
 

 Кафедра харчових технологій організаційно входить до складу факультету 

товарознавства, управління та сфери обслуговування і забезпечує виконання навчальної, 

наукової, виховної та інших видів робіт.  

Загальне педагогічне навантаження складало: 

Таблиця 1 

  
№ з/п  Навчальний рік  Загальна к-сть год.  в .т.ч. лекційних  

1  2018/2019 н.р  2932 год.  581 год.  

2 2019/2020 н.р.  3287 год.  680 год.  

    

 
 

 На кафедрі харчових технологій працює 6 викладачів, у тому числі 5 викладачів з 

науковими ступенями і вченими званнями.  

Таблиця 2  

Штатний розпис кафедри 

 
 

 з/п  ПІП викладача  Науковий ступінь  Ставка  

1.  Ощипок І.М.  д.т.н., проф  1,0 

2.  Петришин Н.З.  к.т.н., доц.  0,9 

3.  Бліщ Р.О.  к.т.н., доц.  1,0  

4.  Палько Н.С.  к.т.н., доц.  1,0  

5.  Давидович О.Я.  к.т.н., доц.  1,0 

6. Онишко Л.Й. к.т.н., доц. 0,25 

7.  Ланиця І.Ф.  асист.  0,25  

 

 
 

 Таблиця 3 

Рейтинг викладачів кафедри харчових технологій 

 

1  проф. Ощипок І.М.  8465,2  

2  доц. Петришин Н.З.  2121,8  

3  доц. Бліщ Р.О.  2330,0  

4  доц. Давидович О.Я.  3201,7  

5 доц. Палько Н.С. 2648,0 

6  ас. Ланиця І.Ф.  600,96  

Всього  17550,16 



 
 

 Акредитації і ліцензування проведені кафедрою харчових технологій 
 

 2013 р. – акредитована спеціальність "Готельна і ресторанна справа" ОС 

"Магістр";  

2016 р. – акредитована спеціальність "Харчові технології та інженерія" ОС 

"Бакалавр" і ліцензована спеціальність "Харчові технології" ОС "Магістр"; 

2019 р. - акредитована спеціальність 181"Харчові технології" ОС "Бакалавр" і ОС 

"Магістр". 

 

      У 2018 р. на кафедрі читалось 25 дисциплін, а у 2019 р. читаються 16 дисциплін 

на спеціальності 181 "Харчові технології" та 4 дисципліни на спеціальності 241 

"Готельно-ресторанна справа".  

      На кафедрі видано 49 методичних вказівок, з них 15 у 2016 р. і 8 у 2017 р., у 18 р.-14, у 

19 р -12.  

Розроблено 19 дистанційних курсів, з яких 4 дисципліни передано на інші кафедри. 

 Таблиця 4



№ 

з/п  

Назва навчальної дисципліни 

закріпленої за кафедрою за 

робочими навчальними 

планами  

на 2018-19 н.р.  

Лектор, керівник 

(упорядник) 

курсу у 2018-19 

н.р.  

Спеціальність/  

1  Технологічне обладнання  проф. Ощипок 

І.М.  

181 "Харчові 

технології  

2  Автоматизація виробничих 

процесів  

проф. Ощипок 

І.М.  

181 "Харчові 

технології  

3  Організація ресторанного 

господарства  

доц. Бліщ Р.О.  181 "Харчові 

технології  

4  Процеси і апарати харчових 

виробництв  

доц. Бліщ Р.О.  181 "Харчові 

технології  

5  Проектування закладів 

ресторанного господарства  

доц. Бліщ Р.О.  181 "Харчові 

технології  

6  Технологія продукції 

ресторанного господарства  

доц. Петришин 

Н.З.  

181 "Харчові 

технології  

7  Обладнання  

закладів ресторанного 

господарства  

проф. Ощипок 

І.М.  

181 "Харчові 

технології  

8   Проектування і дизайн 

закладів ресторанного 

господарства 

доц. Бліщ Р.О.  181 "Харчові 

технології  

9 Технологія продукції 

ресторанного господарства  

доц. Петришин 

Н.З.  

241 "Готельно-

ресторанна 

справа"  

10  Технологія борошняних 

кондитерських виробів  

доц. Петришин 

Н.З.  

241 "Готельно-

ресторанна 

справа"  

11  Управління якістю продукції 

та послуг в готельно-

ресторанному господарстві  

проф. Ощипок 

І.М.  

241 "Готельно-

ресторанна 

справа  

12  Технологія харчових 

виробництв  

доц. Бліщ Р.О.  181 "Харчові 

технології  

13  Теоретичні основи харчових 

технологій  

доц. Бліщ Р.О.  181 "Харчові 

технології  

14  Курортне обслуговування  доц. Бліщ Р.О.  181 "Харчові 

технології  

15 Фізіологія харчування Палько Н.С. 241 "Готельно-

ресторанна 

справа" 

16 Фізіологія харчування Палько Н.С. 181 "Харчові 

технології 

17 Організація ресторанного Палько Н.С. 181 "Харчові 



господарства технології 

18 Технологія і теоретичні основи 

харчових виробництв 

Давидович О.Я. 

Палько Н.С. 

181 "Харчові 

технології 

19 Технологія борошняних 

кондитерських виробів 

Давидович О.Я. 

 

241 "Готельно-

ресторанна 

справа" 

 

 

 

 

 

Монографії та посібники опубліковані викладачами кафедри харчових 

технологій за 2018/2019 навчальний рік 

 

Таблиця 5 

Назва  

монографії, посібників, 

підручників  

Видавництво,  

рік видання, 

кількість сторінок  

Одноосібна,  

(Так  

або Ні)  

автор, П.І.Б.  

Харчові технології. 

Доставка промислових 

тварин на 

м’ясопереробні 

підприємства й 

передзабійні технології 

утримання  

Львів : 

Видавництво 

ЛТЕУ, 2017. С.220  

так  Ощипок І. М.  

Кухні народів світу  Львів, "Магнолія 

2006", 2019. – 248 

с.  

ні  Ощипок І.М.,  

Пономарьов П.Х., 

Філь М.І.  

Барна справа  Львів, "Магнолія 

2006", 2019. – 288 

с.  

ні  Ощипок І.М.,  

Пономарьов П.Х.  

Scientific development 

and achievements. 

Volume 5: the fourteenth 

section “Stabilization 

technology of fats during 

storage” 

Sciemcee, 

Publishing London, 

2018. – 404 p. – p. 

197-207 

ні Davydovіch O , 

Palko N. та ін. 

Інноваційні ресторанні 

технології 

підручник/ 

Видавництво 

ЛТЕУ, 2019. С.326 

ні Ощипок І.М. 

"Харчові виробництва. 

Формування технології 

первинної переробки 

Львів : 

Видавництво 

ЛТЕУ, 2017. С.220 

так Ощипок І.М. 



забійних тварин на 

основі функціональних 

робочих модулів" 

 

    Викладачі кафедри опублікували 11 статей у 2018 р., і 12 у 2019 р.  

    Викладачі кафедри прийняли участь у 15 конференціях у 2018 р. і 20 у 

2019 р.  

   Студенти під керівництвом викладачів кафедри харчових технологій за 

2018/2019 навчальний рік прийняли участь у 20 конференціях. 

 

9-13 вересня 2019 року завідувач кафедри харчових технологій, професор 

І.М. Ощипок взяв участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції 

"Інноваційні енерготехнології", яка відбулася в Одеській національній академії 

харчових технологій. 

 

Слід відзначити, що професор І.М. Ощипок був керівником секції 

"Моделювання енерготехнологій, оптимізація енергоефективного обладнання 

та систем"  і виступив з доповіддю на тему " Модель процесу тепломасопереносу 

при конвективному сушінні м'ясних виробів ". 



 

18 вересня 2019 року для викладачів кафедри Харчових технологій 

ЛТЕУ і студентів магістрів, які навчаються за спеціальністю "Харчові 

технології" та "Готельно-ресторанна справа" відбулася презентація 

підручника проф. Ощипка І.М. "Інноваційні ресторанні технології". 
У підручнику висвітлені сучасні аспекти  формування модерного 

потенціалу підприємств ресторанного господарства як цілісної системи з 

різних позицій, грунтуючись на ресурсній концепції. Розглянуті напрямки 

інноваційних технологій на підприємствах ресторанного господарства, 

методи обслуговування в ресторанах і новітні авангардні технології. 
Підручник буде корисним студентам, які навчаються за спеціальностями 

181 "Харчові технології" і 241 "Готельно-ресторанна справа", аспірантам і 

фахівцям з ресторанного господарства. 



 

 

Перспективи розвитку кафедри харчових технологій  
1. Покращити матеріально-технічну базу кафедри: ввести в дію дві 

лабораторії загальної технології харчових виробництв і процесів та апаратів;  

2. Дооснастити кафедру сучасною комп'ютерною технікою; 

3. Посилити роботу кафедри у співпраці із зарубіжними колегами Польщі, 

Болгарії;  

4. Залучати провідних шеф-кухарів українських та зарубіжних для 

проведення майстер-класів зі студентами. 


