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SCIENTIFIC AND RESEARCH WORK – THE BASIS 
FOR PROFESSIONAL COMPETENCIES FORMING

Anna Palamarchuk, Oleg Glyshkov,
Odessa National Academy of Food Technologies, Odesa

Fundamentally new living conditions, distance education and work, inten-
sive development of distance principles of communication, mobility of society 
have significantly changed the content of the idea of a competitive specialist, his 
professional and personal qualities.  

Modern Ukrainian society is in need of specialists with high-quality research 
training, knowledge of the technology of scientific creativity, research skills, foun-
dations and methodology of scientific knowledge [1-3]. 

In domestic education, at present, priority is given to specific practical 
knowledge, the development of specific skills and abilities, applied research, and 
specific competencies. One of the most important conditions for the training of 
specialists is the integration of two types of activities - scientific and educational - 
in the learning process at the university [1, 3].  

However, modern research shows that students are rather poorly oriented 
towards scientific activity in the process of professional training. At modern enter-
prises of the processing industry in Ukraine, special attention is paid to the devel-
opment of creative technological departments for the development of new types of 
products and the improvement of traditional technologies. To fulfill the tasks of 
innovation in production, a university graduate must be ready for research work in 
production activities [4]. 

All abovementioned confirms the priority importance of the formation of the 
readiness of university students for research activities in the process of their pro-
fessional training. The main tasks of students' research work include: the formation 
of interest in scientific creativity, teaching methods of independent solution of sci-
entific and technical problems and skills of work in scientific teams; development 
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of creative thinking and independence, deepening and consolidation of the 
knowledge gained during training; identification of the most gifted and talented 
students, the use of their creative and intellectual potential for solving urgent prob-
lems of national science; preparation of a reserve of scientific, pedagogical and 
scientific personnel from among the most capable and successful students. 

The active involvement of university students in scientific activity will al-
low, on the one hand, to enhance the effectiveness of the learning of special 
knowledge and skills by students, on the other hand, to stimulate their positive atti-
tude to the studied profession, to develop the desire to implement activities in the 
chosen profession in subsequent years after graduation, that is, it will increase their 
competitiveness in the labor market. 

For the formation of experience and the ability to use this experience in pro-
fessional activity, a necessary stage of research activity is the participation of stu-
dents in scientific seminars and intra-university, all-Ukrainian conferences, olym-
piads and competitions-exhibitions of scientific works. 

Thus, the student's participation in the full cycle of research work, which in-
volves working with scientific literature, including patent search, conducting the 
experimental part of the research, processing the data obtained, formulating con-
clusions, drafting a report and scientific publication, as well as protecting the intel-
lectual property, contributes to the formation of the main personal components of a 
competitive graduate. Making a presentation and publishing the material allows 
them to gain public recognition among professionals and, which is also very im-
portant, copyrights to the results of scientific creativity [3, 5]. 

This approach develops a systemic readiness for all-round production activi-
ties, including motivation and a knowledge system for the successful fulfillment of 
assigned tasks, as well as a set of professional skills that contribute to the devel-
opment of his creative potential. 

The formation of students' readiness for scientific activity helps the future 
specialist to carry out purposeful activities related to overcoming communication 
barriers and improving scientific skills and abilities, mastering the very important 
art of reasoned polemics. 

Thus, the research work of students contributes to the implementation of 
modern requirements for the professional training of a future specialist. This work 
should be considered as a means of achieving an integrated educational result that 
ensures the preservation and development of the creative potential of specialists, 
their ability not only to adapt to the dynamically changing conditions of society, 
but also to contribute to the creation of a new one, readiness for continuous profes-
sional improvement and self-development.
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«ТРЕВЕЛ-ЖУРНАЛІСТИКА» ЯК ВИБІРКОВА ОСВІТНЯ 

КОМПОНЕНТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

О.О. Меліх, О.Ф. Удовиця, 
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Відомо, що об’єднання наукових підходів в історії, географії, мистецт-
ві, гастрономії, етнографії формує тревел-журналістику, напрям журналісти-
ки чи її спеціалізацію, а також галузь академічних наукових і навчальних 
знань, туризмологічного характеру зокрема. Мета розвитку тревел-
журналістики може бути і просвітницькою, і розважальною, тому що 
подорожі теж мають різні цілі. А мета дисципліни «Тревел-журналістики»  -
надати такі компетенції здобувачам вищої освіти, щоб вони їх змогли прак-
тично втілити у своїх блогах, влогах, тревел-описах, тревелогах, через 
соціальні мережі. 

На фоні закордонного досвіду українська тревел-журналістика є досить 
молодою. Вперше, як компонента освітніх програм, вона була представлена 
на факультетах журналістики приблизно 30 років тому. Сьогодні іноді 
зустрічаються програми зі спеціальності 242 «Туризм» (наприклад, у досвіді 
Волинського національного університету імені Лесі Українки, Класичного 
приватного університету). Слід відмітити, що в тревел-журналістиці, як 
компоненті освіти, є елементи послідовності розвитку, об’єднання, 
стратегічності. Наприклад, через формування об’їдань та асоціацій, прове-
дення форумів та фестивалів в Асоціації журналістів «Туристичний прес-
клуб України» (2006 рік заснування) із Фестивалем туристичної 
журналістики 
України, в Українській асоціації тревел-журналістів (2018 рік заснування) 
існують елементи охоплення різного виду професіоналів та навчання один у 
одного. На наш погляд, консолідація намірів розвитку журналістики і туриз-
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