
Мета діяльності гуртка – обговорення питань щодо широкого спектру 

проблем у сфері розвитку готельно-ресторанного бізнесу України, що є 

важливим елементом інтеграції українського туристичного ринку в 

європейський бізнес і культурне середовище. 

 

Основними завданнями діяльності гуртка є: 

 сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців з туризму і готельно-

ресторанної справи; 

 підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-

дослідних робіт студентів; 

 набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній 

роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо; 

 заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання 

самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи студентів; 

 участь у розробці кафедральної теми «Теоретичні та практичні аспекти 

розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні». 

 

 

 

Результати участі студентів у роботі наукового гуртка 

Голик О., студентки ІІ курсу напряму підготовки «Туризм», тема бізнес-

плану «Квест-кімната». Результат – ІІ місце в університетському конкурсі та ІІІ 

місце в міському конкурсі та рекомендовано до участі в обласному конкурсі 

(2017 р.). 

Вакуленко А., студентка ІІІ курсу напряму підготовки «Готельно-

ресторанна справа» прийняла участь у ІІ турі Всеукраїнському конкурсі 

наукових робіт з напряму «Готельно-ресторанна справа». Тема наукової роботи: 

«Напрями підвищення якості готельних послуг в Україні» (2017 р.). 

Банк А., студентка ІІІ курсу спеціальності 242 «Туризм» прийняла участь 

у ІІ турі Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з напряму «Туризм». Тема 

наукової роботи : «Перспективи розвитку ринку туристичних послуг 

Черкащини» (2018 р.). 

 

Участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів (30листопада-1 грудня 2017 року). 
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