УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАКАЗ
_________

м. Одеса

_________

Про затвердження тем та
керівників дипломних
проектів і робіт
НАКАЗУЮ:
1. Нижчезазначеним студентам 2 курсу факультету «Інноваційних
технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу», які навчаються за
СВО «Магістр», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної
форми навчання, які закінчили теоретичний курс навчання, затвердити теми
дипломних проектів:

Керівник – д.т.н., проф. Д’яконова А.К.
1. Іщенко
Розробка нової концепції розвитку лаунж – бару
Анастасія
«Groove» (впровадження лобі-кафе для молоді).
Віталіївна
Development of a new concept of “Groove” lounge bar
(youth café implementation).
Керівник – д.т.н., проф. Д’яконова А.К. (к.т.н., доц. Коваленко Н.О.)
2. Філіпенко
Розробка інноваційної концепції ресторану при готелі
Юлія
«Зеніт» в м. Одесі.
Валеріївна
Development of an innovative concept of a restaurant in
“Zenith” hotel in Odessa.
Керівник – д.е.н., проф. Ткач В.О.
3. Іванова
Розробка нової концепції ресторану «Гарячі Перці» в
(Динько)
місті Одеса шляхом розширення асортименту десертів.
Крістіна
Development of new concept of «Hot Peppers» restaurant in
Сергіївна
Odessa by expanding the range of desserts.
4. Хмельовський Розробка нової концепції готелю «Немо» у м. Одеса
Костянтин
шляхом впровадження it-технологій.

Юрійович

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Development of a new concept of “Nemo” hotel in Odessa
through implementation of IT technologies.
Керівник – д.е.н., проф. Ткач В.О. (к.т.н., доц. Коваленко Н.О.)
Главацький
Інноваційна концепція розвитку ресторану «R1» з
Єгор Олегович впровадженням інформаційно-технологічних інновацій
при готелі «M1» в м. Одеса.
Innovative development concept of "R1" restaurant with
implementation of information technology innovations in
"M1" hotel in Odessa.
Керівник – д.т.н., доц. Лебеденко Т.Є.
Єйрушевич
Розробка нової концепції ресторану при готелі «Плай»
Анастасія
смт. Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської
Олександрівна області (впровадження власної випічки).
Development of a new concept of a restaurant at “Plai” hotel
in Serhiivka in Bilhorod-Dnistrovskyi district of Odessa
region (baking implementation).
Керівник – д.т.н., доц. Лебеденко Т.Є. (к.т.н., доц. Солоницька І. В.)
Медведюк
Розробка нової концепції розвитку готелю «Плай» смт.
Анастасія
Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської
Ігорівна
області (впровадження SPA та Wellness - послуг).
Design of a new development concept of “Plai” hotel in
Serhiivka in Bilhorod-Dnistrovskyi district of Odessa region
(implementation of SPA and Wellness services).
Керівник – к.т.н., доц. Солоницька І. В. (к.т.н., доц. Новічкова Т. П.)
Лазарєва
Розробка нової концепції розвитку готелю «Елізіум» в с.
Катерина
Коблеве Миколаївської області (впровадження SPA Володимирівна послуг).
Design of a new development concept of “Elysium” hotel in
Kobleve in Mykolaiv region (implementation of SPA
services).
Керівник – к.т.н., доц. Новічкова Т.П.
Кучма Олексій Розробка
концепції
ресторану
«Цуккіні»
з
Сергійович
впровадженням інформаційних технологій (розробка
інтерактивного меню та мобільного додатку).
Concept development of “Zucchini” restaurant with
implementation of information technologies (development of
interactive menu and mobile application).
Керівник – к.т.н., доц. Федосова К.С.
Ставніча Аліса Розробка концепції фото-готелю в м. Одеса.
Григорівна
Concept development of a photo hotel in Odessa.
Керівник – к.т.н., доц. Федосова К. С.
(к.п.н., доц. Халілова – Чуваєва Ю. О.)
Ніколаєва
Розробка концепції «Stand Up» готелю в смт. Затока
Анастасія
Одеської області.
Валеріївна
Concept development of the “Stand Up” hotel in Zatoka,
Odessa region.

12. Чалак Олеся
Вікторівна

13. Бузницька
Вікторія
Олегівна
14. Мардар Марія
Віталіївна

15. Петровська
Олександра
Олександрівна
16. Хімченко Лілія
Олександрівна

17. Швець Ольга
Анатоліївна

Керівник – к.т.н., доц. Ряшко Г.М.
Інноваційна концепція розвитку готельно-ресторанного
комплексу “Vele Rose” в м. Одеса.
Innovative development concept of "Vele Rose" hotel and
restaurant complex in Odessa.
Керівник – к.т.н., доц. Тітомир Л. А.
Розробка концепції розвитку міні-готелю "Горизонт" в м.
Одеса (впровадження бізнес-центру).
Design of a development concept of "Horizon" mini-hotel in
Odessa (business center implementation).
Розробка нової концепції розвитку готелю "Русь" в місті
Білгород-Дністровський
(впровадження
коворкінг
центру).
Design of a new development concept of "Rus" hotel in
Bilhorod-Dnistrovskyi (coworking center implementation).
Розробка нової концепції розвитку кафе «Бар-до»
(впровадження «відкритої кухні»).
Design of a new development concept of “Bar-do” cafe
(introduction of "open kitchen").
Керівник – к.т.н., доц. Саламатіна С. Є.
Розробка концепції розвитку готельно-ресторанного
комплексу
«Сонячна»
в
с.
Затока
БілгородДністровського р-ну Одеської обл.
Design of a new development concept of “Soniachna” hotel
and restaurant complex in Zatoka village of BilgorodDnistrovskyi district of Odessa region.
Керівник – к.т.н., доц. Кравчук Т. В.
Інноваційна концепція розвитку ресторану «Redling» з
впровадженням спортивно-оздоровчого харчування при
готелі «Redling hotel» в м. Одеса.
Innovative development concept of "Redling" restaurant with
fitness menu implementation in "Redling hotel" in Odessa.

Керівник – к.т.н., доц. Харенко Д. О.
18. Наумова Анна Розробка концепції готелю для спортсменів в
Віталіївна
Карпатській області.
Concept development of a hotel for athletes in Carpathian
region.
Підстава: подання завідувача кафедри готельно-ресторанного бізнесу.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи.

Ректор

Б.В. Єгоров

