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 здобувачам вищої освіти 4 курсу факультету
«Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу», які
навчаються за СВО «Бакалавр», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа» денної форми навчання, які закінчили теоретичний курс навчання,
затвердити теми дипломних проектів і робіт:
Керівник – д.т.н., проф. Д’яконова А.К. (к.т.н., доц. Солоницька І.В.)
1. Коник Анастасія
Розробка нової концепції розвитку ресторану
Романівна
«Кораблик» в м. Одеса (впровадження меню для
дітей)
Design of a new development concept of “Korablyk”
restaurant in Odessa (children’s menu
implementation)
2. Скачиляс Анастасія
Розробка нової концепції ресторану «Цукіні» в м.
Андріївна
Одеса шляхом впровадження системи НАССР
New concept development of “Zucchini” restaurant
in Odessa through implementation of HACCP system
3. Дойжа Анастасія
Розробка концепції ресторану «Моніка» шляхом
Іванівна
впровадження системи НАССР
Concept development of “Monika” restaurant
through implementation of HACCP system
4. Дейнеко Юлія
Розробка концепції підприємства здорового
Олександрівна
харчування (гарячий цех)
Concept development of a healthy food enterprise
(hot shop)
Керівник – к.т.н., доц. Харенко Д.О.
5. Шуба Андрій
Розробка нової концепції розвитку готельноВадимович
ресторанного комплексу «De La Vita» в с.
Коблево Миколаївської області

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Design of a new development concept of “De La
Vita” hotel and restaurant complex in Koblevo
village of Mykolaiv region
Назар Вікторія
Розробка концепції фаст-фуд кафе італійської
Вячеславівна
кухні в м. Одеса
Concept development of Italian cuisine fast-food café
in Odessa
Єфремов Дмитро
Розробка нової концепції розвитку готельноДенисович
ресторанного комплексу «Moncastro» в смт.
Затока Одеської області
New concept development of “Moncastro” hotel and
restaurant complex in Zatoka village of Odessa
region
Овчаренко Павло
Розробка концепції закладу у форматі Dark
Вадимович
Kitchen в м. Одеса
Concept development of Dark Kitchen style
establishment in Odessa
Гашев Леонід Олегович Розробка концепції супової в м. Одеса
Concept development of a soup establishment in
Odessa
Керівник – к.т.н., доц. Федосова К.С.
Гунченко Катерина
Розробка концепції мережі фаст-фуд закладів в м.
Олегівна
Одеса
Development of the concept of fast food chain in
Odessa
Булдовська Єлизавета Розробка концепції онлайн доставки їжі для дітей
Ігорівна
в м. Одеса
Development of the concept of online food delivery
for children in Odessa
Єгорова Олександра
Реконструкція ресторану DeVine в м. Одеса
Володимирівна
(ресторан-музей)
Reconstruction of DeVine restaurant in Odessa
(restaurant-museum)
Керівник – к.т.н., доц. Новічкова Т.П. (к.т.н., асист. Шунько Г.С.)
Біч Кирило
Розробка нової концепції готелю «Gagarin»
В‘ячеславович
шляхом впровадження інноваційного обладнання
у номерний фонд
New concept development of “Gagarin” hotel
through implementation of innovative equipment into
rooms
Двигун Анастасія
Розробка нової концепції готелю «Континенталь»
Сергіївна
шляхом впровадження інноваційних технологій
обслуговування службою прийому і розміщення
New concept development of “Kontinental” hotel
through implementation of innovative reception and
accommodation service technologies

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Керівник – д.т.н., проф. Лебеденко Т.Є. (асист. Дубкова Т.П.)
Ісаєва Лідія Вікторівна Розробка нової концепції ресторану «БИ-52» в
смт. Сергіївка Одеської обл. шляхом
впровадження гриль-бару
New concept development of “BI-52” restaurant in
Serhiivka village (Odessa region) through grill bar
implementation
Пишненко Юлія
Розробка нової концепції кафе «Трандафір»
Олегівна
шляхом впровадження десертного цеху
New concept development of “Trandafir” cafe
through dessert shop implementation
Аннікова Орина
Розробка нової концепції готелю «Музична
Миколаївна
гавань» в смт. Сергіївка Одеської обл. шляхом
впровадження анімаційних послуг
New concept development of “Muzychna havan”
hotel in Serhiivka village (Odessa region) through
implementation of animation services
Бура Юлія Олегівна
Розробка концепції кафе-пекарні шляхом
впровадження європейських традицій
New concept development of a bakery cafe through
implementation of European traditions
Керівник – д.т.н., проф. Лебеденко Т.Є. (к.т.н., асист. Шунько Г.С.)
Дмитрієва Олександра Розробка нової концепції ресторану «Crab House»
Олександрівна
при готелі «Frapolli» шляхом застосування
НАССР при модернізації холодного цеху
New concept development of “Crab House”
restaurant in “Frapolli” hotel through HACCP
implementation during cold shop modernization
Баранець Олександра Розробка нової концепції ресторану при готелі
Віталіївна
«Музыкальная гавань» шляхом впровадження
гриль-бару
New concept development of a restaurant in
“Muzychna havan” hotel through grill bar
implementation
Обушенко Єлизавета
Розробка нової концепції ресторану «Моніка»
Анатоліївна
шляхом впровадження інтерактивного меню
New concept development of “Monika” restaurant
through interactive menu implementation
Боян Яна
Розробка нової концепції кафе шляхом
Олександрівна
впровадження енергозберігаючих технологій
New concept development of a cafe through
implementation of energy-efficient technologies
Демченко Катерина
Розробка концепції готелю в м. Одеса, вул.
Костянтинівна
Літературна 10, шляхом впровадження системи
розумний дім»
Concept development a mini-hotel in Odessa on 10

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Literaturna Street, through implementation of “smart
house” system
Хлевна Анастасія
Розробка нової концепції кафе «Уютный дворик»
Олегівна
в м. Одеса шляхом модернізації холодного цеху
New concept development of “Uiutnyi dvoryk” cafe
in Odessa through cold shop modernization
Керівник – к.т.н., доц. Новічкова Т.П. (асист. Ткачук О.В.)
Горайчук Володимир Розробка нової концепції готелю «Едем» в смт.
Олександрович
Затока шляхом впровадження анімаційних та
додаткових послуг
New concept development of “Edem” hotel in Zatoka
village through implementation of animation and
additional services
Максименко Яна
Розробка нової концепції ресторану «Цукіні»
Вячеславівна
шляхом розширення асортименту холодного цеху
New concept development of “Zucchini” restaurant
through increasing the assortment of cold dish shop
Могорян Олександр
Розробка нової концепції ресторану «Форт» (м.
Євгенович
Одеса)
New concept development of “Fort” restaurant in
Odessa
Черпакова Софія
Розробка нової концепції кафе при готелі
Юріївна
«Центральний» шляхом впровадження кав’ярні
New concept development of a café in “Tsentralnyi”
hotel through coffee shop implementation
Єфименко Олена
Розробка нової концепції розвитку закладу
Олександрівна
харчування формату «free flow» при базі
відпочинку «Граніт» в смт. Затока
New concept development design of a “free flow”
food enterprise in “Granit” recreation center in
Zatoka village
Романова Літиція
Розробка нової концепції кафе при базі
Арташесівна
відпочинку «Меркурій» в с. Приморське Одеської
області
New concept development of a café in “Mercury”
recreation center in Prymorske village in Odessa
region
Слепенкова Лідія
Розробка нової концепції ресторану «Цукіні» в м.
Сергіївна
Одеса шляхом впровадження енергозберігаючого
обладнання
New concept development of “Zucchini” restaurant
through implementation of energy-efficient
equipment
Бічева Олександра
Розробка нової концепції ресторану «БИ-52» в
Володимирівна
смт. Сергіївка Одеської обл. шляхом
впровадження салат-бару
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37.

38.

39.

40.

New concept development of “BI-52” restaurant in
Serhiivka village (Odessa region) through salad bar
implementation
Керівник – к.г.н., доц. Новічков В.К.
Мазур Анастасія
Розробка концепції розвитку ресторану при готелі
Юріївна
«Олександрівський» (впровадження wine show
room)
Development concept design of a restaurant in
“Oleksandrivskyi” hotel (wine show room
implementation)
Мільман Герман
Розробка нової концепції готелю «Atlantik»
Вікторович
шляхом впровадження тематичних номерів та
додаткових послуг
Design of a new development concept of “Atlantik”
hotel through implementation of thematic rooms and
additional services
Стоянова Дар’я
Розробка нової концепції ресторану при готелі
Леонідівна
«Атлантик» шляхом впровадження десертного
кафе
New concept development of a restaurant in
“Atlantik” hotel through dessert café implementation
Машукова Валерія
Розробка концепції розвитку готелю курорту
Олексівна
«Мирний» (розширення додаткових послуг)
Development concept design of a hotel in “Myrnyi”
resort (expansion of additional services)
Обліченко Олена
Розробка нової концепції готелю «БИ-52» в смт.
Валеріївна
Сергіївка Одеської обл.
New concept development of “BI-52” hotel in
Serhiivka village (Odessa region)
Керівник – д.е.н., проф. Ткач В.О.
Громова Аріна
Розробка нової концепції розвитку ресторану при
Сергіївна
готелі «Atlantic» в м. Одеса (впровадження
технології Cook&Chill)
Design of a new development concept of a restaurant
in “Atlantic” hotel in Odessa (implementation of
Cook&Chill technology)
Приходченко Євген
Розробка нової концепції готелю «Atlantic»
Васильович
шляхом впровадження анімаційних послуг
New concept development of “Atlantic” hotel
through implementation of animation services
Бачіна Аліна Юріївна Розробка нової концепції розвитку ресторану
«Тархун» (впровадження меню кондитерських
виробів)
Design of a new development concept of “Tarkhun”
restaurant (confectionery menu implementation)
Керівник – к.т.н., доц. Федосова К.С. (к.т.н., доц. Саламатіна С.Є.)

41. Топор Аліна Валеріївна Розробка концепції безконтактного кафе в м.
Одеса
Development of the concept of contactless cafe in
Odessa
42. Албул Олена Сергіївна Розробка концепції ресторану із власною екофермою в Одеській області
Development of the concept of a restaurant with its
own eco-farm in Odessa region
43. Авдєєнко Андрій
Розробка концепції готельно-ресторанного
Ігорович
комплексу з винарнею в Одеській області
Development of the concept of hotel and restaurant
complex with a winery in Odessa region
44. Ковзаліна Олександра Розробка концепції глемпінгу в м. Вилкове
Миколаївна
Одеської області
Development of the glamping concept in Vilkove,
Odessa region
Керівник – к.т.н., доц. Кожевнікова В.О.
45. Романов Арсеній
Розробка нової концепції бізнес-відпочинку для
Юрійович
готелю «Атріум» шляхом реконструкції
номерного фонду
Development of a new business leisure concept for
“Atrium” hotel through room reconstruction
46. Карайван Даніїл
Розробка нової концепції готелю «Гармонія» в
Ігорович
смт. Затока Б.-Дністровського району Одеської
області шляхом реконструкції номерного фонду
New concept development of “Harmonia” hotel in
Zatoka village (Bilhorod-Dnistrovskyi district of
Odessa region) through room reconstruction
47. Колеснік Павло
Розробка нової концепції розвитку ресторану
Вячеславович
«Версаль» (м. Одеса)
Design of a new development concept of “Versal”
restaurant in Odessa
48. Чернієнко Єлизавета
Розробка нової концепції готелю «Lighthouse»
Андріївна
шляхом впровадження нових додаткових послуг
та реконструкції номерів
New concept development of “Lighthouse” hotel
through implementation of new additional services
and room reconstruction
Керівник – к.т.н., доц. Ряшко Г.М. (асист. Коротич О.М.)
49. Алейнікова Алла
Розробка нової концепції розвитку кафе «Восток»
Костянтинівна
в м. Одеса (впровадження банкетного меню)
Design of a new development concept of “Vostok”
café in Odessa (banquet menu implementation)
50. Дзюбан Валерія
Розробка концепції тематичного кафеАнатоліївна
кондитерської в Приморському районі м. Одеси
Concept development of thematic confectionery cafe

51.
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

in Primorsky district of Odessa
Василіцький Станіслав Розробка нової концепції кафе «Тамада» в м.
Романович
Одеса (створення меню бізнес-ланчів та
оновлення інтер’єру)
New concept development of “Tamada” café in
Odessa (creating business lunch menus and updating
the interior design)
Албур Дар'я Андріївна Розробка концепції кафе в стилі лофт (ЖК
«Манхеттен», м. Одеса)
Concept development of a loft-style café
(“Manhattan” residential complex in Odessa)
Черемуш Ігор
Розробка нової концепції розвитку ресторану при
Валерійович
готелі «Елізіум» в с. Коблеве Миколаївської
області (впровадження фітнес-меню)
Design of a new development concept of a restaurant
in “Elysium” hotel in Kobleve village in Mykolaiv
region (fitness menu implementation)
Романенко Катерина
Розробка нової концепції ресторану «Піццеле» (м.
Юріївна
Одеса)
New concept development of “Pizzele” restaurant in
Odessa
Опря Володимир
Розробка концепції розвитку закладу
Миколайович
ресторанного господарства з надання
кейтерингових послуг (на базі піцерії «Італійській
квартал»)
Development concept design of a catering enterprise
(based on “Italiiskyi kvartal” pizzeria)
Чебанов Володимир
Розробка концепції кафе з домовою кухнею в ЖК
Володимирович
«Альтаїр-3» в Київському районі м. Одеси
Concept development of a café with a home kitchen
in “Altair-3” residential complex in Kyivsky district
in Odessa
Керівник – к.т.н., доц. Коваленко Н.О. (ст. викл. Асауленко Н.В.)
Григір Андрій
Розробка концепції винного бару (м. Одеса)
Олександрович
шляхом впровадження меню з локальних
продуктів
Development of the concept of a wine bar (Odessa)
by introducing a menu of local products
Калілова Марія
Розробка нової концепції готелю «Женева» (м.
Одеса) шляхом модернізації номерного фонду
Development of a new concept of the hotel “Geneva”
(Odessa) by modernization of hotel rooms
Корольова Олена
Розробка концепції бази відпочинку «Баракуда»
Романівна
в селищі Грибовка (Овідіопольський район,
Одеська область) шляхом впровадження
програми анімаційних послуг

Concept design of the recreation center "Barakuda"
in the Hrybovka village (Ovidiopol district, Odessa
region) by implementing a program of animation
services
60. Хадер Луїза Саміївна Розробка концепції он-лайн кафе (м. Одеса)
шляхом впровадження веганського меню
Concept design of the online cafe (Odessa) by
introducing a vegan menu
61. Колмак Ангеліна
Розробка нової концепції готелю «Одеський
Сергіївна
дворик»
Development of a new concept for the hotel “Odesky
dvorik”
62. Хмелева Єва
Розробка нової концепції кафе здорового
Олександрівна
харчування при котеджному селищі «Совіньон»
(м. Одеса) шляхом впровадження безглютенового
меню
Concept design of the healthy food cafe at the cottage
village "Sauvignon" (Odessa) by introducing a
gluten-free menu
63. Нічик Артем Іванович Розробка нової концепції готельно-ресторанного
комплексу «Дельта» в м. Вілково Одеської обл.
(впровадження борошняного цеху)
New concept development of “Delta” hotel and
restaurant complex in Vilkovo, Odessa region (flour
shop implementation)
64. Князєва Ольга
Розробка концепції об’єкту харчування при
Ярославівна
одеській філармонії
Development of a new concept of the food enterprise
at the Odessa Philarmonic
65. Стебська Дар`я
Розробка нової концепції бази відпочинку «КасаЄвгенівна
Бланка» в смт. Затока Одеської області шляхом
впровадження гриль-бару
Development of a new concept of the recreation
center “Casa-Blanca” in the village Zatoka of Odessa
region by introducing a grill bar
66. Коколєва Анна
Розробка нової концепції ГРК «Дельта» в м.
Михайлівна
Вілково Одеської обл. (впровадження гриль-бару)
New concept development of “Delta” hotel and
restaurant complex in Vilkovo, Odessa region (grill
bar implementation)
Керівник – к.п.н., доц. Халілова-Чуваєва Ю.О. (к.т.н., доц. Кравчук Т.В.)
67. Койчева Раїса
Розробка концепції розвитку кафе Billy's
Михайлівна
Hamburgers в м. Одеса (стандартизація роботи
закладу на прикладі ресторану McDonald's)
Development of the concept of Billy's Hamburgers
cafe development in Odessa (standardization on the
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example of McDonald's restaurant)
Голишкін Олександр
Розробка концепції кафе американської кухнi в м.
Ярославович
Одеса
Development of the concept of a cafe of American
food in Odessa
Філімончук Дмитро
Розробка концепції готельно-ресторанного
Андрійович
комплексу при автодромі в м. Одеса (заклад
ресторанного господарства)
Development of the concept of hotel and restaurant
complex at the autodrome in Odessa (restaurant)
Кисильова Юлія
Розробка концепції готельно-ресторанного
Олексіївна
комплексу при автодромі в м. Одеса (готель)
Development of the concept of hotel-restaurant
complex at the autodrome in Odessa (hotel)
Колосов Олексій
Розробка концепції лаундж-кафе із кальян-баром
Юрійович
м. Одеса
Development of the concept of a lounge cafe with a
hookah bar in Odessa
Себов Віталій
Розробка концепції хачапурії в м. Одеса
Дмитрович
Development of the concept of khachapuria in
Odessa
Самойлова Вікторія
Розробка концепції рибного ресторану в смт.
Вікторівна
Затока
Development of the concept of a fish restaurant in the
village of Zatoka
Дімова Олена
Розробка концепції бізнес-готелю в м. Одеса
Вадимівна
Development of a business hotel concept in Odessa
Стебловська Соф’я
Розробка концепції японського фаст-фуд кафе в
Юріївна
м. Одеса
Development of the concept of a Japanese fast food
cafe in Odessa
Керівник – к.п.н., доц. Халілова-Чуваєва Ю.О.
Левченко Юна Олегівна Розробка концепції кафе із арт-простором в м.
Одеса
Development of the concept of a cafe with art space
in Odessa
Сиріцька Марія
Розробка концепції кафе паназіатської кухнi в м.
Олександрівна
Одеса
Development of the concept of Pan-Asian cuisine
cafe in Odessa
Керівник – к.т.н., доц. Тітомир Л.А. (асист. Савенко А.А.)
Панейко Вікторія
Розробка нової концепції арт-готелю в м. Одеса
Павлівна
New concept development of an art-hotel in Odessa
Ночьовкіна Тетяна
Розробка нової концепції розвитку кафе «Сім
Дмитрівна
Футів» в м. Одеса (створення бенкетного залу)
Design of a new development concept of “Sim Futiv”

80. Корой Наталія
Андріївна
81. Горбулінський Олег
Вадимович
82. Летаєва Світлана
Едуардівна
83. Гідлерчук Марія
Вікторівна

café in Odessa (banquet hall implementation)
Розробка нової концепції тематичного мотелю
New concept development of a thematic motel
Розробка нової концепції розвитку готелю ГК
«Одесса» (впровадження MІСЕ-служби)
Design of a new development concept of “Odessa”
hotel complex (MICE-service implementation)
Розробка нової концепції розвитку готелю
«Центральний» (реконструкція номерів)
Design of a new development concept of
“Tsentralnyi” hotel (room reconstruction)
Розробка нової концепції розвитку готелю
«Аркадія» (впровадження тематичних номерів)
Design of a new development concept of “Arkadia”
hotel (thematic room implementation)

2. Нижчезазначеним здобувачам вищої освіти 2 курсу зі скороченим
терміном навчання (2 роки) факультету «Інноваційних технологій
харчування і ресторанно-готельного бізнесу», які навчаються за СВО
«Бакалавр», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми
навчання, які закінчили теоретичний курс навчання, затвердити теми
дипломних проектів і робіт:
Керівник – к.п.н., доц. Халілова-Чуваєва Ю.О.
1. Бондаренко Дмитро
Розробка концепції ресторану локальної кухні в
Андрійович
м. Одеса
Development of the concept of a restaurant of local
food in Odessa
3. Нижчезазначеним здобувачам вищої освіти 5 курсу факультету
«Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу», які
навчаються за СВО «Бакалавр», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа» заочної форми навчання, які закінчили теоретичний курс навчання,
затвердити теми дипломних проектів і робіт:
Керівник – д.т.н., проф. Д’яконова А.К. (асист. Ткачук О.В.)
1. Чуєва Марія
Розробка концепції снек-бару при готелі
Олександрівна
«Мирний курорт» (м. Одеса)
Development of the concept of a snack bar at the
hotel “Mirnyi Kurort” (Odessa)
Керівник – к.т.н., доц. Новічкова Т.П. (к.т.н., асист. Шунько Г.С.)
2. Воротняк Єлизавета
Розробка концепції екологічного готелю при
Національному природному парку "Тузлівські
лимани" Б.-Дністровського району Одеської
області
Concept development of an ecological hotel at the
National Nature Park "Tuzlivski lymany" in
Bilhorod-Dnistrovskyi district of Odessa region

Розробка концепції екологічного кафе при
Національному природному парку "Тузлівські
лимани" Б.-Дністровського району Одеської
області
Concept development of an ecological cafe at the
National Nature Park "Tuzlivski lymany" in
Bilhorod-Dnistrovskyi district of Odessa region
4. Грекова Валерія
Розробка концепції міні-готелю при
Юріївна
етнографічному центрі в с. Дивізія Б.Дністровського району Одеської області
Concept development of an mini-hotel at the
ethnographic center in Divizia village in BilhorodDnistrovskyi district of Odessa region
5. Звягіна Юлія
Розробка концепції кафе при етнографічному
Владиславівна
центрі в с. Дивізія Б.-Дністровського району
Одеської області
Concept development of a cafe at the ethnographic
center in Divizia village in Bilhorod-Dnistrovskyi
district of Odessa region
6. Кирса Ярослава
Впровадження програм розважально-ігрового
Валеріївна
дозвілля при етнографічному центрі в с. Дивізія
Б.-Дністровського району Одеської області
Implementation of entertainment and gaming
programs at the ethnographic center in Divizia
village (Bilhorod-Dnistrovskyi district of Odessa
region)
7. Ковтонюк Юлія
Розробка концепції готелю з впровадженням
Андріївна
аромотерапії та аромодизайну у м. Одеса
Concept development of a hotel with implementation
of aromatherapy and aromadesign in Odessa
Керівник – к.г.н., доц. Новічков В.К.
8. Кулаєва Катерина
Розробка концепції ресторану при аромо-готелі у
Василівна
м. Одеса
Concept development of a restaurant in aroma-hotel
in Odessa
9. Кулаковський
Розробка концепції рибного ресторану в м.
Костянтин Сергійович Вилкове Ізмаїльського району Одеської області
Concept development of a fish restaurant in Vilkove
(Izmailsky district of Odessa region)
10. Лисенко Марія
Розробка концепції СПА-готелю в смт. Сергіївка
Вікторівна
Б.-Дністровського району Одеської області
Concept development of a SPA-hotel in Serhiivka
village (Bilhorod-Dnistrovskyi district of Odessa
region)
Керівник – д.т.н., проф. Лебеденко Т.Є. (асист. Дубкова Т.П.)
11. Бабич Анастасія
Розробка концепції розвитку готелю "Плай" в
3.

Гарельнабі Інас
Мохамедівна

Ігорівна

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

смт. Сергіївка Б.-Дністровського району Одеської
області з впровадженням послуг з проведення
конференцій
Development concept design of “Plai” hotel in
Serhiivka village (Bilhorod-Dnistrovskyi district of
Odessa region) with implementation of conference
services
Борщ Вікторія
Розробка концепції розвитку ресторану
Віталіївна
молдовської кухні при готелі "Плай" в
смт. Сергіївка Б.-Дністровського району Одеської
області
Development concept design of a Moldovan cuisine
restaurant at “Plai” hotel in Serhiivka village
(Bilhorod-Dnistrovskyi district of Odessa region)
Ботвиновський Олексій Проектування оздоровчих та анімаційних послуг
Олегович
при готелі "Плай" в смт. Сергіївка Б.Дністровського району Одеської області
Design of health and animation services at “Plai”
hotel in Serhiivka village (Bilhorod-Dnistrovskyi
district of Odessa region)
Буяновська Таїсія
Розробка концепції міні-готелю "Татар-Бунар"
Віталіївна
при автостанції в м. Татарбунари Б.Дністровського району Одеської області
Concept development of “Tatar-Bunar” mini-hotel at
the bus station in Tatarbunary (BilhorodDnistrovskyi district of Odessa region)
Керівник – д.т.н., проф. Лебеденко Т.Є. (к.т.н., асист. Шунько Г.С.)
Ворникова Аліса
Розробка концепції кафе при міні-готелі "ТатарВалеріївна
Бунар" при автостанції в м. Татарбунари Б.Дністровського району Одеської області
Concept development of a café in “Tatar-Bunar”
mini-hotel at the bus station in Tatarbunary
(Bilhorod-Dnistrovskyi district of Odessa region)
Дерменжи Тетяна
Розробка концепції інтелектуального кафе при
Валеріївна
Одеській національній академії харчових
технологій в м. Одеса
Concept development of an intellectual café in
Odessa National Academy of Food Technologies
(Odessa)
Керівник – к.т.н., доц. Федосова К.С. (к.т.н., доц. Саламатіна С.Є.)
Карчевська Валерія
Реконструкція ресторану DeVine в м. Одеса
Юріївна
(кафе-кондитерська)
Reconstruction of DeVine restaurant in Odessa (cafeconfectionery)
Кашул Юлія
Розробка концепції поп-арт готелю в м. Одеса
Анатоліївна
Development of the concept of a pop art hotel in

Odessa
Керівник – д.е.н., проф. Ткач В.О.
19. Савчук Марія
Розробка концепції бізнес готелю в м.
Чорноморськ
Віталіївна
Concept development of a business hotel in
Chornomorsk
20. Салаєва Валерія
Розробка концепції готелю в стилі арт-хаус в с.
Валеріївна
Коблево
Concept development of an arthouse-style hotel in
Koblevo village
Керівник – к.т.н., доц. Ряшко Г.М. (асист. Коротич О.М.)
21. Руденко Лідія
Розробка нової концепції розвитку готелю
Андріївна
«Atlantic» в м. Одеса (впровадження додаткових
послуг для дітей)
Design of a new development concept of “Atlantic”
hotel in Odessa (implementation of additional
services for children)
Керівник – к.т.н., доц. Кожевнікова В.О. (к.т.н., доц. Солоницька І.В.)
22. Лобойченко Анастасія Розробка концепції ресторану при СПА-готелі в
Андріївна
смт. Сергіївка Б.-Дністровського району Одеської
області
Design of a new development concept of a restaurant
in a SPA-hotel in Serhiivka village (BilhorodDnistrovskyi district of Odessa region)
23. Палазова Віра
Розробка концепції кафе-пиріжкової при мініОлександрівна
готелі в с. Монаші Б.-Дністровського району
Одеської області
Concept development of a pie café in a mini-hotel in
Monashci village (Bilhorod-Dnistrovskyi district of
Odessa region)
24. Панченко Анастасія
Розробка концепції ресторану єврейської кухні у
Дмитрівна
м. Б.-Дністровський Одеської області
Concept development of a Jewish cuisine restaurant
in Bilhorod-Dnistrovskyi (Odessa region)
25. Щербонос Вікторія
Розробка концепції ресторану кавказької кухні у
Олегівна
смт. Кароліно-Бугаз Б.-Дністровського району
Одеської області
Concept development of a Caucasian cuisine
restaurant in Karolino-Buhaz village (BilhorodDnistrovskyi district of Odessa region)
26. Соколова Олена
Розробка концепції міні-готелю "Тіра" у м. Б.Анатоліївна
Дністровський Одеської області
Concept development of “Tira” mini-hotel in
Bilhorod-Dnistrovskyi (Odessa region)
27. Черних Юлія Сергіївна Розробка концепції ресторану грецької кухні при
міні-готелі "Тіра" у м. Б.-Дністровський Одеської

28.

29.

30.

31.

32.

області
Concept development of a Greek cuisine restaurant in
“Tira” mini-hotel in Bilhorod-Dnistrovskyi (Odessa
region)
Шпинарьова Анастасія Розробка концепції розвитку ресторану в м. Одеса
Олексіївна
шляхом впровадження роботи служби заказу і
доставки
Development concept design of an Odessa restaurant
through implementation of order and delivery service
Щуровський Сергій
Розробка концепції розвитку ресторану в м. Одеса
Михайлович
шляхом реорганізації роботи зали та служби
обслуговування в період пандемії
Development concept design of an Odessa restaurant
through reorganizing hall and service work during
the pandemic
Керівник – к.т.н., доц. Харенко Д.О.
Домбровський Віталій Розробка концепції автокемпінгу в м. Одеса
Вікторович
Concept development of autocamping in Odessa
Керівник – к.т.н., доц. Коваленко Н.О. (ст. викл. Асауленко Н.В.)
Кульбаченко Валерія
Розробка нової концепції ГРК «Дельта» в м.
Сергіївна
Вілково Одеської обл. (впровадження
енергозберігаючих ресурсів)
New concept development of “Delta” hotel and
restaurant complex in Vilkovo, Odessa region
(implementation of energy-efficient resources)
Шестопалова Єлизавета Розробка концепції об’єкту харчування при
Олегівна
бізнес-центрі (м. Одеса)
Development of a new concept of the food enterprise
at the business center (Odessa)

4. Нижчезазначеним здобувачам вищої освіти 2 курсу зі скороченим
терміном навчання (2 роки) факультету «Інноваційних технологій
харчування і ресторанно-готельного бізнесу», які навчаються за СВО
«Бакалавр», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» заочної форми
навчання, які закінчили теоретичний курс навчання, затвердити теми
дипломних проектів і робіт:
Керівник – д.т.н., проф. Д’яконова А.К. (асист. Ткачук О.В.)
1. Дорошенко Анастасія Розробка нової концепції розвитку ресторану
Ігорівна
«Риба» в м. Одеса (впровадження анімаційних
послуг)
Design of a new development concept of “Ryba”
restaurant in Odessa (implementation of animation
services)
2. Кілаш Аліна Юріївна Розробка концепції розвитку закладу харчування
при апарт-готелі «Alexandrina» в м. Одеса
Development concept design of a food enterprise in

3.

4.

5.

6.

7.

“Alexandrina” apart-hotel in Odessa
Керівник – к.т.н., доц. Тітомир Л.А. (асист. Савенко А.А.)
Катеруша Діана
Будівництво міні-готелю "Скеледром" в м. Одеса
Владиславівна
Construction of “Skeledrom” mini-hotel in Odessa
Керівник – к.т.н., доц. Коваленко Н.О. (ст. викл. Асауленко Н.В.)
Змушко Яна Юріївна
Розробка нової концепції готелю «Немо» в м.
Одеса (впровадження реабілітаційної програми)
New concept development of “Nemo” hotel in
Odessa (rehabilitation program implementation)
Нестеренко Ангеліна
Розробка концепції об’єкту харчування при
Сергіївна
фітнес-центрі (м. Одеса)
Development of a new concept of the food enterprise
at the fitness center (Odessa)
Керівник – к.т.н., доц. Ряшко Г.М. (асист. Коротич О.М.)
Вахрушева Валерія
Розробка нової концепції ресторану «Клумба» в
Сергіївна
м. Одеса (впровадження фітнес-меню)
Design of a new development concept of “Klumba”
in Odessa (fitness menu implementation)
Керівник – к.т.н., доц. Федосова К.С. (к.т.н., доц. Саламатіна С.Є.)
Голубєва Марія
Розробка концепції ретрит готелю в
Сергіївна
Закарпатській області
Development of the concept of a retreat hotel in the
Transcarpathian region

5. Нижчезазначеним здобувачам вищої освіти 3 курсу зі скороченим
терміном навчання (3 роки) факультету «Інноваційних технологій
харчування і ресторанно-готельного бізнесу», які навчаються за СВО
«Бакалавр», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» заочної форми
навчання, які закінчили теоретичний курс навчання, затвердити теми
дипломних проектів і робіт:
Керівник – д.т.н., проф. Д’яконова А.К. (асист. Ткачук О.В.)
1. Талавіра Яна
Розробка нової концепції ресторану «Дача»
Вікторівна
шляхом впровадження цеху кулінарії і доставки
заказів на дім
New concept development of “Dacha” restaurant
through implementation of culinary shop and home
delivery
2. Саєнко Єлізавета
Розробка нової концепції розвитку кав’ярні
Ігорівна
«Шико» в м. Одеса (впровадження фітнесдесертів)
Design of a new development concept of “Shiko”
coffee shop in Odessa (implementation of fitness
desserts)
3. Степаненко Кароліна Розробка концепції ресторану при бізнес-готелі в
Віталіївна
м. Ізмаїл Одеської області
Concept development of a restaurant in a business

hotel in Izmail (Odessa region)
4. Дочековська Влада
Розробка концепції розвитку ресторану в м. Б.Сергіївна
Дністровський Одеської області шляхом
впровадження меню з імуномоделюючою дією
Development concept design of a restaurant in
Bilhorod-Dnistrovskyi through implementation of
menu with immunomodulatory properties
5. Папушой Олександра Розробка концепції бізнес-готелю в м. Ізмаїл
Миколаївна
Одеської області
Concept development of a business hotel in Izmail
(Odessa region)
Керівник – к.т.н., доц. Федосова К.С. (к.т.н., доц. Кравчук Т.В.)
6. Пономарчук Марина
Розробка концепції міні-готелю при ресторані
Валеріївна
«Маман на Фонтані» в м. Одеса
Concept development of a mini-hotel at “Maman na
Fontani” restaurant in Odessa
7. Чаленко Валерія
Розробка нової концепції ресторану «Маман на
Михайлівна
Фонтані» в м. Одеса (будівництво драйву)
New concept development of “Maman na Fontani”
restaurant in Odessa (drive construction)
8. Штипуляк Світлана
Розробка нової концепції розвитку гостьового
Валентинівна
будинку "Крило метелика" в м. Одеса
Development of a new concept of the guest house
"Butterfly Wing" in Odessa
Керівник – д.е.н., проф. Ткач В.О.
9. Вдовиченко Артем
Розробка концепції розвитку міні-готелю в м.
Олександрович
Одеса в районі вул. 16-ої Фонтану
Development concept design of a mini-hotel in
Odessa around 16th Fontan Street
Керівник – к.т.н., доц. Тітомир Л.А. (асист. Савенко А.А.)
10. Ткач Євгенія Валеріївна Розробка нової концепції розвитку готелю «Чорне
море Бугаз» (впровадження спа-послуг)
Design of a new development concept of “Chorne
more Buhaz” hotel (spa-service implementation)
11. Костецька Марія
Розробка нової концепції розвитку готелю
Сергіївна
«Moncastro» в смт. Затока (впровадження
анімаційних послуг)
Design of a new development concept of
“Moncastro” hotel in Zatoka village (animation
service implementation)
12. Голинська Анастасія
Розробка нової концепції розвитку бази
Станіславівна
відпочинку «Сонячна» в смт. Затока
(впровадження спа-послуг)
Design of a new development concept of
“Soniachna” recreation center in Zatoka village (spaservice implementation)

13. Парасківа Оксана
Миколаївна

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Будівництво спа-комплексу при пансіонаті
"Казка" в смт. Затока
Construction of a spa-complex at “Kazka” boarding
house in Zatoka village
Любченко Ігор
Розробка нової концепції розвитку готелю
Вікторович
«Portofino» в м. Одеса (впровадження послуг
дозвілля)
Design of a new development concept of “Portofino”
hotel in Odessa (recreation service implementation)
Никифоренко Анастасія Розробка нової концепції розвитку готелю «Villa
Андріївна
Riva» в с. Приморське Одеської області
(впровадження послуг харчування)
Design of a new development concept of “Villa
Riva” hotel in Prymorske village of Odessa region
(food service implementation)
Сердюк Анастасія
Розробка нової концепції розвитку бази
Володимирівна
відпочинку «Січ» (реконструкція номерного
фонду)
Design of a new development concept of “Sich”
recreation center (room reconstruction)
Задорожко Крістіна
Розробка нової концепції розвитку готелю
Іллівна
«Ірина» в смт. Грибівка (впровадження послуг
конференц-сервісу)
Design of a new development concept of “Iryna”
hotel in Hrybivka village (conference service
implementation)
Керівник – к.т.н., доц. Ряшко Г.М. (асист. Коротич О.М.)
Щеглюк Оксана
Розробка нової концепції розвитку готелю «Чорне
В`ячеславівна
море Бугаз» в с. Грибовка (впровадження
анімаційних послуг)
Design of a new development concept of “Chorne
more Buhaz” hotel in Hribovka village
(implementation of animation services)
Пейсахова Марина
Розробка нової концепції розвитку ресторану при
Олександрівна
бізнес-центрі «Шевченковський» в м. Одеса
Design of a new development concept of a restaurant
in “Shevchenkovskyi” business center in Odessa
Голомоз Марія Іванівна Розробка нової концепції розвитку ресторану
«Бессарабка» в м. Одеса
Design of a new development concept of
“Bessarabka” restaurant in Odessa
Дворська Крістіна
Розробка концепції розвитку закладу здорового
Олександрівна
харчування в м. Одеса
Development concept design of a healthy food
enterprise in Odessa
Перегон Анастасія
Розробка концепції глемпінгу в с. Рибаківка

Юріївна

23.

24.

25.

26.

27.

Миколаївської області
Concept development of glamping in Rybakivka
village (Mykolaiv region)
Корнійчук Анастасія
Розробка концепції кафе-кондитерської при ЖК
Сергіївна
«Derby Style House» в Малиновському районі м.
Одеси
Concept development of a confectionary café in
“Derby Style House” residential complex in
Malynovskyi district in Odessa
Зарицька Вікторія
Розробка концепції кафе із самообслуговуванням
Юріївна
в ЖК «Аврора» в Малиновському районі м.
Одеси
Concept development of a self-service café in
“Aurora” residential area in Malynovskyi district in
Odessa
Керівник – к.т.н., доц. Харенко Д.О.
Березовська Ганна
Розробка нової концепції розвитку готелю
Юріївна
«Лермонтовський» в м. Одеса
Design of a new development concept of
“Lermontovsky” hotel in Odessa
Погрібний Олександр Розробка нової концепції розвитку ресторану
Андрійович
REEF в м. Одеса
Design of a new development concept of “REEF”
restaurant in Odessa
Керівник – к.т.н., доц. Коваленко Н.О. (ст. викл. Асауленко Н.В.)
Івкіна Юлія Вадимівна Розробка нової концепції ГРК «Дельта» в м.
Вілково Одеської обл. (впровадження
анімаційних послуг)
New concept development of “Delta” hotel and
restaurant complex in Vilkovo, Odessa region
(implementation of animation services)
Підстава: подання завідувача кафедри готельно-ресторанного бізнесу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи

Ректор

Богдан ЄГОРОВ

