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Вельмишановні колеги! 
Запрошуємо Вас до участі в 

I Міжнародній студентській науково-практичній конференції  
«Безбар’єрний туризм у ХХІ столітті:  партнерство закладів освіти, бізнесу та влади» 

11 листопада 2021 року  
Участь безкоштовна 

Мета конференції: 

� залучення студентства та педагогічних колективів закладів освіти до актуальної 
проблематики, що  сприяє  розвитку  їх  дослідницьких інтересів; 
� активізація співпраці закладів освіти з соціально-відповідальним бізнесом, як дієвого 
механізму забезпечення сталого розвитку суспільства і економіки держави; 
�       узагальнення тенденцій світового досвіду та впровадження інноваційних ідей різних 
країн в сферу туризму українського суспільства в умовах сучасної епідеміологічної  ситуації, 
що суттєво відобразиться на професійній підготовці спеціалістів з туризму;  
� розроблення методичного супроводу та удосконалення навчальної документації на 
основі співпраці із соціальними партнерами та адміністративними структурами, що вплине  на 
конкурентоспроможність фахівців сфери послуг на регіональному, національному і 
глобальному ринках праці. 

Партнери конференції: 
«Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами» 
НУ «Львівська політехніка», КЗ ЛОР Львівська спеціальна школа №100 І-ІІІ ступенів, 
Сенсотека, Музей «Арсенал». 
 

Тематичні напрямки роботи конференції: 
1. Тенденції розвитку безбар’єрного простору в умовах сучасності. 
2. Правове забезпечення безбар’єрного туризму: український та світовий досвід. 
3. Специфіка формування та реалізація професійних компетентностей спеціалістів 
туристичної сфери в Україні та світі. 
4. Особливості соціально-економічного розвитку безбар’єрного туризму в Україні: сучасний 
стан та побудова стратегій. 
 

Робоча мова конференції – українська, англійська, польська 
 

ФОРМА УЧАСТІ – ЗАОЧНА  
 

Місце проведення конференції: 
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічний фаховий коледж Національного 
університету «Львівська політехніка» 
79058 м. Львів, вул. Хуторівка, 15, http://tc.lviv.ua 
   



За матеріалами І Міжнародної студентської науково-практичної конференції планується 
публікація збірника тез доповідей.  

Вимоги до оформлення тез доповіді подано у Додатку А. 
 

Для участі у конференції необхідно: 
Для участі у конференції необхідно заповнити заявку до 30 жовтня 2021 р. (включно) за 
посиланням 
https://docs.google.com/forms/d/1Hi37CQNomB6Eshxwl9o6fQbzkp4u_GoiapUJJqAL1jg/edit 
 

Назва файлів повинна мати такий вигляд: 
Тези: Kravets_tezykonf («Kravets» – прізвища студента). 
Заявка: Kravets_zayawkonf («Kravets» – прізвища студента). 

Довідкова інформація для учасників конференції: 
1. Оргкомітет надсилає електронний варіант матеріалів конференції та сертифікат 
учасника. 
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 Оксани Володимирівни Сенюри.  
Тел.: 0982508177    е-mail: oksanasenyra@gmail.com 
 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції!  
 

З повагою, оргкомітет ВСП «Технологічний фаховий коледж 
НУ «Львівська політехніка» 



Додаток А 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ  

1. Набір тексту тез виконується у редакторі Microsoft Word. 
2. Приймаються доповіді написані українською, англійською, польською мовами. 
3. Рекомендований обсяг тез – до 2 повних сторінок формату А4. Заповнення останньої 
сторінки не менше 75%. 
4. Набір тексту – шрифт Times New Roman, розмір кегля – 14, міжстроковий інтервал – 1,5, 
абзац – 1,25 мм, усі поля – 20 мм. 
5. Номер сторінки не проставляється.  
6. Праворуч від середини аркуша друкуються прізвище та ініціали автора(ів). 
7. Нижче, через 1 інтервал, по центру аркуша друкується назва тез великими літерами (розмір 
кегля – 14, жирний).  
8. Нижче, через 1 інтервал, по ширині анотація українською (польською) та англійською 
мовами до 500 знаків. 
9. Нижче, через 1 інтервал, по ширині ключові слова українською (польською) та 
англійською мовами. 
10. Між ключовими словами та текстом – інтервал 1.  
11. У тексті не подаються рисунки, графіки, фотографії. 
12. Текст вирівнюється по ширині. Орієнтація книжкова. 
13. У тексті використовуються такі лапки – «».  
14. Після цифрового виразу року ставиться «р.» Якщо вказується певний часовий проміжок, 
то вживається скорочення «рр.». Наприклад, у 2018 р., у 2012-2018 рр. 
15. 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). 
16. 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). 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА ТЕЗ  

Актуальність дослідження. Постановка проблеми. Результати дослідження. Висновки. 

Матеріали, які не відповідають вимогам оформлення,  
не розглядаються та не повертаються. 


