
ОСНОВНІ ПОДІЇ В РОБОТІ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ  

за 2019-2020 навчальний рік 

 

Ювілейний Будівельний Форум 2019  

 

11 жовтня 2019 року студенти спеціальності "Маркетинг" разом із к.е.н., 

доц. І. В. Бойчук традиційно відвідали Осінній будівельний форум, який став 

ювілейною 40-ю виставкою, що проходила у виставковому центрі «Південний-

EXPO» у період з 9 до 11 жовтня. Це унікальна подія, яка збирає професіоналів 

і демонструє нові досягнення в сучасній сфері будівництва. Виставка охоплює 

весь будівельний цикл від проектування до спорудження об'єктів.  

У рамках заходу працювали тематичні експозиції – міжнародна виставка 

«БудЕКСПО-осінь» і дві спеціалізовані виставки «Альтернативна енергетика» і 

«Опалення». Цікаві коментарі від кращих представників у сфері будівництва, 

енергетичного забезпечення і новітніх систем опалення сприяли закріпленню 

знань і отриманню практичних навиків маркетингової діяльності підприємств  

на сучасних промислових ринках. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 11.10.2019 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

    
 

Зустріч із головним редактором журналу «Егоїст» 

 

11 жовтня 2019 року відбулась зустріч студентів спец. «Журналістика» і 

учнів ліцею № 37 м. Львова з головним редактором журналу «Егоїст» Зоряною 

Войтів. Дійсні та майбутні студенти познайомились з особливостями роботи 

головного редактора глянцевого журналу, отримали цікаву інформацію про те, 

як створити власний журнал і керувати його командою. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 11.10.2019 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 



    
 

Майстер-клас із відомою тележурналісткою  

 

7 жовтня 2019 року за участі студентів спеціальності "Журналістика" та 

викладачів кафедри маркетингу відбулась зустріч з Мар'яною Оленською - 

авторкою та ведучою програми "Культурний блог" на телеканалі НТА. 

Студенти отримали рекомендації з перших уст про те, як стати 

журналістом і телеведучим, як створити власну програму на телебаченні, як 

виглядає робота тележурналіста та телеведучого «за кадром», як брати інтерв'ю 

у відомих осіб. Корисні поради цього фахівця та приклади з особистої практики 

стануть майбутнім журналістам гарним взірцем для наслідування. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 08.10.2019 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

    
 

Урочиста посвята першокурсників від кафедри маркетингу 

 

1 вересня 2018 року відбулась урочиста посвята першокурсників, яка вже 

традиційно відкриває навчальний рік у ЛТЕУ. До складу студентів кафедри 

приєднались нові маркетологи та рекламісти, якими впродовж навчання будуть 

опікуватись знані професіонали - проф. Дайновський Ю. А. і доц. Балук Н. Р.  

Усіх з Днем знань і початком осені! Значних здобутків і цікавих проектів, 

реалізації задумів і сповнення мрій! 

Детальніше: на веб-сторінці: https://www..com/kafedramarketyngu 



    
 

 


