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Тема дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата економічних наук 

у спец раді  Д 32.075.03 Луцькому національному технічному університеті  за 

спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.  

Розвиток регіональних ринків готельних послуг; рік захисту – 2013 . 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: 

 «Експертиза безпеки послуг у гот.-рестор. господар.», «Гігієна і санітарія в 

галузі», «Транснаціональні готельні ланцюги», «Менеджмент і маркетинг готелів 

і ресторанів», «Управління якістю продукції та послуг в гот.-рестор.бізнесі» 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:  

регіональний розвиток, готельно-ресторанний потенціал регіону, брендинг 

громади, інклюзивний туризм. 

ОСВІТА:  

магістр зі спеціальності «Менеджмент організацій», 2010 р.  

магістр зі спеціальності «Медичний та фармацевтичний менеджмент», 2019 р.  

ДОСВІД РОБОТИ_____ ___________________________________________ 

09.2019 – до сьогодні  Доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. 

07.2018-08.2019 

05.2013-06.2018 

09.2012- 04.2013 

Доцент кафедри менеджменту. 

Старший викладач  кафедри менеджменту та маркетингу. 

Асистент кафедри менеджменту та маркетингу. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, УЧАСТЬ В ЛІТНІХ ШКОЛАХ, 

ТРЕНІНГАХ 

12.02.18  -12.05.18 Стажування Вища Школа Економіки та Інновацій в 

Любліні. 

120 год. 2018 

 

 

161 год. 2020 

 

грудень 2019 

 

Сертифікат, володіння англійською мовою рівень В2 в 

мовному центрі «Світ» при Східноєвропейському 

національному університеті імені Лесі Українки. 

Сертифікат, який підтверджує рівень В2 англійської мови  

FCE, сертифікат, Луцький НТУ,  № СЕВ1-203. 

Участь у науково-практичному семінарі-тренінгу 

«Майстерня міських екскурсій». 

mailto:s.sidoruk@lntu.edu.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025903772600
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025903772600
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1.10.2020 – до сьогодні 

 

 

6.11.2020 – до сьогодні 

2019-2020 

Керівник відокремленого підрозділу громадської 

організації «Спілка сприяння розвитку сільського 

зеленого туризму в Україні» у Волинській області. 

Стипендіат Кабінету Міністрів України. 

Учасник проекту Erasmus + KA1 program is individual 

academic credit mobility Instituto Politécnico de Bragança. 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА___________ ________________________ 

-75 публікацій,  

-з них 58 наукових та 16 праць навчально-методичного характеру,  

-у тому числі 22 фахових видань,   

- 6 монографій,  

-1 авторське свідоцтво. 

- електронний навчальний посібник «Організація туризму». 

-  член організаційного комітету 2 наукових семінарів. 

- виконавець науково-дослідної роботи «Механізми формування 

регіональних інтеграційних систем в умовах сталого розвитку», «Формування 

механізму управління розвитком підприємств на засадах маркетингової концепції», 

«Механізми стимулювання соціально-економічного розвитку регіону» за кошти 

держаного бюджету (2012-2013 рр.). 

ДОСЯГНЕННЯ________________________________________________________ 

- експерт з науково-технічної експертизи проектів на Конкурсі проектів 

молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та 

наукових установах у сфері управління МОН в період з 2016-2020 рр. (секція: 

економічні перетворення, демографічні зміни та благополуччя суспільства). 

- учасник професійного об’єднання за спеціальністю: член ГО Творчого 

туристичного клубу «Ми» (вул. Кондзилевича, 5, м. Луцьк, E-mail: 

turclub@ukr.net, довідка №01/02 від 21.03.2019 р.). 

- член громадської  спілки «Асоціація індустрії гостинності України», 

2020, сертифікат. 

- член громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів» кваліфікований 

туристичний гід  до 31.03.2021 року (№ 0126), посвідчення. 

- член громадської організації «Ресторанна Гільдія» з листопада 2020,  

сертифікат. 

- наукове консультування: «Центру туристичної інформації та послуг», 

щодо розробки та організацій смарт-екскурсій на прикладі міста Луцька, 43016 м. 

Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 2. 

- наукове консультування гостинного еко-простору «Пік-Нік» с.Забороль, 

вул. Володимирська 119а. 

- наукове консультування: Арт хостел-готель Адреналін,  м. Луцьк, вул. 

Карбишева1. 

- наукове консультування: Львівського міжнародного форуму індустрії 

туризму та гостинності в рамках якого проходила ХXІ Міжнародна виставка-

ярмарок «ТурЕКСПО-2020», XІV Спеціалізована виставка «Готельний та 

ресторанний бізнес», (20-22жовтня) м.Львів. 

mailto:turclub@ukr.net
https://www.facebook.com/tourexpolviv/?hc_ref=ARSxkrnGhE7BIIWo0BebeLqw1o2N-H2WJVRPAcNNhtbL5IEibnsWNyTZQaRKXJw2UUw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAPhMbIz42MIjupstkFHjjcFMVROnWIFWC2gHOwUKMz-lCHgTBr5S6j8MoRpDY8C578G8wLy2J-ClNMej2eOQkXPmX7ex0wo2p5wNFoWav4VaS8Orv38TuYhnk9S3FfURtsHMfq9SpC2OY_J9So1VeVNT5ZxNywuu6iCk_wnEZFFcYHw_rWZ6jSStHWeMw7BjPIeHkSIX3Jej7X4tO_M5osqRS9AMX3LKg6I5O66S3jUv-bttJXo2oulFiP1U9dv_zWc7Q-NopeNTGYCE_7Rb1HlSmABqx9qeJ4KflRs3jyUhn5_2mbwTmm9R06NPRQsrT8zRUPkJrT5-rfwEMTUl2V0kye&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/tourexpolviv/?hc_ref=ARSxkrnGhE7BIIWo0BebeLqw1o2N-H2WJVRPAcNNhtbL5IEibnsWNyTZQaRKXJw2UUw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAPhMbIz42MIjupstkFHjjcFMVROnWIFWC2gHOwUKMz-lCHgTBr5S6j8MoRpDY8C578G8wLy2J-ClNMej2eOQkXPmX7ex0wo2p5wNFoWav4VaS8Orv38TuYhnk9S3FfURtsHMfq9SpC2OY_J9So1VeVNT5ZxNywuu6iCk_wnEZFFcYHw_rWZ6jSStHWeMw7BjPIeHkSIX3Jej7X4tO_M5osqRS9AMX3LKg6I5O66S3jUv-bttJXo2oulFiP1U9dv_zWc7Q-NopeNTGYCE_7Rb1HlSmABqx9qeJ4KflRs3jyUhn5_2mbwTmm9R06NPRQsrT8zRUPkJrT5-rfwEMTUl2V0kye&__tn__=kC-R
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- співпраця з Державним агентством розвитку туризму України: Google 

Україна в рамках програми (міжнародні сертифікати):1. (№Т-0176),2.(№МЕ-

0591). 

- учасник фіналу Всеукраїнського молодіжного конкурсу інноваційних 

проєктів розвитку туризму на сільських територіях  у номінації «Інноваційні 

туристичні продукти сільських територій на основі географічних зазначень та 

стратегія маркетингу сільських територій як еногастрономічних туристичних 

дестинацій» ( грудень 2020). 

ВОЛОДІННЯ МОВАМИ________ ____________________________________ 

Українська– рідна. 

Російська – вільно. 

Англійська – сертифікат В2 (2018, 2020). 

Посилання на профілі: 

№ 

п/п 
База даних Посилання на сторінку автора або ID 

1. Researchgate.net 2 610 139 

2. Google Scholar 
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=1&use

r=VLi20IUAAAAJ 

3 Orcid.org 0000-0002-7403-6909 

4. Academia.edu https://lutsk-ntu.academia.edu/SvitlanaSidoruk 

5. ID 217218133325449262 

6. Web of Science 

https://login.webofknowledge.com/error/Error?Src=Roamin

g&Alias 
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