
ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ» 

ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Участь студентів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та 

«Туризм» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади  

у 2017/18 навчальному році 

 

Лемцьо М., Проць С. прийняли участь в олімпіаді з дисципліни «Організація 

готельного господарства» яка проходила в Одеській національній академії 

харчових технологій (22-24 травня 2018 р.) за результатами конкурсу 

отримали грамоти. 

Зозуля Х. Кунта І. прийняли участь в олімпіаді з дисципліни «Туризм» яка 

проходила у Національному університеті харчових технологій (Київ, 15-17 

травня 2018 р.) за результатами конкурсу отримали грамоти. 

 

Інформація про участь студентів спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» та «Туризм» у наукових конференціях та про наукові публікації 

студентів у 2017/18 навчальному році 

 

 Прийняли участь у Мжнародній науково-практичній конференції 

«Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку» 

(м.Одеса, 23-24 листопада 2017 р.) за результатами яких було 

опубліковано тези: 

Капустіна К. Управління якістю готельного обслуговування 

Мосьондсз Т., Сметана Р. Особливості планування меню 

Бабійчук Р. Суть та види стратегій підприємств готельно-ресторанного 

господарства 

Бодаковська Г. Сучасні інноваційні технології готельних підприємств 

Іваник М. Теоретико-методологічні аспекти оцінювання якості готельних 

послуг 

Мосінг М.-Т. Розвиток готельного господарства у Львові: тенденції та 

перспективи 

Щепанкевич В. Становлення та особливості національної кухні 

Іванечко В. Перспективи кейтерингу для закладу ресторанного господарства 

Дзяд Н., Заблодський Р. Інноваційні технології овочевих страв в закладах 

ресторанного господарства 

 

 Прийняли участь у  ХLІ Міжнародній науковій студентській конференції 

«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та 

товарознавства» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 

2017 рік) присвяченій 100-річчю Національної академії наук України 

(ПУЕТ, 17-18 квітня 2018 р.) за результатами яких було опубліковано 

тези: 



Семенюк О. Покращення ресторанного сервісу в ресторані при готелі 

Гаврилко І. Перспективні напрямки розвитку індустрії гостинності у м. Львові 

 Прийняли участь у  84 Міжнародній науковій конференції молодих 

учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню 

проблем харчування людства у ХХІ столітті» (НУХТ, 23-24 квітня 2018 

р.) за результатами яких було опубліковано тези: 

Кізь Д., Рак А. Оптимізація і вдосконалення меню стейк-хаусу як фактор 

збільшення відвідуваності закладу 

 

 Прийняла участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики» (м. Кривий 

Ріг, 28 квітня 2018 р.) за результатами якої було опубліковано тези: 

Ібрагімлі Т. Маркетингові стратегії туристичних підприємств 

 

 Прийняли участь у Міжвузівській науково-практичній конференції 

«Захищене та здорове покоління» (ЛТЕУ, 7 травня2018 р.) за 

результатами яких було опубліковано тези:  

Куньо С. Техногенні небезпеки та їх наслідки 

Лещишин І. Вплив електромагнітних випромінювань на здоров’я людини 

Омелянчук К. Особливості рекламної діяльності туристичних агентств у мережі 

Інтернет 

 

 Прийняли участь у  Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні тенденції розвитку світової економіки» (м. Харків, 18 травня 

2018 р.) за результатами яких було опубліковано тези: 

Келеман А. Фактори розвитку міжнародного туризму в умовах глобальної 

нестабільності 

Мацелюх Р. Інноваційні рішення в галузі готельного господарства 

Бєлая Я. Особливості інноваційної діяльності у туристичній сфері 

Батура В. Дослідження хімічного складу та реологічних властивостей тіста зі 

шротом насіння льону 

 

 Прийняли участь у Студентській науково-практичній конференції 

«Інновації у сучасній студентській науці» (ЛТЕУ, 22 травня 2018 р.) за 

результатами яких було опубліковано тези: 

Батура В. Фактори формування асортименту стилізованого національного одягу 

для працівників сфери обслуговування 

Ібрагімлі Т. Історія виникнення та асортимент шоколаду 

Стандричук Б. Історія, асортимент та приготування кави 

 

 

 

 

 

 



Інформація про роботу студентів спеціальності «Готельно-ресторанна 

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

у 2017/2018 навчальному році 

 

 На початку вересня студенти першого курсу спеціальності «Туризм» 

отримали перший досвід в організації туристичних заходів.  

Понад 10 студентів взяли участь в проведенні Днів європейської спадщини у 

м.Львові в якості волонтерів. Вони допомагали в реєстрації гостей, 

розповсюдженні промоматеріалів, а також супроводжували туристів під час 

екскурсій. За волонтерську роботу учасники отримали сертифікати управління 

туризму Львівської міської ради. 
 

 

 4 вересня 2017 року Вікторія Батура напряму підготовки “Готельно-

ресторанна справа” отримала 

відповідно до Положення про порядок призначення та виплати іменних 

стипендій Центральної спілки споживчих товариств України, затвердженого 

постановою правління Укркоопспілки від 22.05.2017 №39, на підставі 

пропозицій Львівського торговельно-економічного університету Правління 

Укркоопспілки призначило на І семестр 2017/18 навчального року іменну 

стипендію Укркоопспілки студентці факультету Батурі Вікторії Миколаївні за 

відмінні успіхи у навчанні. Виконує обов’язки заступника голови 

Студентського наукового товариства факультету та старости академічної групи. 
 

 16 вересня 2017 року студенти 1-го курсу спеціальностей «Туризм» та 

«Готельно-ресторанна справа» відвідали 24-й Міжнародний форум 

книговидавців у Львові. 

Під час заходу студенти ознайомилися із літературою видавництва COOP 

Media Холдинг, а також поспілкувалися із Тетяною Власюк, головним 

редактором газети «Порадниця», автором книги «Порадницька гостина». 

 

 29 вересня 2017 року делегація студентів першого та третього курсів 

спеціальності "Готельно-ресторанна справа" на чолі з ректором 

університету проф. Куциком П.О. та першим проректором проф. Барною 

М.Ю брали участь у фестивалі "Заяви про себе та свою професію" у 

рамках проведення свята "Бурштинова осінь" (м. Луцьк).  

Студенти мали нагоду презентувати свою спеціальність, ознайомитися із 

досягненнями інших навчальних закладів, а також продемонструвати набуті 

знання та навички. Зокрема, команда студентів 3-го курсу (Проць Соломія, 

Завальна Анастасія та Мацелюх Руслана) вибороли І місце у конкурсі з 

карвінгу.  
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 12 жовтня 2017 р. у закладі ремісничих крафтових сирів «L’affinage» було 

проведено виїзне лабораторне заняття з дисципліни «Організація роботи 

фромажера» зі студентами-магістрами спеціальності «Готельно-

ресторанна справа» на тему «Дегустаційна оцінка якості сирів». 

Метою заняття було закріплення лекційного матеріалу та використання на 

практиці отриманих знань та умінь щодо особливостей підготовки та 

проведення дегустаційного оцінювання якості ферментованих сирів різних 

типів та видів. Важливими та корисними для студентів було також спілкування, 

поради та обмін інформацією з фахівцями-афінерами і дегустаторами. 

 

 

 19 жовтня 2017 року студенти «Туризм» прийняли участь у роботі 

Львівського туристичного форуму, який щорічно проводиться у нашому 

місті. Гасло цьогорічного форуму: «Туризм: Перезавантаження». 

В рамках роботи 2 дня форуму, який проходив на базі Інформаційно-

ресурсного Центру імені Митрополита Андрея Шептицького (вул. 

Козельницька, 2а), студенти прийняли участь у панельних дискусіях провідних 

фахівців туристичного бізнесу України та інших держав, побували на майстер-

класі від HoReCa Show Lviv та презентації-тренінгу по клієнтоорієнтованості. 

 

 

 19 жовтня 2017 р. студенти групи спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» провели виїзні заняття з дисциплін «Організація ресторанного 

господарства» і «Організація готельного господарства» у супроводі доц. 

Гірняк Л.І. та доц. Мельник І.М. на ХІ спеціалізованій виставці 

«Готельний і ресторанний бізнес», яка проводилася в межах програми 

Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності. 

 

 31 жовтня 2017 року відбувся майстер-клас для студентів спеціальності 

"Туризм", організований навчальним туристичним центром кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи ЛТЕУ.  

Провела майстер клас мандрівниця Марія Мостова. В ході зустрічі студенти 

дізнались багато цікавого про звичаї народів різних країн, про особливості 

організації самостійної подорожі, Інтернет-сервіси для бюджетного 

бронювання житла та придбання авіаквитків, про тонкощі пересування 

автостопом та про правила особистої безпеки під час мандрів. 

 

 1-3 листопада 2017 року студенти спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» взяли участь у якості волонтерів у фестивалі гостинності та 

готельно-ресторанного бізнесу – «HoReCa Show Lviv». 

В рамках фестивалю проходив III Національний конкурс «Дні української кухні 

- 2017», в якому прийняли участь студенти Софія Борисова та Віктор 

Щепанкевич. 

 

 25 листопада 2017 року у навчальному туристичному центрі відбулася 

зустріч студентів спеціальності «Туризм» з представником компанії 

«Аккорд-тур» - лідера туристичного ринку України. 



 Спікер розповіла студентам про основні напрями роботи туроператора та 

перспективи його розвитку. Представник туристичної компанії детально 

ознайомила з вимогами, які висуваються до супроводжуючих туристичних 

груп, про позитиви і негативи цієї професії. А також обговорювалися 

можливості проходження практики, стажування і подальшого 

працевлаштування в туристичній компанії. 

 

 27 листопада 2017 року у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій 

Білоус вручив премії кращим студентам вищих навчальних закладів 

Львівщини.  

Серед нагороджених студентка спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 

Гасюк Лілія отримала Премію Львівської обласної держадміністрації та 

обласної ради. 
 

 14 грудня 2017 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи 

ЛТЕУ відбувся науково-практичний семінар студентів та викладачів 

«Інноваційні технології туризму та готельно-ресторанної справи: 

перспективи їх втілення у практичну діяльність». 

На семінарі було представлено презентаційні доповіді активних учасників 

студентського наукового товариства: 

Проць Соломія узагальнила сучасні перспективні напрямки розвитку 

ресторанного господарства у доповіді «Інновації в ресторанному бізнесі».  

Завальна Анастасія у своїй доповіді проаналізувала інноваційні напрямки 

розвитку барної індустрії. 

Керекеша Альона доповідала на тему «Унікальні послуги як засіб просування 

готельного бізнесу»  

Мацелюх Руслани доповідала на тему «Інноваційні технології в готельному 

господарстві». 

 

 21 березня 2018 р. відбулось виїзне лекційне заняття студентів 

спеціальності «Туризм» з дисципліни «Організація екскурсійної 

діяльності» на тему «Сутність, функції, ознаки та класифікація 

екскурсій» 

Студенти відвідали культурно-пізнавальну екскурсію у Львівський будинок 

вчених. Метою заняття було закріплення лекційного матеріалу та використання 

на практиці отриманих знань та умінь щодо особливостей підготовки та 

проведення різного роду екскурсії. Важливими та корисними для студентів-

екскурсантів стали професійні поради кваліфікованого екскурсовода. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 квітня 2018 року була проведена лекція ліцензованим гідом, 

регіональним менеджером туристичної фірми «АРКТУР» Борисенко 

Діаною для студентів спеціальності «Туризм» з дисципліни «Організація 

екскурсійної діяльності» на тему «Професійна майстерність та 

особливості екскурсовода».  

Під час лекції студенти отримали можливість дізнатися безпосередньо від 

практика про особливості професійної майстерності, мовлення екскурсовода й 

основні вимоги щодо здійснення туристичного супроводу. 

 

 16 травня 2018 року студенти спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» відвідали ресторацію «Андерсен». 

Шеф-кухар закладу ознайомив студентів із організацією роботи кухні, розповів 

про обладнання, меню, оригінальні страви. В свою чергу адміністратор 

розповіла студентам про інтер’єр і провела екскурсію по залах ресторації. 

 

 11 червня 2018 року студенти 1-го курсу спеціальності «Туризм» в рамках 

програми навчальної практики відвідали музейно-культурний комплекс 

пивної історії – ЛЬВІВАРНЯ. 

Студенти отримали можливість відчути себе справжніми пивоварами, 

"доторкнулися" до історії пива та "зазирнути" у процес пивоваріння. 
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