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Участь студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади  

у 2016/17 навчальному році 

 

Ільницька О. та Лемцьо М. прийняли участь в олімпіаді з дисципліни 

«Організація готельного господарства» яка проходила в Одеській національній 

академії харчових технологій (19-21 квітня 2017 р.) де студентка Ільницька О. 

за результатами конкурсу виборола перемогу в номінації «Впровадження 

інноваційних технологій у ресторанному бізнесі». 

 

 

Інформація про участь студентів спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» у наукових конференціях та про наукові публікації студентів  

у 2016/17 навчальному році 

 

 Наукову статтю у фаховому виданні Вісник ЛТЕУ: Технічні науки. 
опублікували Богославець Н. І., Максимів Т. М. Дослідження якості горілок 

на мінеральній воді. 

 

 Прийняли участь у ІV-ій Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і 

послуг» (24 листопада 2016 р.) за результатами яких було опубліковано 

тези: 

Бутенко А. Інновації у ресторанному бізнесі 

Барчі К. Б., Богдан Н. В. Стратегічне управління в готельному господарстві на 

основі корпоративної культури 

Райчинець О.В. Туряниця В. Організація та планування рекламної кампанії на 

підприємствах готельно-ресторанного господарювання 

Бухтіярова. А. Вплив сировинних матеріалів на формування споживних 

властивостей скла 

Ільницька О., Думич Н., Сарана М. Удосконалення технології десертів та 

солодких страв з використанням полікомпонентних сумішей 

Ружило О. Вплив сировинних матеріалів на формування споживних 

властивостей керамічних виробів 

Батура В. Формування асортименту електронагрівальних приладів для 

приготування напоїв 

Поліщук Д. Сучасні технології торгівлі непродовольчими товарами  

Мацелюх Р. Технологія приготування напоїв  

Дудинець Н. Обслуговування споживачів з вираженою чутливістю до харчових 

продуктів. 

Кульчицька Х. Споживач завжди правий якщо знає свої права  



Дубина М. Проблеми інноваційного розвитку готельно-ресторанного бізнесу в 

м. Луцьк 

Шеверак Я. Проблеми якості згущених молочних консервів 

Невисевич К. Тенденції розвитку послуг ресторанного господарства 

Поліщук А. До питань розміщення туристичних готелів 

Полковнікова С. Аналіз перспектив розвитку готельної структури у Львівській 

приміській зоні 

Шкабура А. Сучасний дизайн інтер’єру готелів 

 

 Прийняли участь у Міжнародній науковій конференції молодих учених, 

аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді  вирішенню проблем 

харчуванню людства у ХХІ ст.» ( ОНАХТ, 5-6 квітня 2017 р) за 

результатами яких було опубліковано тези: 

Мартиняк М., Малишева З. Розробка нової БАД функціональної дії на 

рослинній основі. 

Гук C., Смірнова Б. Кольороутворення варених ковбас з м’яса птиці введенням 

ферментованого рису. 

 

 Прийняла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних 

перетворень» (м. Львів, 6-7 квітння 2017 р.) за результатами яких було 

опубліковано тези: 

Прокопенко Т. Еколого-економічні проблеми забруднення навколишнього 

середовища побутовими відходами  

 

 Прийняли участь у ХІ Ювілейній міжнародній науковій студентській 

конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2016 рік 

« Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та 

товарознавства» ( ПУЕТ,19-20 квітня 2017 р) за результатами яких було 

опубліковано тези: 

Мацелюх Р. Тенденції розвитку колективних засобів розміщення Львівщини. 

Прокопенко Т. Сучасний стан готельного господарства Закарпаття. 

Бараш Т. Автоматизація управління діяльністю готелю. 

Шумакова Н. Заходи підвищення ефективності роботи ресторану. 

 

 Прийняли участь у Міжвузівській науково-практичній конференції 

«Чорнобильська АЕС – усвідомлення крізь роки» ( ЛТЕУ, 26 квітня 2017 

р.) за результатами яких було опубліковано тези: 

Прокопенко Т. Екологія до і після вибуху на ЧАЕС. 

Москва А. Чорнобильська катастрофа та її наслідки. 

Мацелюх Р. Подія, що змінила екологію. 

Малай І.Екологічна ситуація в м. Калуш 

 

 

 

 



 Прийняла участь у щорічній науковій конференції професорсько-

викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-

економічного університету «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 

сучасних умовах євроінтеграції» (11-12 травня 2017 р.) за результатами 

яких було опубліковано тези: 

Мацелюх Р. Порівняльна характеристика і статистичні дані щодо викидів 

забруднюючих речовин за регіонами України  

Бондаренко Ю. Фортифікація продуктів ресторанного господарства. 

 

 Батура В. прийняла участь з доповіддю «Сучасні тенденції розвитку 

ресторанного господарства в Галичині» у Чотирнадцятій науково-

практичній конференції студентів вищих навчальних закладів 

Укркоопспілки. (ЛТЕУ, 19 червня 2017). 

 

Інформація про роботу студентів спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» та «Туризм» у пізнавальних та навчально-просвітницьких заходах  

у 2016/2017 навчальному році 

 

 

 16 березня 2017 року відбулася зустріч студентів спеціальності «Туризм» 

з директором ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львова» управління 

туризму Львівської міської ради п. Мар’яною Олеськів.  
Мар’яна Ігорівна розповіла присутнім про розвиток туристичної діяльності у 

Львові, умінні правильно надавати туристично-інформаційні послуги гостям 

міста, з метою набуття професійних знань та навичок студентів. 

 

 4 квітня 2017 року в Українському католицькому університеті (м. Львів) 

відбулась англомовна міжвузівська студентська науково-практична 

конференція "Emotional intelligence. Understanding oneself and others" 

("Емоційний інтелект. Розуміння себе та інших"). 

Участь у конференції прийняли студенти спеціальності "Готельно-ресторанна 

справа" Руслана Мацелюх та Тетяна Пенкаль. 

 

 6 квітня 2017 року відбулось чергове засідання членів студентського 

наукового товариства (СНТ) факультету товарознавства, управління та 

сфери обслуговування (членами якого є студенти спеціальності 

«Готельно-ресторанна справа» Батура Вікторія, Бухтіярова Анастасія, 

Мацелюх Руслана, Непрелюк Тетяна) з метою підготовки до 

студентської наукової конференції у рамках відзначення «Тижня 

факультету». 

 


