
ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ» 

ЗА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Участь студентів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та 

«Туризм» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади  

у 2018/19 навчальному році 

 

Проць С., Мацелюх Р. та  Батура Вю прийняли участь в олімпіаді з 

дисципліни «Організація готельного господарства» яка проходила в Одеській 

національній академії харчових технологій (15-17 травня 2019) за 

результатами конкурсу Проць С. виборола перемогу в номінації «За 

креативний підхід у розкритті теми». 
Тарасюк Вероніка та Келеман Анастасія прийняли участь в олімпіаді з 

дисципліни «Рекреалогія» яка проходила у в Одеській національній академії 

харчових технологій (10-12 квітня 2019 р.) де за результатами конкурсу 

Тарасюк В. отримала грамоту за високе володіння науковою 

термінологією при вирішенні конкурсних завдань. 

Сизоненко В., Зозуля Х. та Кунта І. прийняли участь в олімпіаді з дисципліни 

«Туризм» яка проходила у Національному університеті харчових технологій 

(Київ, 14-16 травня 2018 р.) за результатами конкурсу отримали грамоти. 

 

Інформація про участь студентів спеціальностей «Готельно-ресторанна 

справа» та «Туризм» у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт у 2018-2019 навчальному році 

 

Омелянчук К. «Застосування маркетингових комунікаційних інструментів 

у роботі туристичних фірм» (05 грудня 2018 р.) та  Николин Р. «Львів як 

головна дестинація розвитку етнофестивального туризму» (ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 28 березня) студенти спеціальності «Туризм» прийняли участь у 

конкурсі студентських наукових робіт. 

 

Інформація про участь студентів спеціальності «Готельно-ресторанна 

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

студентів у 2018/2019 навчальному році 

 

 Наукову статтю у фаховому виданні Науковий вісник Ужгородського НУ. 

Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство 

опублікувала Сопіга В.  Формування культури та якості обслуговування у 

готельно-ресторанних підприємствах  

 



 Прийняли участь у Мжнародній науково-практичній інтернет-

конференції економічного спрямування (м.Тернопіль, 26 червня 2018 року) 

за результатами яких було опубліковано тези: 

Степанюк К. Алгоритм проектування системи стратегічного управління 

готельно-ресторанним підприємством 

 

 

 Прийняли участь у Мжнародній науковій інтернет-конференція 

«Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні 

аспекти становлення» (м.Тернопіль, 11 липня 2018 р.) за результатами 

яких було опубліковано тези: 

Войтович С. Ефективне управління інноваційною діяльністю готельно-

ресторанних підприємств 

 

 

 Прийняли участь у XVII науковій «Географія, економіка і туризм: 

національний та міжнародний досвід» (ЛНУ, 12 жовтня 2018 р.) за 

результатами яких було опубліковано тези: 

Герега Д. Сучасні тенденції розвитку готельного господарства Львівщини 

 

 

 Прийняли участь у III міжвузівській науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих учених «Управління проектами: 

проектний підхід в сучасному менеджменті» (м. Одеса, 11-12 жовтня 

2018 р.) за результатами яких було опубліковано тези: 

Баняс А. Системное управление издержками предприятия в гостиничном 

бизнесе 

 

 Прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-

ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» 

(м. Умань, 29-30 жовтня 2018 р.) за результатами яких було опубліковано 

тези: 

Євтушок В. Перспективи використання інформаційних технологій суб’єктами 

готельно-ресторанної діяльності 

 

 

 Прийняли участь у Мжнародній науково-практичній конференції 

«Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, 

практика» (ЛТЕУ, 31жовтня-1 листопада, 2018 р.) за результатами 

яких було опубліковано тези: 

Мошура Д. Специфіка релігійного туризму 

 



 Прийняла участь у Мжнародній науково-практичній конференції 

«Трансформація національної економіки в контексті реалізації 

євроінтеграційної стратегії» (м. Миколаїв, 9 листопада 2018 р.) за 

результатами яких було опубліковано тези: 

Юматова А. Механізм управління якістю трудового життя працівників 

готельно-ресторанного підприємства 

 

 Прийняли участь у III міжвузівській науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих учених «Екологія і здорове покоління» 

(ЛТЕУ, 22. Листопада 2018 р.) за результатами яких було опубліковано 

тези: 

Шовкалюк О. Дія електромагнітних випромінювань на організм людини 

Шелест О., Борисенко О. Інтернет залежність 

Гридова А. Хімічна небезпека 

 

 Прийняли участь у VІ Мжнародній науково-практичній конференції 

«Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і 

послуг» (ЛТЕУ, 6 грудня  2018р.) за результатами яких було опубліковано 

тези: 

Проць С. Контроль якості риби для приготування суші в ресторані «Сушия» 

Горват К. Сучасні організаційні форми підприємств у готельному бізнесі 

Ушаков А. Заходи з підвищення ефективності роботи готельно-ресторанного 

бізнесу 

Кошмак К. Оцінка якості обслуговування у готельних підприємствах 

Бобак С. Особливості диверсифікації діяльності закладів ресторанного 

господарства 

Гаврилко І. Організація дієтичного харчування у закладах ресторанного 

господарства 

Кашубинська І. Оптимізація надання послуг підприємствами ресторанного 

господарства 

Луца К. Система асортименту послуг готельного підприємства 

Федчишин Д. Іміджевий фактор конкурентоспроможності підприємств 

ресторанного господарства 

Авер'янова Ю. Становлення керамічного  ремесла в Україні 

Щепанкевич В. Особливості шкіри як матеріалу та виробів зі шкіри 

Калайда М. Вітражне мистецтво сьогодні 

Вагула Д. Старовинна металопластика західної України 

Вашуркіна Є. Золотарське ремесло в Україні 

 

 Прийняли участь у Мжнародній науково-практичній конференції «Бізнес, 

цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та 

науково-економічний розвиток» (м. Львів, 22 грудня 2018 р.) за 

результатами яких було опубліковано тези: 

Мамедов Б. Організація стратегічного планування підприємства готельно-

ресторанної індустрії 



 

 Прийняли участь у Мжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання економіки, фінансів,обліку, управління та права: 

теорія та практика» (м. Полтава,  22 грудня 2018 р.) за результатами 

яких було опубліковано тези: 

Русин М. Теоретичні та методичні підходи до визначення фінансової безпеки як 

функціональної складової економічної безпеки готельно-ресторанного 

підприємства 

 

 Прийняли участь у щорічній науковій конференції студентів Львівського 

торговельно-економічного університету «Сучасні напрями розвитку 

економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» 

(ЛТЕУ, 15 травня 2019 р.) за результатами яких було опубліковано тези: 

Мошура Д. Використання нетрадиційних компонентів у рецептурах десертів 

Кабанчук В. Перспективні технології готельного бізнесу 

Волощук В. Особливості грузинської кухні 

Калайда М. Страхування у туризмі 

Кавязін Д. Туристична привабливість Львова 

Ченчак В. Використання інструментів Інтернет маркетингу в індустрії туризму 

Лесишин І. Особливості стимулювання праці персоналу підприємства 

готельного господарства 

Мошура Д. Використання нетрадиційних компонентів у рецептурах десертів 

 

 Прийняли участь у Шістнадцятій науково-практичній конференції 

студентів вищої освіти споживчої кооперації України «Інноваційні 

процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства»  (ЛТЕУ, 23 

травня 2019 р.) за результатами яких було опубліковано тези: 

Керекеша А. Інновації в ресторанному господарстві України 

Подуфалова Д. Класифікація стратегій та їх вплив на ефективну діяльність 

туристичних підприємств 

 

 

Інформація про роботу студентів спеціальності «Готельно-ресторанна 

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

у 2018/2019 навчальному році 

 

 

 7-8 вересня 2018 року під егідою Навчального туристичного центру 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи студенти 

спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» прийняли 

участь у заходах загальноєвропейської ініціативи «Дні європейської 

спадщини у м. Львові». 

Студенти прийняли участь у квесті «Знайди вироби середньовічних 

ремісників», відвідали тематичну екскурсію «Князі Полонські: маловідомі 



власники королівської кам’яниці», а також виставку робіт «Дерев’яні церкви 

Львівщини» у історичному музеї та прослухали захоплюючу розповідь 

«Купецькі та торгові осередки Львова 20-30 років XX століття». Також 

прийняли участь у квесті «Львів поліграфічний», де проявили свою 

ерудованість та кмітливість в інтелектуально-динамічній грі за попередньо 

розробленим пішохідним маршрутом. 
 

 

 27 вересня 2018 року під егідою навчального туристичного центру 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи для студентів 

спеціальності «Туризм» відбувся спортивно-туристичний квест. 

Квест передбачав проходження визначеного маршруту та виконання 

різноманітних завдань. Учасники заходу мали змогу показати свої знання теорії 

та практики туризму й у підсумку здобути перемогу. А першокурсники 

спеціальності "Готельно-ресторанна справа" приготували для учасників смачне 

частування. До участі в спортивно-туристичному квесті були запрошені учні 

10-А класу середньої загальноосвітньої школи № 90 м. Львова, які мали змогу 

разом зі студентами пройтися за маршрутом, виконати завдання й отримати 

певний туристичний досвід. 

 

 

 На початку жовтня студенти спеціальностей «Готельно-ресторанна 

справа» та «Туризм» повернулися з-за кордону, де проходили практику 

згідно умов співпраці університету з «INTERNOBMEN» (м. Варна. 

Республіка Болгарія), «Health Resort &Medical SPA Ponorama Morska» 

(Республіка Польща) та ТОВ «КАЛІПСО ТУР ЮА».  

Студенти мали змогу перейняти практичний досвід роботи, здобути знання та 

пізнати специфіку індустрії гостинності. 

 

 

 

 16-18 жовтня 2018 року студенти спеціальностей «Туризм» та 

«Готельно-ресторанна справа» відвідали XІХ Виставку-ярмарок 

«ТурЕКСПО» і ХІІ спеціалізовану виставку «Готельний та ресторанний 

бізнес» у Львівському Палаці мистецтв у рамках Львівського 

міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності. 

Студенти мали змогу ознайомитися з найвідомішими національними та 

міжнародними представниками туристичних організацій, керівниками закладів 

розміщення відпочинку та оздоровлення, які продемонстрували широкому колу 

фахівців новітні досягнення в сфері туристичних послуг та гостинності. Також, 

в рамках виставки студенти побували на конференціях, презентаціях, 

семінарах, майстер-класах, фестивалі турів та фестивалі еко-садиб/фермерських 

господарств. 
 



 7-9 листопада 2018 року студенти спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» взяли участь у якості волонтерів у фестивалі гостинності та 

готельно-ресторанного бізнесу – «HoReCa Show Lviv».  

Під час заходу студенти координували роботу конференц-залів та асистували 

фахівцям індустрії гостинності у мастер-класах із виготовлення: морозива, 

коктейлів, макарунів. 
 

 3 грудня 2018 року з дисципліни «Спортивний туризм» на базі критого 

скеледрому «Бухта» студенти 3-го курсу спеціальності «Туризм» було 

проведено виїзне практичне заняття на тему: «Спеціальне спорядження 

та в’язання вузлів у спортивному туризмі». 

Студенти мали можливість ознайомитися з особливостями простору 

скеледрому, де по периметру приміщення розміщені стенди різного рельєфу. 

Інструктори закладу провели інструктаж з правил техніки безпеки, спортивну 

руханку та показали різноманітні майстер-класи: «Перевірка спеціального 

спорядження», «В’язання туристичних вузлів» та «Скелелазіння по штучному 

рельєфу різного роду складності». 

 

 5 грудня 2018 року на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи 

відбулось засідання учасників студентських наукових гуртків.  

У рамках засідання було представлено презентаційні доповіді активних 

учасників студентського наукового товариства - студентів другого, третього та 

четвертого курсів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» та 

«Туризм»: Мельничук Анастасія у своїй доповіді узагальнила інноваційні 

напрямки розвитку ресторанного господарства України; Хісматуліна Еліна 

проаналізувала перспективні тенденції функціонування комбінованих закладів 

ресторанного господарства та розкрила проблеми діяльності цих підприємств, 

Кабанчук Владислава у своїй доповіді обґрунтувала пріоритетні напрямки 

формування послуг готельного господарства, Прокопенко Тетяна – 

перспективи та проблеми функціонування кейтерингових підприємств України,  

Ковязін Данило проаналізував туристичну привабливість Львова, Калайда 

Марина дослідила проблеми пов’язані зі страхуванням та безпекою під час 

подорожей. 

 

 До Міжнародного дня студента було вручено обласні премії студенткам 

спеціальності "Готельно-ресторанна справа" Хісматулліній Еліні та 

"Туризм" Лісіциній Аліні за відмінні успіхи у навчанні та активну участь 

у суспільному житті факультету і університету. 

Хісматулліну Еліну нагороджено премією Львівської облдержадміністрації та 

обласної ради та Лісіцину Аліну обласною іменною премією ім. В'ячеслава 

Чорновола  
 
 
 
 
 
 



 25 лютого 2019 року під егідою навчального туристичного центру 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи студенти 

спеціальності «Туризм» прийняли участь у звіті управління туризму та 

курортів Львівської обласної державної адміністрації про проведену 

роботу у 2018 році та плани роботи на 2019 рік. 

Студенти почерпнули креативність поглядів та цікавих проектів запланованих 

управлінням туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації 

на 2019 рік. 
 

 4 квітня 2019 року студенти спеціальності “Готельно-ресторанна 

справа” провели у коктейль-барі “Opera Underground” (Холдинг емоцій 

Fest) виїзне заняття з дисципліни “Барна справа” на тему: 

“Матеріально-технічне забезпечення барів”. 

Метою заняття було ознайомлення із обладнанням бару, а також його 

призначенням. Бармен продемонстрував студентам посуд та інвентар, а також 

розповів про авторські коктейлі даного закладу. 

 

 5 квітня 2019 студенти 2-го курсу спеціальності «Туризм» відвідали 

Львівський музей фотоілюзій. 

 Основним завданням тематичної пізнавальної екскурсії було визначити 

основні функції, ознаки та професійну майстерність організації й техніку 

проведення екскурсії. Учасники екскурсії були не просто глядачами, а й 

активними учасниками, заглядаючи у задзеркалля, оживляючи картини та 

вириваючись із пащі акули. 

 

 11 травня 2019 р. студентами факультету де були і студенти 

спеціальності “Готельно-ресторанна справа” було організовано свято з 

приготування смачних чеських кексів для дітей-сиріт. 

Вже стало доброю традицією на факультеті товарознавства, управління та 

сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного університету 

організовувати і проводити у рамках щорічного дитячого фестивалю «Таланти 

в дії» кулінарні майстер-класи для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в тому числі з ДБСТ та прийомних сімей, а також для дітей з сімей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах. 

 

 22 травня 2019 року було проведено заняття з дисципліни «Кухні народів 

світу» для студентів 2-3 курсів спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» спільно з іноземними студентами підготовчого відділення. 

Студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» ділилися досвідом 

приготування вареників – української національної страви, а іноземні студенти, 

своїми місцевими стравами на прикладі рису з куркою під арахісовим соусом. 

 

 
 
 
 

 


