
У рамках Всеукраїнської студентської наукової конференції “Готельно-ресторанний та 

туристичний бізнес: реалії та перспективи”, яка відбулася 6-7 квітня 2015 року, кафедрою 

ініційовано та проведено п’ять дискусійних круглих столів: “Безпека життєдіяльності та цивільний 

захист об’єктів гостинності”, “Охорона праці у сфері обслуговування. Стан та перспективи”, 

“Архітектура, будівництво, дизайн об’єктів сфери гостинності”, “Інноваційна методологія 

фізичних досліджень сировини і матеріалів”, “Перспективи  розвитку і удосконалення устаткування 

закладів готельно-ресторанного господарства і торгівлі”. На засіданнях круглих 

столів  розглянуто 71 дискусійне питання та 60 стендових доповідей. У заході взяли участь 150 

студентів КНТЕУ і 14 викладачів. 

     

Переможцями на дискусійних круглих столах стали: 

Безпека життєдіяльності та цивільний захист об’єктів гостинності 

1 місце – Кочетков Андрій Сергійович, 3 к., 8 гр. ФЕМП; тема доповіді «Небезпечні природні явища 

і туризм» 

2 місце – Шкребтій Вікторія Андріївна, 3 к., 8 гр. ФЕМП; тема доповіді «Територіальний розподіл 

надзвичайних ситуацій в Україні» 

3 місце – Новак Олексій Сергійович, 3 к., 8 гр. ФЕМП; тема доповіді «Історія цивільної оборони в 

Україні та світі» 

Охорона праці у сфері обслуговування. Стан та перспективи 

1 місце – Галіна Ніна Костянтинівна, 3 к., 18 гр. ФЕМП; тема доповіді «Сучасні тенденції захисту 

від електротравматизму: ..» 

 2 місце – Палієнко Богдан Андрійович, 3 к., 6 гр. ФОАЕК; тема доповіді «Стандарти СУОП на 

прикладі Європи» 

3 місце – Мартиненко Марина Вадимівна, 3 к., 6 гр. ФРГТБ; тема доповіді «Аналіз і прогнозування 

ризиків травматизму» 

Архітектура, будівництво, дизайн об’єктів сфери гостинності 

1 місце – Раковський Дмитро Станіславович, 4 к., 7 гр. ФРГТБ; тема доповіді «Сучасні підходи до 

проектування кав’ярень» 



2 місце – Гуржиєнко Анастасія Юріївна, 2 к., 8.1 гр. ФРГТБ; тема доповіді «Особливості 

проектування барних стійок у закладах готельно-ресторанного господарства» 

3 місце – Окунєва Дарина Олександрівна, 2 к., 4.2 гр. ФРГТБ; тема доповіді «Проектування та 

дизайн зимових садів» 

Інноваційна методологія фізичних досліджень сировини і матеріалів 

1 місце – Гановський Василь Леонідович, 3 к., 1 гр. ФТТП; тема доповіді «Визначення якості 

вершкового масла за коефіцієнтом теплопровідності» 

2 місце – Венглінський Олександр Ростиславович, 1 к., 6 гр. ФРГТБ; тема доповіді 

«Встановлення зв’язку між швидкістю релаксації та коефіцієнтом теплопровідності зефіру» 

3 місце – Нікітін Олег Дмитрович, 1 к., 6 гр. ФРГТБ; тема доповіді «Визначення коефіцієнта 

теплопровідності за тепловим полем деформації зефіру» 

Перспективи  розвитку і удосконалення устаткування закладів готельно-ресторанного 

господарства і торгівлі 

1 місце – Мунтян Катерина Геннадіївна, 3 к., 18 гр. ФЕМП; тема доповіді «Електронні контрольно-

касові апарати самообслуговування» 

2 місце – Безпальча Марина Едуардівна, 3 к., 4 гр. ФРГТБ; тема доповіді «Сучасне устаткування 

для приготування кави» 

3 місце – Сорокіна Софія Олексіївна, 2 к., 4.2 гр. ФРГТБ; тема доповіді «Датчики руху в закладах 

ресторанного господарства» 

За результатами роботи внесено наступні пропозиції: 

 розширити парк обладнання для проведення наукових досліджень з питань якості 

будівельних матеріалів; 

 поглибити дослідження залежності теплофізичних характеристик харчової продукції від їх 

реологічних властивостей; 

 на основі наукових робіт кращих студентів підготувати статті до друку у журналі «Товари 

і ринки». 

 


