Міністерство освіти і науки України
Відокремлений структурний підрозділ
Технологічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі в
I Обласній студентській науково-практичній конференції
«Історія, реалії, перспективи розвитку туризму для осіб з інвалідністю в Україні:
національний і глобальний виміри змін»
11 жовтня 2018 року
Участь безкоштовна
Мета конференції:
 залучення студентства та педагогічно-викладацьких колективів закладів освіти на
обласному рівні для привернення уваги до актуальної проблематики;
 активізація співпраці закладів освіти між соціально-відповідальним бізнесом, ключовими
соціальними партнерами як дієвого механізму забезпечення сталого розвитку суспільства
і економіки держави;
 здійснення цілісного аналізу позитивного світового досвіду і впровадження
конструктивних ідей зарубіжних країн в Україні щодо професійної підготовки фахівців
туризму, загалом, та туризму для осіб з інвалідністю, зокрема;
 розроблення у співпраці із соціальними партнерами методичного супроводу для
удосконалення
навчально-плануючої
документації
для
підвищення
конкурентоспроможності фахівців сфери послуг на регіональному, національному і
глобальному ринках праці.
Партнери конференції:
Управління туризму та курортів Львівської ОДА, Львівський міський центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді Львівської міської ради, кафедра туризму НУ «Львівська
політехніка», Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій для осіб з
особливими потребами» НУ «Львівська політехніка», профспілковий комітет ВСП
Технологічного коледжу НУ «Львівська політехніка», громадська організація «Зелений
хрест», Львівська середня загальноосвітня спеціальна школа-інтернат №100 для сліпих
дітей, туристичні агентства: «Палітра-тур», «Поїхали з нами».
Тематичні напрями роботи:
1. Філософсько-психологічні концепції інноваційного розвитку туризму для осіб з
інвалідністю.
2. Законодавче забезпечення туризму для осіб з інвалідністю в Україні.
3. Міждисциплінарність в професійній підготовці фахівців туристичної галузі в Україні та
світі в умовах інтеграції та глобалізації.
4. Туризм для осіб з інвалідністю як чинник економічного розвитку та соціального
добробуту нашої держави.
Робоча мова конференції – українська.
Місце проведення конференції:
ВСП Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
79031 м. Львів, вул. Демнянська, 15 http://tc.lviv.ua

За матеріалами І Обласної студентської науково-практичної конференції планується
публікація збірника тез доповідей.
Вимоги до оформлення тез доповіді: електронний варіант тексту обсягом 1-2 повних
сторінок формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних в редакторі
Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу – *doc, *rtf.
У розширеному вигляді вимоги до оформлення тез доповіді подано у Додатку А.
Для участі у конференції необхідно:

До 29 вересня 2018 р. (включно) надіслати заявку на участь (форма заявки подано у
Додатку В) і тези окремими електронними листами на е-mail: nkredenec@ukr.net

До 6 жовтня 2018 р. (включно) надіслати презентацію доповіді на е-mail:
nkredenec@ukr.net

Презентацію доповіді мати з собою на флеш-накопичувачі і у роздрукованому
варіанті (кольоровий друк). Обсяг до 7 слайдів.
У розширеному вигляді вимоги до оформлення презентації доповіді подано у Додатку Б.
Назва файлів повинна мати такий вигляд:
Тези: Kravets_tezykonf («Kravets» – прізвища студента).
Заявка: Kravets_zayawkonf («Kravets» – прізвища студента).
Презентація: Kravets_presentazkonf («Kravets» – прізвища студента).
Довідкова інформація для учасників конференції:
1.
Оргкомітет безкоштовно публікує матеріали конференції та видає сертифікат
учасника (за умови очної участі).
2.
Оргкомітет залишає за собою право стилістичного редагування тез доповіді.
3.
Відповідальність за достовірність поданих у тезах матеріалів несуть автори.
4.
Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають
вимогам або тематиці конференції.
5.
За додатковою інформацією просимо звертатися до викладача циклової комісії
іноземних мов ВСП Технологічного коледжу НУ «Львівська політехніка» Надії Ярославівни
Креденець, к.п.н.
Тел.: 0973254742 е-mail: nkredenec@ukr.net
Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції!
З повагою, оргкомітет ВСП Технологічного коледжу
НУ «Львівська політехніка»

Додаток А
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
1. Текст тез готується українською мовою обсягом 1-2 повних сторінок формату А4.
2. Заповнення останньої сторінки не менше 75%.
3. Набір тексту – шрифт Times New Roman, розмір кегля – 14, міжстроковий інтервал –
1,5, абзац – 1,25 мм, усі поля – 20 мм.
4. Номер сторінки не проставляється.
5. Праворуч від середини аркуша друкуються прізвище та ініціали автора(ів).
6. Нижче, через 1 інтервал, по центру аркуша друкується назва тез великими літерами
(14, жирний).
7. Між назвою тез та текстом – інтервал 1.
8. У тексті не подаються рисунки, графіки, фотографії.
9. Текст вирівнюється по ширині. Орієнтація книжкова.
10. У тексті використовуються такі лапки – «».
11. Після цифрового виразу року ставиться «р.» Якщо вказується певний часовий
проміжок, то вживається скорочення «рр.». Наприклад, у 2018 р., у 2012-2018 рр.
12. Список літератури (не більше 4-ох найменувань) подається згідно ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та
правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).
13. Посилання у тексті оформляються таким чином: [2] (одне джерело без посилання на
сторінки, [35; 33] (кілька джерел без посилання на сторінки), [5, с. 3] (одне джерело з
посиланням на сторінки), [37; 33, с. 25] (кілька джерел з посиланням на сторінки).
14. Після списку використаних джерел вказати прізвище та ініціали керівника
(викладача), його науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи.

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА ТЕЗ
Актуальність дослідження. Постановка проблеми. Результати дослідження. Висновки.
Матеріали, які не відповідають вимогам оформлення,
не розглядаються та не повертаються.

Додаток Б
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
1. Презентація доповіді (до 7 слайдів) виконується у програмі Microsoft PowerPoint
(мова українська).
2. На титульному слайді презентації вказуються назва конференції, назва доповіді,
ім’я, прізвище учасника(ів), прізвище та ініціали керівника (викладача), його
науковий ступінь, посада, місце роботи.
3. Робочі слайди презентації повинні вміщувати ілюстрацію результатів дослідження.
Матеріали, які не відповідають вимогам оформлення,
не розглядаються та не повертаються.

Додаток В
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
I Обласної студентської науково-практичної конференції
«Історія, реалії, перспективи розвитку туризму для осіб з інвалідністю в Україні:
національний і глобальний виміри змін»
11 жовтня 2018 року
ВСП Технологічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»
м. Львів 79031, вул. Демнянська, 15, http://tc.lviv.ua

Прізвище, ім’я, по батькові автора(ів)
Курс навчання, спеціальність, офіційна назва
закладу освіти
Прізвище, ім’я, по батькові керівника
(викладача), посада, науковий ступінь, учене
звання
Контактні телефони учасників конференції
е-mail учасників конференції
«Круглий стіл» (1/2)
Тема тез доповіді
Потреба в технічному забезпеченні (так/ні)
Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції!
З повагою, оргкомітет ВСП Технологічного коледжу
НУ «Львівська політехніка»

