
ЗВІТ  

про студентську наукову роботу кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи факультету менеджменту за 2019 рік 

 
У 2019 році до науково-дослідної роботи на кафедрі туризму та готельно-

ресторанної справи факультету менеджменту були залучені 90 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 5 Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях, організатором яких був УНУС та ін. заклади 
вищої освіти:  

1. Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 175-річчю 
Уманського НУС, 24 квітня 2019 р.  

2. ІІ Студентська наукова Інтернет-конференція «Сучасні інноваційні 
технології у сфері готельно-ресторанного господарства», 17 травня, 2019 р., м. 
Чернівці. ЧТЕІ КНТЕУ. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації 
розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії», 29 -30 травня 2019 р., 
проведена кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи. 

4. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент XXI 
століття: проблеми та перспективи», 11 жовтня 2019р., проведена кафедрою 
менеджменту. 

5. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні 
перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, 
практика та інновації розвитку», 30-31 жовтня 2019 р., проведена кафедрою туризму 
та готельно-ресторанної справи. 

 
Результати проведеної науково-дослідної роботи студентів були опубліковані 

в 4-х збірниках: 
1. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії 

в Україні: теорія, практика та інновації розвитку:  матеріали  Всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-конференції, 30-31 жовтня 2019 р. / Редкол.: 
Транченко Л.В. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 311 с. 

2. Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-
ресторанної індустрії:  матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, 
29-30 травня 2019 р. / Редкол.: Транченко Л.В. (відп. ред.) та ін.  – Умань: ВПЦ 
«Візаві», 2019. 327 с. 



3. Сучасні інноваційні технології у сфері готельно-ресторанного 
господарства: матеріали ІІ Студентської наукової Інтернет-конференції, 17 
травня, 2019 р., м. Чернівці. ЧТЕІ КНТЕУ. 201 с. 

4. Збірник студентських наукових праць Уманського національного 
університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: 
2019. Ч. 4: Економічні та гуманітарні науки.  

 
Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 175-річчю 

Уманського національного університету садівництва, 24 квітня 2019 року. За 
результатами конференції видано збірку матеріалів у 2 частинах. 

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

студентській науковій конференції у 2019 р. (24.04.2019 р.) 

Секція (по кафедрах) 
Кількість доповідачів, чол. Кількість 

студентів-
учасників 

конференції 
заявлено в 
програмі виступили 

Кафедра туризму та готельно-
ресторанної справи 60 56 72 

 
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» (116 учасників). 

2. І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей  «Готельно-
ресторанна справа» та «Туризм», 27 листопада 2019 р. Олімпіада проводилась  
кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи. Участь у Олімпіаді взяли 16 
студентів спеціальності «Туризм» та 12 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. Grow коучинг «Кваліфікований персонал – запорука успіху підприємства», 
15 квітня 2019 р. Організатор – кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 
(Кожухівська Р.Б.). Брали участь студенти І-ІІІ курсів спеціальностей «Готельно-
ресторанна справа» і «Туризм» (16 учасників). 

4. Ділова гра «Ми туристи», 15 квітня 2019 р. Організатор – кафедра туризму 
та готельно-ресторанної справи (Тимчук С.В.). Брали участь студенти І-ІІІ курсів 
спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» і «Туризм». 



5. Event-менеджмент «Організація роботи кондитерського цеху в закладі 
ресторанного господарства», 15 квітня 2019 р. Організатор – кафедра туризму та 
готельно-ресторанної справи (Коваленко Л.Г.). Захід проведено з метою згуртування 
студентського та професорсько-викладацького складу кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи Уманського НУС, формування сильної команди однодумців, що 
успішно досягає будь-яких поставлених цілей. Брали участь студенти ІІІ курсу  
спеціальності «Готельно-ресторанна справа» (14 учасників) та науково-педагогічні 
працівники кафедри. 

6. Коучинг «Естетика зовнішнього вигляду обслуговуючого персоналу в 
індустрії гостинності», 16 квітня 2019 р. Організатор – кафедра туризму та готельно-
ресторанної справи (Непочатенко В.О.). Брали участь студенти І-ІІІ курсів 
спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» і «Туризм» (25 учасників). 

7. Ділова гра «Ресторатор». Відбулася 17 квітня 2019 р. на кафедрі туризму та 
готельно-ресторанної справи (Коваленко Л.Г.). Брали участь студенти ІІІ-ІV курсів 
спеціальності «Готельно-ресторанна справа» (24 учасники).  

8. Workshop «Креативне оформлення яєць до Великодня», 17 квітня 2019 р. 
Організатор – кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (Нагернюк Д.В.) 
Брали участь студенти І-ІІІ курсів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» і 
«Туризм». 

9. Міні-фестиваль «Кухні народів світу» «UNUS Food Fest», проведений 
кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи 18 квітня 2019 р. Брали участь 
студенти І-ІV курсів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» і «Туризм» (35 
учасників). 

 10. Круглий стіл «Кращий туризмознавець»,  26 вересня 2019 р. Організатор – 
кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (Тимчук С.В.). Брали участь 
студенти ІІ-V курсів спеціальності «Туризм». 

11. Історичний екскурс «Таємнича Софіївка»,  24 вересня 2019 р. Організатор 
– кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (Саковська О.М.). Брали участь 
студенти І курсу спеціальності «Туризм» (22 учасники). 

12. Ділова гра «Я люблю туризм», проведено кафедрою туризму та готельно-
ресторанної справи 30 вересня 2019 р. (Нагернюк Д.В.). Учасники – студенти 21тм 
та 31 тм групи спеціальності «Туризм» (26 учасників).  

13. Інтерактивна гра «Упізнай країну», проведено кафедрою туризму та 
готельно-ресторанної справи 10 жовтня 2019 р. (Нещадим Л.М.). Брали участь 
студенти І курсу спеціальності «Туризм» - 18 учасників. 

14. Коуч «Національні традиції святкування осінніх днів померлих»,  
проведено кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи 29 жовтня 2019 р. 
(Тимчук С.В.). Брали участь студенти І ІV курсів спеціальності «Туризм» - 24 
учасники. 

15. І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 
«Рекреалогія», 21 листопада 2019 р. Олімпіада проводилась  кафедрою туризму та 
готельно-ресторанної справи. Участь у Олімпіаді взяли 12 студентів ІІ -ІІІ курсів  
спеціальності «Туризм». 

 
 



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 124 
 

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

1. Тиждень готельно-ресторанної справи «Student fest HoReCa – 2019». 
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, УНУС. 15-19 квітня 2019 р. 

2. Тиждень туризму. Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, УНУС. 
23-27 вересня 2019 р. 

3. Тиждень української писемності та мови. Кафедра української та іноземних 
мов. УНУС. 5 листопада 2019 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: 

 
1. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом 

«Управління спортивно-оздоровчою діяльністю». 8 квітня 2019 р. Національний 
університет кораблебудування ім. адмірала Макарова.  м. Миколаїв. Учасники: 
д.е.н., професор Транченко Л.В. та студентка ІV курсу спеціальності «Туризм» 
Михайлова Н.В. 

2. II тур Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 
«Рекреалогія». Учасники: д.е.н., професор Транченко Л.В. та студентка ІV курсу 
спеціальності «Туризм» Драганова І.А. Одеська національна академія харчових 
технологій, 10 - 12 квітня 2019 р. 

3. ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Туризм» в  
Національному університеті харчових технологій, 17-19 травня, м. Київ. Унус 
представляли:  д.е.н., професор Транченко Л.В. та студент ІV курсу спеціальності 
«Туризм»  Сьомін А.В.  Були відзначені Грамотами учасника. 
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