до
8 травня 2020 року надіслати на електронну адресу
conf.dnipro.kuk@gmail.com пакет документів:
1. Файл із тезами (Прізвище_тези_секція_№.doc).
2. Заявка
на
участь
у
конференції
(Прізвище_заявка.doc).
3. Сканкопія квитанції про оплату за сертифікат у разі
необхідності (Прізвище_чек.doc).

ЗАЯВКА
на участь у ІІ Всеукраїнській науковопрактичній інтернет-конференції «Інформаційні
та інноваційні технології у готельноресторанному бізнесі, туризмі та дизайні»
Прізвище,
ім’я,
по
батькові
__________________________________________
__________________________________________
Заклад вищої освіти або організація
__________________________________________
Науковий
ступінь
та
вчене
звання____________________________________
Посада_______________________________
Номер та назва секції__________________
Тема доповіді__________________________
Сертифікат (так/ні)____________________
Адреса
для
відправлення
сертифікату_____________________________
(«Укрпоштою» – адреса отримувача,
«Новою поштою» – місто, номер відділення)___
Мобільний телефон_____________________
Е-mail_________________________________
Учасники
конференції
можуть
завантажити збірник в електронному вигляді
після 14 травня 2020 р. на сайті www.kukdnipro.dp.ua
Контактна інформація
Відповідальний секретар:
Мироненко Валерія Сергіївна
Контактні телефони: 0953805528, 0677266283
e-mail: dnipro.kuk@ukr.net

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези доповіді оформлюються в електронній
версії формату MS WORD (не вище версії MS Office
2007) *.doc; *.rtf. Обсяг тез – 2 повні сторінки
форматуА5 (148×210), усі поля – 20 мм. Шрифт
тексту: гарнітура – Times New Roman, розмір – 10,
міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний
відступ – 1см.
Усі рисунки, що містяться в тезах, виконуються
у графічних редакторах, сумісних із текстовим
редактором Word.
Формули виконуються в редакторі формул
Microsoft Equation. Стиль формул для Microsoft
Equation. Розмір складових формули:
Full_________________________________ 10 pt.
Subscript/Superscript _____________________9 pt.
Sub-Subscript/Superscript _________________7 pt.
Symbol _______________________________13 pt.
Syb-Symbol ____________________________9pt.
Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули
оформлюються відповіднодо ДСТУ 2.105-95. Кожна
ілюстрація, діаграма, схема має бути підписана,
таблиця – мати назву. Не дозволяється перенос
таблиці на другу сторінку тез. Ілюстрації й таблиці,
якщо їх декілька, слід нумерувати арабськими
цифрами наскрізною нумерацією.
Наприклад: Рис. 1 – Етапи впровадження
інноваційних технологій (шрифт 9, жирний)
Рисунки мають бути розміром 60×60 мм,
вміщені через рядок від основного тексту. Пояснення
до рисунків та назви таблиць відцентровуються. Не
допускається розміщувати таблицю за висотою
сторінки (таблиці виконуються тільки в книжковій
орієнтації).
Наприклад: Таблиця 1 – Показники (шрифт 10,
слово «таблиця» – світлий курсив, назва – жирний,
прямий).

ПІБ автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання,
назву ЗВО друкувати у верхньому лівому куті
сторінки, через одинарний інтервал, відступивши
один рядок – назву тез великими літерами по центру,
через одинарний інтервал – текст тез. Ініціали та
прізвище автора (-ів) виділяти жирним.
УВАГА!
Від одного автора не більше 3-х тез у
співавторстві.
Матеріали конференції видаватимуться з
поданих оригіналів у вигляді збірника тез
доповідей (в електронному варіанті).
Відповідальність за зміст, додержання норм
авторського права, достовірність наведених
фактичних даних, посилань на джерела, імена та
назви несе автор (-и).
Оргкомітет залишає за собою право
відмовити
у
друкуванні
невідредагованих
матеріалів, які не відповідають тематиці чи
вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну.
Приклад оформлення тез:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ДНІПРОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ»

Запрошення
на ІІ Всеукраїнську науковопрактичну інтернет-конференцію
«ІНФОРМАЦІЙНІ
ТА ІННОВАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ,
ТУРИЗМІ ТА ДИЗАЙНІ»

К.А. Сефіханова, канд. техн. наук, доц. (КНУКіМ,
Київ)
В.Г. Применко, канд. техн. наук (ВП «ДФ МіБ КУК»,
Дніпро)
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ …
(10 жирний, великілітери)
Текст тез доповіді (10 світлий )………….
Рис. 1. Структура… (шрифт 9, жирний)
Таблиця 1
Показники… (назва – 10 жирний)
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