
ЗВІТ  
про студентську наукову роботу кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи факультету менеджменту за 2021 рік 
 

У 2021 році до науково-дослідної роботи на кафедрі туризму та готельно-
ресторанної справи факультету менеджменту були залучені 128 студентів у 
наукових гуртках та проблемних групах.   

Студенти аналізували сучасні тенденції та стратегії розвитку туристичного 
та готельно-ресторанного бізнесу України в глобальному конкурентному 
середовищі, вивчали проблеми та перспективи інноваційного розвитку сфери 
обслуговування в умовах інтеграційних процесів та пандемії COVID-19 і ін. 

 
За звітний період студенти взяли участь у 3 Міжнародних та 

3 Всеукраїнських конференціях, Міжнародному круглому столі, 
організатором яких був УНУС та інші заклади вищої освіти:  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та 
інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії», 27-28 травня 
2021 р., проведена кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи УНУС. 

2. Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 150-річчю 
від дня народження вченого І.І. Корабльова, м. Умань, УНУС, 22 квітня 2021 р. 

3. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти 
«Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи 
розвитку для України»,  14 квітня 2021 р., м. Одеса, Одеський національний 
економічний університет.  

4. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та 
перспективи впровадження європейського досвіду диверсифікації сільського 
туризму в Україні на засадах креативності та збалансованості», 15-16 вересня 
2021 р., м. Запоріжжя. 

5. Х Міжнародний круглий стіл «Інтеграція науки, освіти і бізнесу» 16 
вересня 2021 р., м. Запоріжжя. 

6. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент XXI 
століття: проблеми та перспективи», 21 жовтня 2021 р., УНУС. 

7. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні 
перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, 
практика та інновації розвитку», 28-29 жовтня 2021 р., проведена кафедрою 
туризму та готельно-ресторанної справи УНУС. 

 
Результати проведеної науково-дослідної роботи студентів були 

опубліковані в збірниках наукових праць та матеріалів конференцій: 
1. Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-

ресторанної індустрії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 
2021 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. 283 с. 



2. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії 
в Україні: теорія, практика та інновації розвитку : збірник матеріалів Всеукр. 
наук.-практ. інт.-конф., 28-29 жовтня 2021 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021.  262 с. 

3. Збірник студентських наукових праць Уманського національного 
університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: 
Візаві, 2021. Ч. 2. 138 с. 

4. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: збірник матеріалів 
ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 жовтня 2021 р. / 
Уманський національний університет садівництва, факультет менеджменту. – 
Умань: ВПЦ «ВІЗАВІ», 2021. – 278 с. 

5. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та 
перспективи розвитку для України: Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції здобувачів вищої освіти (м. Одеса, 14 квітня 2021 р.) / 
Одеський національний економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2021. 625 с. 

 
22 квітня 2021 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи 

Уманського НУС відбулась Всеукраїнська наукова студентська конференція, 
приурочена 150-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у 
галузі бджільництва І. І. Корабльова. Конференція пройшла завдяки 
використанню сервісу відеотелефонного зв’язку zoom. У науковій конференції 
брали участь здобувачі вищої освіти спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна 
справа та 242 «Туризм». 

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

щорічній студентській науковій конференції у 2021 р. 

Секція  
Кількість доповідачів, чол. Кількість 

студентів-
учасників 

конференції 
заявлено в 
програмі виступили 

Секція туризму  23 21 26 
Секція готельно-ресторанної 
справи 28 25 32 

 
Під час секційних засідань відбувалося оцінювання робіт учасників та 

підрахунок балів і визначались переможці секцій. 
Кращими визнано доповіді наступних студентів: 
Секція туризму: 
1. Софія Нижник, студентка 31-тм групи – науковий керівник к.е.н., доцент 

Саковська О.М. 
2. Світлана Устенко, студентка 21-тм групи – науковий керівник к.е.н., 

доцент Кожухівська Р.Б. 
3. Анастасія Клименко, студентка 21-тм групи – науковий керівник д.е.н., 

професор Транченко Л.В. 
 



Секція готельно-ресторанної справи: 
1. Олександр Курмишов, студент 11-гр групи – науковий керівник к.е.н., 

доцент Нагернюк Д.В. 
2. Менделуц Ангеліна, студентка 21-гр групи – науковий керівник к.е.н., 

доцент Коваленко Л.Г. 
3. Заслонюк Дарина, студентка 21-гр групи – науковий керівник к.е.н., 

доцент Непочатенко В.О. 
 
На базі університету за участі студентів було проведено проблемні 

семінари: 
1. Студентський науковий гурток «Туристична та готельно-ресторанна 

індустрія України: етапи становлення, функціонування та розвитку» (остання 
середа поточного місяця). Проводиться кафедрою туризму та готельно-
ресторанної справи (Керівник – Саковська О.М.). Учасники: студенти 
спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» і «Туризм» (128 учасників). 

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Туристичні 
перлини України», 26 травня 2021 р. Організатор – кафедра туризму та 
готельно-ресторанної справи (Нагернюк Д.В.). Учасниками надіслано 75 робіт із 
провідних закладів вищої освіти. У підсумковій конференції взяли участь 
30 студентів із 15 закладів вищої освіти України. 

3. І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей  
241 «Туризм» та 242 «Готельно-ресторанна справа» 19 жовтня 2021 р. 
Олімпіада проводилась  кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи. 
Участь у Олімпіаді взяли 24 студенти спеціальності «Туризм» та 28 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. 

4. І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 
«Рекреалогія» 19 жовтня 2021 р. Олімпіада проводилась  кафедрою туризму та 
готельно-ресторанної справи. Участь у Олімпіаді взяли 19 студентів ІІ-ІІІ 
курсів  спеціальності «Туризм». 

5. Інтерактивна гра «Мандруємо Україною», 10 вересня 2021 р. 
Організатор – кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (Тимчук С.В.). 
Брали участь студенти І-ІІІ курсів спеціальності «Туризм». (19 учасників). 

6. Виїзне заняття в умовах виробництва до етносадиби «Лялькова хата» 
с. Полянецьке Уманського району Черкаської області, 20 вересня 2021 р. 
Організатор – кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 
(Саковська О.М.) Брали участь студенти І-ІV курсів спеціальностей «Готельно-
ресторанна справа» і «Туризм» (21 учасник). 

7. Тренінг «Право на працю для молоді», 14 квітня 2021 р. Організатор – 
кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (Кожухівська Р.Б.) спільно з 
колегами кафедри туристичного бізнесу Харківської державної академії 
культури. Брали участь студенти ІІ-ІV курсів спеціальностей «Готельно-
ресторанна справа» і «Туризм» (18 учасників). 



8. Інтерактивне тематичне заняття «Унікальні форми рельєфу при виборі 
та організації туристичних подорожей», 24 вересня 2021 р. Організатор – 
кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (Саковська О.М.). Брали 
участь студенти ІІ-ІІІ курсів  спеціальності «Туризм» (14 учасників). 

9. Науково-практичний семінар «Перспективи розвитку підприємництва, 
туризму та готельно-ресторанної справи в епоху трансформаційних змін», 7-8 
жовтня 2021 р. Організатор – кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 
(Саковська О.М.). Брали участь студенти ІІ-ІV курсів спеціальностей 
«Готельно-ресторанна справа» і «Туризм» (27 учасників). 

10. Семінар «Академічна доброчесність – запорука якісної освіти», 5 
листопада 2021 р. Організатор – кафедра туризму та готельно-ресторанної 
справи (Кожухівська Р.Б.). Брали участь студенти ІІ-ІІІ курсів  спеціальності 
«Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» (18 учасників). 

11. Науково-практичний семінар-тренінг «Коучингові технології як рушій 
якісних змін», 1 жовтня 2021 р. Організатор – кафедра туризму та готельно-
ресторанної справи (Саковська О.М.) спільно з колегами з Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. Брали участь 
студенти ІІ-ІV курсів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» і «Туризм» 
(15 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 

Туризму та готельно-ресторанної справи 62 
 
Студенти брали активну участь в інших наукових заходах, які 

проводились за співорганізації або на базі УНУС: 
1. Тиждень туризму, проведений кафедрою туризму та готельно-

ресторанної справи УНУС, 27 вересня 2021 р. Учасники – студенти факультету 
менеджменту. 

2. Історичний екскурс «Таємнича Софіївка», проведений кафедрою 
туризму та готельно-ресторанної справи УНУС, 23 вересня 2021 р. Учасники – 
студенти факультету менеджменту. 

3. Тренінг «Профілактика емоційного вигорання як спосіб збереження 
психологічного здоров’я студентської молоді», проведений кафедрою туризму 
та готельно-ресторанної справи УНУС, 30 вересня 2021 р. Учасники – студенти 
факультету менеджменту. 

4. Дискусійний клуб «Сучасні тенденції розвитку туристичного ринку: 
регіональний аспект», проведений кафедрою туризму та готельно-ресторанної 
справи УНУС, 25 травня 2021 р. Учасники – студенти факультету менеджменту. 



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. Балашова Катерина зайняла ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт, який відбувся у Одеській національній академії 
харчових технологій зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа».  

2. Гаркава Ольга зайняла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління спортивно-
оздоровчою діяльністю»,  який відбувся у Національному університеті 
кораблебудування імені адмірала Макарова. 

3. За результатами Всеукраїнського студентського конкурсу «Туристичні 
перлини України» 26.05.2021р., м. Умань, УНУС, нагороджені: 

дипломом ІІ ступеня Сереветна Катерина; 
дипломом ІІІ ступеня Чумак Яна і Вербецька Марія. 
 
 
У II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей згідно Наказу МОН від 28.07.2021 р. 
№ 865, переможцями стали 2 студентки УНУС, які вибороли призові 
місця. 

Таблиця 3 
Переможці II туру Всеукраїнського конкурсу  

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, 2021 р. 

Місце ПІБ студента Назва напряму  Керівник ЗВО, на базі якого 
проводився захід 

ІІІ 
Гаркава 
Ольга 

Сергіївна 

Управління 
спортивно-
оздоровчою 
діяльністю 

Транченко 
Людмила 

Володимирівна 

Національний 
університет 

кораблебудування 
імені адмірала 

Макарова 

ІІ 
Балашова 
Катерина 

Миколаївна 

Готельно-
ресторанна справа 

Транченко 
Людмила 

Володимирівна 

Одеська національна 
академія харчових 

технологій 
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