
ЗВІТ  
про студентську наукову роботу кафедри туризму та готельно- 

ресторанної справи факультету менеджменту за 2020 рік 
 

У 2020 році до науково-дослідної роботи на кафедрі туризму та готельно-
ресторанної справи факультету менеджменту були залучені 78 студентів у наукових 
гуртках та у проблемних групах.   

 
Студенти аналізували сучасні тенденції розвитку і становлення теорії та 

практики туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в глобальному 
конкурентному середовищі, вивчали проблеми та перспективи інноваційного 
розвитку сфери обслуговування в умовах інтеграційних процесів і т. ін. 

 
За звітний період студенти взяли участь у 4 Всеукраїнських конференціях, 

організатором яких був УНУС та ін. заклади вищої освіти:  
1. Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція, приурочена 120-

річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. 
Рубіна, 23 квітня 2020 р.  

2. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 
економічного розвитку в сучасних умовах», Херсон, Херсонський державний 
університет, 2020. 

3. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент XXI 
століття: проблеми та перспективи», 22 жовтня 2020р., Унус. 

4. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні 
перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, 
практика та інновації розвитку», 28-29 жовтня 2020 р., проведена кафедрою туризму 
та готельно-ресторанної справи Унус. 

 
Результати проведеної науково-дослідної роботи студентів були опубліковані в 

3-х збірниках: 
1. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії 

в Україні: теорія, практика та інновації розвитку:  матеріали  Всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 жовтня 2020 р. / Редкол.: 
Транченко Л.В. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 309 с. 

2. Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної 
конференції, 26-27 березня 2020 р. Херсон.  

3. Збірник студентських наукових праць Уманського національного 
університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: 2020. 
Ч. 3: Економічні та гуманітарні науки. 

 
Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція, приурочена 120-

річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. 
Рубіна, 23 квітня 2020 р. За результатами конференції видано збірку матеріалів у 3 
частинах. 



Таблиця 1 
Участь студентів кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у щорічній 

студентській науковій конференції у 2020 р. 

Секція (по кафедрах) 
Кількість доповідачів, чол. Кількість 

студентів-
учасників 

конференції 
заявлено в 
програмі виступили 

Кафедра туризму та готельно-
ресторанної справи 24 21 42 

 
На базі університету за участі студентів було проведено проблемні семінари: 

 
Студенти брали активну участь в наукових заходах, які проводились на базі 

УНУС та інших навчально-наукових установах: 
1. Студентський науково-практичний гурток «Туристична та готельно-

ресторанна індустрія України: етапи становлення, функціонування та розвиток» 
(остання середа поточного місяця). Проводиться кафедрою туризму та готельно-
ресторанної справи (Керівник – Коваленко Л.Г.). Учасники: студенти спеціальностей 
«Готельно-ресторанна справа» і «Туризм» (76 учасників). 

2. І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей  «Готельно-
ресторанна справа» та «Туризм», 11 листопада 2020 р. Олімпіада проводилась  
кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи. Участь у Олімпіаді взяли 16 
студентів спеціальності «Туризм» та 14 студентів спеціальності «Готельно-
ресторанна справа», що мали можливість, вирішуючи завдання різної форми 
складності, показати високу творчу, наукову та практичну підготовку, якої набули, 
навчаючись в університеті. 

3. І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 
«Рекреалогія», 12 листопада 2020 р. Олімпіада проводилась  кафедрою туризму та 
готельно-ресторанної справи. Участь у Олімпіаді взяли 12 студентів ІІ -ІІІ курсів  
спеціальності «Туризм». 

4. Інтелектуальні гра «Кращий туризмознавець – 2020», 28.09.2020р. 
Організатор – кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (Тимчук С.В.). Брали 
участь студенти І-ІІІ курсів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» і 
«Туризм». 

5. Міжвузівський симпозіум: «Розвиток інноваційних форм туризму на 
Черкащині», 11 листопада 2020 р. Організатор – кафедра туризму та готельно-
ресторанної справи (Кожухівська Р.Б.) спільно з колегами кафедри туристичного 
бізнесу Харківської державної академії культури. Брали участь студенти І-ІІІ курсів 
спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» і «Туризм» (28 учасників). 

6. Науково-практичний семінар «Видатні постаті Харківщини», 11 листопада 
2020 р. Організатор – кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (Саковська 
О.М.) спільно з колегами кафедри туристичного бізнесу Харківської державної 
академії культури. Брали участь студенти ІІ -ІV курсів спеціальностей «Готельно-
ресторанна справа» і «Туризм» (18 учасників). 



7. Віртуальна мандрівка шахтою «Степова», 13 листопада 2020 р. Організатор 
– кафедра туризму та готельно-ресторанної справи спільно з колегами кафедри 
туристичного бізнесу Харківської державної академії культури. ІІ -ІІІ курсів  
спеціальності «Туризм» (12 учасників). 

 
Результати проведеної науково-дослідної роботи студентів були 

опубліковані в численних збірниках та спеціалізованих виданнях. Значна 
кількість публікацій була надрукована у виданнях інших університетів. 

 
Таблиця 2 

Публікації  студентів у наукових виданнях  

Кафедра Кількість публікацій 

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 52 
 

Студенти брали активну участь в інших наукових заходах, які проводились 
за співорганізації або на базі УНУС: 

Тиждень туризму. Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, УНУС. 24-
27 вересня 2020 р. 

 
У звітному році розширився спектр наукових конкурсів, змагань та наукових 

проектів Всеукраїнського і Міжнародного рівнів, у яких студенти університету 
взяли участь, вибороли призові місця і відзнаки: 

 
За підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 

який проводився на базі Одеської національної академії харчових технологій, 
галузевою конкурсною комісією зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 
наукову роботу студенток Уманського НУС Лілії Онищук та Катерини Балашової 
було нагороджено Дипломом ІІ ступеня.  

Юлія Стоколяс, магістранта кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 
факультету менеджменту Уманського національного університету садівництва 
посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
спеціалізації «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю»,  який відбувся у 
Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

 
У II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (відповідно 

до наказу МОН № 1010 з природничих, технічних та гуманітарних наук 
переможцями стали 3 студенти УНУС, які вибороли призові місця. 

 
 
 
 
 
 



Таблиця 3 
Переможці II туру Всеукраїнського конкурсу  

студентських наукових робіт, 2020 р. 
Місце ПІБ студента Назва напряму  Керівник ЗВО, на базі якого 

проводився захід 

ІІ 

Онищук 
Лілія 

Олегівна 
Балашова 
Катерина 
Сергіівна 

Готельно-
ресторанна справа 

Кожухівська 
Раїса Борисівна 

Одеська національна 
академія харчових 

технологій 

ІІІ 
Стоколяс 

Юлія 
Олегівна 

Управління 
спортивно-
оздоровчою 
діяльністю 

Нагернюк Діана 
Валентинівна 

Національний 
університет 

кораблебудування 
імені адмірала 

Макарова 
 

Таблиця 4 
Переможці І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Готельно-ресторанна справа» 
Місце ПІБ студента 

Освітній рівень «Бакалавр» 
І Сереветна Катерина Владиславівна 
ІІ Жевердан Вероніка Ігорівна 
ІІІ Лялько Аніта 

Освітній рівень «Магістр» 
І Кривенко Альона Вікторівна 
ІІ Балашова Катерина Миколаївна 
ІІІ Руда Таїса Миколаівна 

 
Таблиця 5 

Переможці І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
«Туризм» 

Місце ПІБ студента 
Освітній рівень «Бакалавр» 

І Нижник Софія Романівна 
ІІ Кормишов Андрій Анатолійович 
ІІІ Лагутіна Олександра Семенівна 

Освітній рівень «Магістр» 
І Гаркава Ольга Сергіївна 
ІІ Царенко Вікторія Вікторівна  
ІІІ Демиденко Надія Віталіівна 
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