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Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІХ Міжнародної науково-
практичної конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, 
інновації», 14-15 квітня 2022 р. на базі ВНЗ «Київський національний 
університет культури і мистецтв» та ВПНЗ «Київський університет культури», 
яка відбудеться на Факультеті готельно-ресторанного і туристичного бізнесу за 
адресою: м. Київ, вул. Коновальця, 36, ауд. 205 (корпус 2). 

 
Мета конференції полягає в теоретичному узагальненні результатів  

наукових досліджень і розробці практичних рекомендацій щодо вирішення 
проблем розвитку та впровадження інновацій у сфері послуг.  

До участі у конференції запрошуються викладачі, аспіранти, докторанти, 
науковці та практичні організатори туристичного, готельного та ресторанного 
бізнесу. Форма участі в конференції: очна та дистанційна. Посилання для 
приєднання  до  конференції  буде  надіслано  напередодні всім  зареєстрованим 
учасникам  на  зазначені  у  заявці  електронні  пошти.    
 

За результатами роботи конференції буде сформовано та видано збірник 
матеріалів «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації». Збірник 
буде розміщено на офіційному сайті Київського національного університету 
культури і мистецтв та на сайті Факультету готельно-ресторанного і туристичного 
бізнесу https://fgritb.knukim.edu.ua/home/konferencii.html. Участь у конференції і 
публікація матеріалів є безкоштовними. 

 
У межах конференції планується робота за такими напрямами: 
 
1. Теорія і практика розвитку готельно-ресторанного бізнесу. 
2. Стратегічні напрями формування та розвитку національного  

туристичного продукту. 
3. Соціально-економічні стратегії розвитку сфери послуг. 
4.  Сучасні проблеми конкурентоспроможності індустрії гостинності. 

 
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 
 
 
Кожен учасник отримає: електронний іменний сертифікат із зазначеною 

кількістю годин у розмірі 0,4  кредиту  ECTS (12 годин), матеріали конференції у 
форматі PDF (програма, збірка матеріалів). 

 
 
Для участі у конференції до 31 березня 2022 року необхідно: 

 
- заповнити заявку https://forms.gle/zrK6ak9MHnGvP7HaA ; 
- надіслати електронний варіант тез доповідей, оформлених відповідно до вимог  на 

електронну адресу оргкомітету naukafgritb@ukr.net 
 



 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Технічні вимоги: 

- обсяг 3-5 сторінок формату А 4 у текстовому редакторі Microsoft Word у 
вигляді файлу з розширенням *.doc, або *.docx;  

- шрифт – Times New Roman; 
- розмір – 14 кегль;  
- 1,5 міжрядковий інтервал;  
- абзац відступ – 1,25 мм;  
- усі поля – 20 мм;  
- сторінки не нумеруються; 
- використовуються	лапки	формату	«	»; 
- необхідно	чітко	диференціювати	тире	(–)	та	дефіс	(-); 
- між	ініціалами	та	прізвищем	ставиться	нерозривнииD 	пробіл	(Ctrl	+	Shift	+	

пробіл). 

Ініціали та прізвище автора (співавторів) подаються в правому верхньому 
куті сторінки. З наступного абзацу по центру – назва доповіді великими літерами 
українською. Нижче по ширині сторінки – тези. Список джерел оформлюється 
відповідно до затверджених Національних стандартів, що відповідають за 
оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі (ДСТУ 8302:2015 
«Інформація  та  документація.  Бібліографічне  посилання.  Загальні положення 
та  правила складання»). 

Аспіранти і студенти подають свої матеріали з візою наукового керівника 
«Рекомендовано до друку».  

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам та подані пізніше 
вказаного терміну, розглядатись оргкомітетом не будуть.  

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми доповідей, що не 
відповідають напряму конференції чи встановленим вимогам оформлення.  

 

За додатковою інформацією звертатися за телефоном:  

Плецан Христина Василівна (096 90 22 903).  
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