
Шановні Друзі! 

 

Фаховий Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 

сервісу Одеської Національної Академії Харчових технологій запрошує Вас взяти 

участь у роботі Студентської Конференції «Спеціалізований туризм: стан та 

перспективи розвитку». 

Якщо Ви обожнюєте подорожувати, Вам подобається досліджувати різні 

країни, Ви мрієте обрати захоплюючу, творчу і дуже цікаву професію – це шанс для 

Вас поділитися своїми думками та ідеями!!! 

Програма конференції передбачає виступи учасників із презентаціями.  

Для участі у конференції Вам необхідно:  

1) обрати тему за напрямками: 

− туризм та подорожі; 

− моя улюблена країна; 

− географія туризму; 

− великі географічні відкриття. 

2)   підготувати презентацію (виступ триває не більше 7 хвилин) 

3)   надіслати презентацію разом із відгуком-рецензією від керівника та  
заявкою до 21 квітня 2021 року на почтову скриньку shepelevaolga1313@gmail.com 
(приклад оформлення заявки наведен нижче). 
 

Анкета учасника (школяра, гимназиста, ліцеїста) __________________ 
Місто, школа  
Клас  
Прізвище Ім’я По-батькові учасника 
Е-mail учасника 

 

Моб.телефон учасника  
Прізвище Ім’я По-батькові керівника  
Е-mail керівника  
Моб.телефон керівника  
Згода на обробку персональних даних учасника  
Згода на обробку персональних даних керівника  
Тема роботи  

 
За більш детальною інформацією звертатися за номером 050 390 64 74  Ольга 
Шепелева                      

 

mailto:shepelevaolga1313@gmail.com


Конференція відбудеться 28 квітня 2021 року о 13.30 за адресою вул. Левітана, 

46а, м. Одеса 65088. 

Конференція відбудеться 28 квітня 2021 року  о 13.30 на платформі  Zoom 

(ідентифікатор:4285872047, код:136617).  

За результатами конференції Вас очікує призові нагороди та сертифікати 

учасників!  

Швидше приєднуйтесь до нашої творчої команди, щоб  поділитись своїми 

ідеями, ми чекаємо саме на Вас!!! 

 
 


	Шановні Друзі!
	Фаховий Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської Національної Академії Харчових технологій запрошує Вас взяти участь у роботі Студентської Конференції «Спеціалізований туризм: стан та перспективи розвитку».
	Якщо Ви обожнюєте подорожувати, Вам подобається досліджувати різні країни, Ви мрієте обрати захоплюючу, творчу і дуже цікаву професію – це шанс для Вас поділитися своїми думками та ідеями!!!
	Програма конференції передбачає виступи учасників із презентаціями.
	Для участі у конференції Вам необхідно:
	1) обрати тему за напрямками:
	( туризм та подорожі;
	( моя улюблена країна;
	( географія туризму;
	( великі географічні відкриття.
	2)   підготувати презентацію (виступ триває не більше 7 хвилин)
	3)   надіслати презентацію разом із відгуком-рецензією від керівника та
	заявкою до 21 квітня 2021 року на почтову скриньку shepelevaolga1313@gmail.com (приклад оформлення заявки наведен нижче).
	Конференція відбудеться 28 квітня 2021 року о 13.30 за адресою вул. Левітана, 46а, м. Одеса 65088.
	Конференція відбудеться 28 квітня 2021 року  о 13.30 на платформі  Zoom (ідентифікатор:4285872047, код:136617).
	За результатами конференції Вас очікує призові нагороди та сертифікати учасників!
	Швидше приєднуйтесь до нашої творчої команди, щоб  поділитись своїми ідеями, ми чекаємо саме на Вас!!!

