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Закінчила Одеський технологічний інститут харчо-

вих технологій ім. М.В. Ломоносова в 1980 р. за спеціа-

льністю «Технології хлібопекарного, макаронного і кон-

дитерського виробництва» та здобула кваліфікацію ін-

женера-технолога. 

Навчалась в аспірантурі за спеціальністю «Процеси і 

апарати харчових виробництв» та отримала ступінь кан-

дидата технічних наук в 1988 р. Тема дисертації «Вплив 

умов зберігання сипучих матеріалів на процес їх злежу-

ваності». 

В 2001 р. отримала звання доцента за кафедрою те-

хнології хліба, кондитерських виробів та громадського харчування. Загальний 

науково-педагогічний стаж становить 30 років. 

Проводить наукове консультування мережі ресторанів-піцерій «Zucchini» 

(ТОВ «УОЛКЕР»). Також є членом громадської організації «Агенції розвитку ту-

ризму». Залучена до міжнародної експертизи, має звання «суддя міжнародної ка-

тегорії» (UNIDO endorsed CP award for consultants. Date of issuance of certificate: 

2.12.2017- 2019) 

Дисципліни: «Сервіс у ресторанному та готельному господарстві», «Проек-

тування об’єктів готельно-ресторанного господарства», «Організація ресторанно-

го господарства». 

Організаційна робота: робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студе-

нтської олімпіади з напряму «Готельно-ресторанна справа», 2014-2019 н.р. Вико-

нує обов’язки члена Вченої Ради факультету ІТХіРГБ та члена ЕК з захисту дипло-

мних проектів студентів. Також виконує обов’язки тьютора для студентів 4 курсу. 

Стажування. В 2018 році пройшла міжнародне стажування м. Сардінія (Іта-

лія) в курортних готелях 5* CAPO DORSO та FALKENSTEINER.  

Науково-педагогічна робота. Підготовлено та видано підручник «Проекту-

вання комплексних підприємств харчування при готелі»: навч. посіб. [для студ. 

вищ. навч. закл.] / Г.М. Ряшко, Т.П. Новічкова. – Одеса: Чорномор’я, 2017. – 

300 с. 

2 колективні монографії: Business Processes in Tourism: Collective Monograph 

/ editors: I. Chernysh, A. Malovychko. – Poznan: WSPiA, 2019. – 236 p.; 

Привабливість туристичного та дегустаційного бізнесу Одеської області / 

Калмикова І.С., Кожевнікова В.О., Лебеденко Т.Є., Меліх О.О., Меліх Т.Г., Нові-

чкова Т.П., Саркісян Г.О., Трішин Ф.А. – Київ: ХАМЕЛЕОН К, 2018. – 137 с. 

Наукові публікації. За весь період науково-педагогічної роботи опублікова-

но більше 100 наукових і науково-методичних праць. За останні 5 років Опублі-

ковано 4 статті (з них 2 статті у Scopus, 2 статті у наукових фахових виданнях), 9 

науково-методичних праць, 15 тез доповідей (у тому числі 7 зі студентами), 2 мо-

нографії та 1 підручник. 
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