
 

 

ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ   

кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій 

Львівського національного університету імені Івана Франка  

на 2022-2027 рр. 

 

 

№ 
 

Ціль 

Конкретні заходи, 

кількість, індикатори 

досягнення 

Залучені 

ресурси / 

відповідальні 

особи 

Дата 

виконання 

І. Кадровий склад 

1. 

Моніторинг та оцінка 

роботи наукових, 

науково-педагогічних і 

педагогічних працівників 

1.1 Здобуття наукових ступенів 

(2 – доктора наук; 2 – доктора 

філософії) 

Пандяк І.Г. 

Рутинський М.Й 

Чайка І.М. 

Дорош Ю.С. 

2023-2024 

2023-2024 

2022 

2025 

1.2 Здобуття вчених звань 

(2 особи) 

Маслійчук 

О.Б. 

Цимбала О.С. 

2024 

 

2025 

2. 

Підвищення кваліфікації, 

вдосконалення 

викладацької 

майстерності та 

проходження стажування 

2.1 Стажування за кордоном 

(3-4 особи) 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

 

2022-

2027 

2.2 Стажування в Україні 

(5-7 осіб) 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

 

2022-2027 

2.3 Вдосконалення 

викладацької майстерності, 

інших курсів підвищення 

кваліфікації в Університеті, 

збільшення кількості 

сертифікованих електронних 

курсів (2 на особу в рік) 

 

Усі викладачі 

кафедри 

 

 

2022-2027 

ІІ. Освітня діяльність 

1. 

Акредитація 

(ліцензування) 

освітніх програм 

1.1 Акредитація магістерської 

ОПП «Готельно-ресторанна 

справа» 

Кушнірук Г.В., 

усі викладачі 

кафедри 

 

2024 

1.2 Акредитація магістерської 

ОПП «Харчові технології» 

Майкова С.В., 

усі викладачі 

кафедри 

 

2024 

1.3 Акредитація бакалаврської 

ОПП «Готельно-ресторанна 

справа» 

Кафедра гот. 

рестор. справи 

та харч. 

технологій і 

кафедра 

туризму 

 

2026 

1.4 Акредитація бакалаврської 

ОПП «Харчові технології» 

Майкова С.В., 

усі викладачі 

кафедри 

 

2026 



 

 

1.5 Відкриття нових освітніх 

програм з двох спеціальностей, 

адаптованих до теперішнього 

освітнього простору 

Пандяк І.Г., 

Бомба М. Я., 

Кушнірук Г.В., 

Майкова С.В. 

 

2024-2025 

2. 

Планування розвитку 

навчально-методичного 

забезпечення 

2.1 Підготовка одного 

посібника (підручника), кожен  

працівник кафедри 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

 

2022-2027 

3. 

Оприлюднення на сайті 

кафедри навчально-

методичного забезпечення 

науково-педагогічних 

працівників 

3.1 Постійне оновлення 

навчально-методичних 

матеріалів на веб-сторінці 

кафедри українською та 

англійською мовами 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

 

 

2022-2027 

4. 
Розробка і атестування 

електронних курсів 

4.1 Розробка і атестація 

електронних курсів в системі 

Moodle (кожен викладач не 

менше 2-ох навчальних 

дисциплін в рік) 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

 

2022-2027 

5. 

Оновлення освітніх 

програм, навчальних 

дисциплін кафедри 

5.1 Оновлення навчальних 

планів, програм навчальних 

дисциплін, щорічно 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

 

2022-2027 

5.2 Узгодження  навчальних 

планів, програм навчальних 

дисциплін зі стейкхолдерами, 

фахівцями, студентами 

(щорічно) 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

 

 

2022-2027 

5.3 Збільшення кількості 

навчальних дисциплін з 

викладанням англійською 

мовою (розроблено і 

запроваджено з 2022-2023 н. р. 

англомовну освітню програму 

«HR-менеджмент» для  

спеціальності «Готельно-

ресторанна справа» (Магістр) 

Кушнірук Г.В. 

 

 

 

 

2022-2027 

5.4 Широке залучення до 

навчального процесу відомих 

практиків сфери гостинності та 

харчової промисловості 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

 

2022-2027 

6. 
Підготовка вибіркових 

дисциплін 

6.1 Розробка і пропозиція 

ДВВС актуальних для  соціо-

гуманітарної та професійної 

підготовки (усі доценти 

щорічно) 

Усі викладачі 

кафедри з 

науковим 

ступенем, 

Пандяк І.Г. 

 

2022-2027 

7. Академічна доброчесність 

Посилення контролю за 

дотриманням принципів 

академічної доброчесності – 

контроль публікацій викладачів 

та студентських робіт на 

антиплагіат, опитування 

студентів щодо об’єктивності 

системи оцінювання 

Усі викладачі 

кафедри з 

науковим 

ступенем, 

Пандяк І.Г. 

 

 

2022-2027 



 

 

8. 

Розвиток навчально-

наукової лабораторії 

«Харчові технології та 

ресторанне 

обслуговування» 

 

 

 

 

 

 

Становлення лабораторії в 

структурі кафедри, як 

необхідної передумови 

підготовки та проведення на 

належному науковому, 

методичному і технічному 

рівнях лабораторних, 

практичних, факультативних, 

гурткових занять згідно з 

робочими програмами 

дисциплін кафедри, планами 

роботи студентських наукових 

гуртків і факультативів та 

методичними рекомендаціями 

щодо їхнього виконання 

Пандяк І. Г., 

завідувач 

лабораторії –

Максимець О. 

Б., 

Викладачі – 

Вівчарук О.М., 

Маслійчук 

О.Б., 

 

 

 

 

2022-2027 

9. Дуальна освіта 
Поступове запровадження 

дуальної освіти 

Усі викладачі 

кафедри з 

науковим 

ступенем, 

Пандяк І.Г. 

 

2022-2027 

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці 

1. 

Основні напрями 

наукових досліджень, 

участь в конкурсах на 

фінансування з 

держбюджету, укладання 

госпдоговорів, отримання 

грантів 

1.1 Участь викладачів у темі 

в межах робочого часу: 

«Стратегії розвитку 

готельно-ресторанного 

бізнесу в умовах 

невизначеності» 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

2022-

2027 

1.2 Участь у міжнародних 

грантових проектах 

Бомба М.Я., 

Пандяк І.Г., 

Рутинський 

М.Й., 

Кушнірук 

Г.В., Майкова 

С.В. 

Маслійчук 

О.Б., Петлін 

І.В., 

Удуд І.Р., 

Шах А.Є. 

2022-

2027 

1.3 Участь у конкурсах на 

фінансування з держбюджету 

Бомба М.Я., 

Пандяк І.Г., 

Рутинський 

М.Й., 

Кушнірук 

Г.В., 

Маслійчук 

О.Б., 

2022-

2027 

2. 

Підготовки докторів 

філософії і докторів наук 

через аспірантуру і 

докторантуру, сприяння 

своєчасному захисту 

2.1 Захист працівниками 

кафедри дисертацій щодо 

здобуття наукового ступеня 

доктора наук і доктора 

філософії 

Пандяк І.Г. 

Рутинський М.Й 

Чайка І.М. 

Дорош Ю.С. 

2023-2024 

2023-2024 

2022 

2025 



 

 

дисертацій, збільшення 

кількості працівників з 

науковими ступенями 

(вченими званнями) 

2.2 Збільшення кількості 

працівників кафедри з 

вченим званням доцента 

Маслійчук О.Б. 

Цимбала О.С. 
2024 

2025 

3. Підготовка публікацій 

3.1 Публікація результатів 

досліджень працівників 

кафедри у періодичних 

виданнях, включених до 

наукометричних баз даних 

Scopus або Web of Science 

Пандяк І.Г., 

Бомба М.Я. 

Рутинський 

М.Й., 

Кушнірук Г.В., 

Маслійчук О.Б. 

(3-5 публікацій) 

2022-

2027 

3.2 Підготовка одноосібних 

та колективних монографій 

(2-3) 

Пандяк І.Г., 

Бомба М.Я., 

Рутинський 

М.Й., 

Кушнірук Г.В., 

Маслійчук О.Б. 

2022-

2027 

3.3 Видання збірника 

наукових праць (один на 1-2 

роки) 

Пандяк І.Г., 

Бомба М.Я., 

Цимбала О.С., 

Рутинський 

М.Й. 

2022-

2027 

4. 

Наукові конференції, 

семінари. Залучення 

студентів до наукової 

роботи, участі у 

Міжнародних 

студентських олімпіадах, 

Всеукраїнській 

студентській олімпіаді, 

Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових 

робіт та ін. 

4.1 Організація та 

проведення 

загальноукраїнської та з 

міжнародною участю 

конференцій (один на 1-2 

роки) 

Рутинський 

М.Й., 

Цимбала О.С., 

Дорош Ю.С. 

2022-

2027 

4.2 Участь працівників 

кафедри у науково-

практичних конференціях, 

семінарах, тренінгах 

Усі викладачі 

кафедри 
2022-

2027 

4.3 Робота наукового 

семінару кафедри та 

студентського наукового 

гуртка 

Усі викладачі 

кафедри 

Пандяк І.Г., 

Удуд І.Р., 

Максимець О.Б., 

Дорош Ю.С. 

2022-

2027 

4.4 Участь студентів 

кафедри у міжнародних та 

національних конкурсах 

робіт, олімпіадах (2 

студенти на спеціальність) 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

2022-

2027 

5. 

Підтримка наукових 

профілів науково-

педагогічних, наукових 

працівників кафедри у 

наукометричних базах 

даних 

5.1 Профілі актуальні, 

постійне їх оновлення для 

науково-педагогічних 

працівників кафедри у 

наукометричних базах 

даних Scopus, Google 

Scholar, на плаформах 

ResearcherID 

(Web of Science), ORCID 

Усі викладачі 

кафедри 

 

2022-

2027 



 

 

6. 

Програми міжнародної 

академічної мобільності, 

стажування наукових і 

науково-педагогічних 

працівників за кордоном, 

виконання міжнародних 

проєктів 

6.1 Підготовка заявок, 

участь у конкурсах 

міжнародних грантових 

програм 

Рутинський 

М.Й., 

Кушнірук Г.В. 

2022-

2027 

6.2 Розширення наукової 

співпраці з іноземними 

університетами та 

науковими установами для 

формування спільного 

наукового простору 

Рутинський 

М.Й., 

Кушнірук Г.В. 

 

2022-

2027 

7. 

Розвиток зв’язків з 

кафедрами спорідненого 

профілю 

Тісні стосунки з кафедрою 

туризму Університету, 

кафедрами аналогічного та 

близького профілю в інших 

регіонах України та 

розширення міжнародної 

співпраці для інтеграції 

кафедри у національне та 

світове наукове й освітнє 

середовище 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

 

2022-

2027 

ІV. Соціально-виховна робота 

1. Профорієнтаційна робота 

1.1 Організація комплексу 

профорієнтаційних заходів в 

дистанційній та очній формі 

для успішної реалізації 

щорічної вступної кампанії 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

 

2022-

2027 

1.2 Мотиваційні бесіди 

щодо перспектив 

працевлаштування 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

2022-

2027 

2. 

Робота порадників 

академічних груп із 

студентами 

2.1 Організація регулярних 

зустрічей порадників із 

студентами, розвиток 

партнерських стосунків, 

переймання порадниками 

навчальним процесом, 

проблемами студентського 

життя, особливо в теперішніх 

умовах воєнного стану 

Порадники груп 

 

 

 

2022-

2027 

2.2 Організація студентів у 

щорічному Молодіжному 

фестивалі української 

туристичної пісні «Бабине 

літо» (до Всесвітнього дня 

туризму) 

Дорош Ю.С. 

 

 

 

2022-

2027 

3. 
Дотримання академічної 

доброчесності 

3.1 Підвищення прозорості і 

об’єктивності оцінювання 

студентів, активізація роботи 

викладачів в Інтернет-

середовищі 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

 

2022-

2027 

3.2 Опитування студентів для 

з’ясування зауважень і 

пропозицій щодо 

покращення навчального 

Пандяк І. Г., 

Кушнірук Г. В., 

Маслійчук О. Б., 

Дорош Ю. С. 

 

2022-

2027 



 

 

процесу (щосеместра) 

4. 
Співпраця із 

випускниками кафедри 

4.1 Проведення зустрічей 

студентів за участю 

успішних випускників ЛНУ,  

професіоналів готельно-

ресторанного бізнесу 

Максимець О. 

Б., Маслійчук О. 

Б., Кушнірук Г. 

В. 

 

 

 

2022-

2027 

5. 
Налагодження співпраці із 

роботодавцями 

5.1 Налагодження постійного 

зв’язку з випускниками 

кафедри, потенційними 

роботодавцями 

Усі викладачі 

кафедри 

 

2022-

2027 

5.2 Організація мотиваційних 

зустрічей з роботодавцями 

щодо перспектив 

працевлаштування згідно 

профілю спеціальності 

(декілька в рік) 

Усі викладачі 

кафедри 

 

 

2022-

2027 

5.3 Проведення 

профорієнтаційних 

практичних занять в умовах 

виробничого процесу, 

фаховоорієнтованих 

екскурсій (не менше 2-ох 

викладачем в семестр) 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

 

 

2022-

2027 

6. 

Забезпечення 

національно-

патріотичного виховання 

учасників освітнього 

процесу 

6.1 Організація для студентів 

серії навчально-виховних 

екскурсій Львовом, 

Україною, відвідання 

об’єктів історичної та 

культурної спадщини для 

формування національно-

патріотичної свідомості (не 

менше 2-ох у семестр) 

Порадники груп, 

Цимбала О.С. 

 

 

2022-

2027 

V. Промоція кафедри 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Представлення кафедри у 

соціальних мережах 

1.1 Постійне оновлення 

інформації на веб-сторінці 

кафедри (новини, навчально-

методичні матеріали та ін.) 

українською та англійською 

мовою 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

 

2022-

2027 

1.2 Промоція діяльності 

кафедри в соціальних 

мережах, зокрема Фейсбук, 

Інстаграм та ін. 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

 

2022-

2027 

2. 
Персональні веб-сторінки 

викладачів 

2.1 Контроль роботи 

викладачів щодо 

персональних веб-сторінок 

Усі викладачі 

кафедри, 

Пандяк І.Г. 

 

2022-

2027 
 

 

 

 



 

 

І. Кадровий склад 

Моніторинг та оцінка роботи наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників згідно з Положенням про оцінювання роботи та 

визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників 

У структурі кафедри працює 15 науково-педагогічних працівників (12,5 

ставок), з яких один професор, 11 доцентів, один старший викладач і 2 асистенти. 

Наукове звання має 10 осіб – один професор, 9 доцентів. Серед працівників 

кафедри – дві особи мають затверджені теми докторських дисертацій (Пандяк І.Г, 

Рутинський М.Й.), дві особи – кандидатські дисертації (Чайка І.М., Дорош Ю.С.) 

і активно працюють над роботою. Упродовж 2022-2027 рр. планується виконати 

вимоги для присвоєння вченого звання доцента двома працівниками (Маслійчук 

О.Б., Цимбала  О.С.). 

Організація заходів щодо підвищення кваліфікації, вдосконалення 

викладацької майстерності та проходження стажування, зокрема за 

кордоном, науково-педагогічними і науковими працівниками відповідно до 

вимог нормативних документів Університету та вимог чинного 

законодавства 

Заплановано налагодження співпраці, укладання угод з іноземними 

вузами, науковими інституціями для проходження міжнародного очного та 

дистанційного стажування (3-4 особи). А також, поглиблення співпраці з 

українськими вузами, науковими установами (підвищення кваліфікації 5-7 

особами), підприємствами у сфері гостинності та харчової промисловості 

(«Асоціація індустрії гостинності», «Pro100 HUB» та ін.), розробка спільних 

навчальних курсів, організація стажування викладачів кафедри (професійне 

стажування) для набуття практичного досвіду. Передбачено залучення викладачів 

кафедри до вдосконалення викладацької майстерності, інших курсів підвищення 

кваліфікації в Університеті, збільшення кількості сертифікованих електронних 

курсів. 

ІІ. Освітня діяльність 

Акредитація освітніх програм. Ліцензування. (Конкретно які програми 

плануються до акредитації і ліцензування) 

У 2024 р. заплановано акредитацію двох магістерських ОПП «Готельно-

ресторанна справа» та «Харчові технології»; у 2026 р. – двох бакалаврських ОПП 

«Готельно-ресторанна справа» та «Харчові технології». 

Для досягнення цієї мети підготовчі заходи працівників кафедри 

спрямовані на: покращення навчально-методичного забезпечення курсів, 

оновлення освітніх програм, навчальних планів, робочих програм, силабусів, 

наповнення сайту кафедри та персональних сторінок викладачів навчально-

методичною та інформацією досягнень у науковій роботі, укладання нових 

договорів із стейкхолдерами, оновлення та розширення баз практики та ін. 

Планування розвитку навчально-методичного забезпечення. 

Покращення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу 

заплановано у підготовці навчальних посібників, підручників, зокрема: 

 Максимець О.Б. Кулінарні традиції країн Європи. Навчальний 

посібник, 200 с. (Травень 2023 р.); 



 

 

 Кушнірук Г.В. HR-менеджмент. Навчальний посібник, 220 с 

(Грудень  2023р.); 

  Майкова С.В., Маслійчук О.Б. Барна справа. Навчальний посібник, 

(2022 р.); 

 Майкова С.В. Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства. 

Навчальний посібник, (2023 р.); 

 Загальні технології харчових виробництв. Навчальний посібник /М. 

Я. Бомба, С.В. Майкова, О.Б. Маслійчук, А.Є. Шах та ін. За ред. проф. М. Я. 

Бомби. Видання 2. (2024 р.); 

 Пандяк І.Г. Організація готельного господарства. Служба прийому та 

розміщення. Навчальний посібник, (2022 р.); 

 Пандяк І.Г. Організація готельного господарства. Служба 

хаускіпінгу. Навчальний посібник, (2023 р.); 

 Бомба М.Я. Вступ до спеціальності (Харчові технології). Навчальний 

посібник, 2025; 

 Маслійчук О.Б. Технології кондитерського та пекарського 

виробництва. Навчальний посібник, 2024; 

 Маслійчук О.Б. Основи сенсорного аналізу продукції харчування. 

Навчальний посібник, 2025; 

 Маслійчук О.Б. Ресторанна сервісна термінологія. Тлумачний 

словник., 2026; 

 Петлін І.В. Консалтинг у сфері туризму і гостинності. Навчальний 

посібник, 2023. 

Оприлюднення на сайті кафедри навчально-методичного забезпечення 

науково-педагогічних працівників 

Оновлення навчально-методичних матеріалів на веб-сторінці кафедри 

українською та англійською мовами, а також покращення наповнення 

персональної сторінки викладачів навчально-методичною інформацією. 

Розробка і атестування електронних курсів 

Пріоритетною в навчально-методичному забезпеченні є розробка і 

атестація електронних курсів на платформах MS Teams, Moodle усіма 

викладачами кафедри. 

Оновлення освітніх програм, навчальних дисциплін кафедри 

Постійний моніторинг, аналіз і вдосконалення освітньо-професійних 

програм, навчальних планів профільних спеціальностей відповідно до 

гармонізації професійних фахових компетентностей здобувачів вищої освіти з 

професійними стандартами роботодавців, стейкхолдерів. 

Збільшення кількості навчальних дисциплін з викладанням англійською 

мовою (Розроблено і запроваджено з 2022-2023 н. р. англомовну освітню 

програму «HR-менеджмент» для  спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 

(Магістр). 

Широке доручення до навчального процесу відомих практиків зі сфери 

гостинності та харчової промисловості. 

Підготовка вибіркових дисциплін 

Розробка і пропозиція ДВВС актуальних для  соціо-гуманітарної та 

професійної підготовки (усі доценти щорічно). 



 

 

Поступове запровадження дуальної освіти, поєднання навчального 

процесу у закладах освіти з навчанням і практикою на робочих місцях 

підприємств сфери гостинності і харчової промисловості. 

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці 

Визначення основних напрямів наукових досліджень, участь в 

конкурсах на фінансування з держбюджету, укладання госпдоговорів, 

отримання грантів.  

Розвиток наукових досліджень з пошуком міжнародних грантових 

проектів, фінансування з держбюджету, договірного фінансування та 

впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес. 

Участь викладачів кафедри в темі в межах робочого часу «Стратегії 

розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах невизначеності». 

Планування підготовки докторів філософії і докторів наук через 

аспірантуру і докторантуру, сприяння своєчасному захисту дисертацій, 

збільшення кількості працівників з науковими ступенями (вченими званнями). 

На кафедрі затверджено теми дисертації для  написання 2 робіт докторів 

наук (доц. Пандяк І. Г., доц. Рутинсьий М. Й.) та 2 робіт доктора філософії (ас. 

Чайка І. М., ас Дорош Ю. С.). Завершення та захист робіт заплановано на 2022-

2025 рр.. 

Сприяння збільшенню кількості працівників з науковими званнями (доц. 

Маслійчук О.Б., доц. Цимбала О.С.). 

Публікаційна активність та підвищення відповідних стандартів, 

збільшення кількості науково- педагогічних і наукових працівників, які мають 

не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, що включені до 

наукометричних баз даних Scopus або Web of Science. 

Збільшення кількості науково-педагогічних працівників кафедри з 

публікаціями у періодичних виданнях, включених у наукометричні бази даних 

Scopus або Web of Science.  

Підготовка до друку монографій, у тому числі іноземними мовами 

Сприяння у підготовці одноосібних та колективних монографій. 

Упродовж 2022-2027 рр. заплановано видання монографій таких працівників 

кафедри:  

 Пандяк І.Г. Готельне господарство Карпатського регіону України: 

структурно-просторова організація. (2023 р.); 

 Quirini-Popławski Ł., Tomczewska-Popowycz N., Dorocki S., Kushniruk 

H.,  Rutynskyi M. Three decades of tourism development in independent Ukraine. 

From the collapse of the USSR to the conflict in the Donbas. Колективна монографія 

у закордонному видавництві CABI. (2022 р.); 

 Бомба М.Я., Вівчарук О.М., Майкова С.В. Маслійчук О.Б., 

Максимець О.Б., Шах А.Є. Наукові та прикладні аспекти виробництва 

оздоровчих продуктів  харчування: Колективна монографія; за заг. ред. 

професора Бомби М.Я., (2022р.) 

Планування проведення наукових семінарів, зокрема з залученням 

закордонних партнерів, розвиток титульних конференцій. Залучення 

студентів до наукової роботи, участі у Міжнародних студентських 

олімпіадах, Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі 



 

 

студентських наукових робіт. 

Проведення на базі кафедри не рідше одного разу у 2-3 роки 

загальноукраїнської та з міжнародною участю конференцій. 

Видання збірника наукових праць – один у 1-2 роки. 

Регулярне проведення наукового семінару кафедри (засідання 

щонайменше один раз на місяць). 

Започаткування роботи студентського наукового гуртка з технології 

харчового виробництва та ресторанного обслуговування. 

Підготовка кращих студентів до участі в міжнародних олімпіадах, 

конкурсах студентських наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах з 

досягненням високих результатів. 

Створення та підтримка актуальності наукових профілів науково-

педагогічних, наукових, інших працівників кафедри у наукометричних базах 

даних Scopus, Google Scholar, на плаформах ResearcherID (Web of Science), 

ORCID. 

Науково-педагогічні працівники кафедри мають профілі у Google Scholar, 

два викладачі в Scopus, Publons, три в ORCID. 

Сприяння участі учасників освітнього процесу в програмах 

міжнародної академічної мобільності, стажуванню наукових і науково-

педагогічних працівників за кордоном, виконання міжнародних проєктів. 

Актуалізувати пошук та розширення співпраці з іноземними 

університетами та науковими установами для спільних досліджень, стажування, 

міжнародної  практики студентів, участь у конференціях, програма обміну 

студентами Erasmus (відділу зовнішніх зв’язків Університету запропоновано 

зв’язки з такими науковими та освітніми закладами:  
 Краківським педагогічним університетом / Uniwersytet Pedagogiczny im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Польща; 

 Університет ім. Неджметтіна Ербакана / Necmettin Erbakan University, Konya, 

Туреччина; 

 Університет ім. Адама Міцкевіча в Познані / Adam Mickiewicz University, 

Польща; 

 Лодзький університет / University of Lodz, Польща; 

 Гданський університет / Uniwersytet Gdański, Польща. 

Розвиток тісних стосунків з кафедрами спорідненого профілю, зокрема 

кафедрою туризму Університету, інших вузів Львова, України. 

Активізація діяльності з експертизи, опонування кандидатських і 

докторських дисертацій, рецензування дисертацій, монографій, авторефератів, 

підручників, навчальних посібників, наукових статей, освітніх програм та ін., 

результатів науково-методичної діяльності. 

Чотири працівники кафедри є експертами у наукових радах і організаціях: 

проф. Бомба М.Я. – член спеціалізованої вченої ради Уманського національного 

університету садівництва за спеціалізацією фізіологія рослин, мікробіологія та 

загальне землеробство; доц. Пандяк І.Г. – експерт національного фонду 

досліджень України і Західного регіонального центру ЗНО; доц. Кушнірук Г.В. і 

Рутинський М.Й. – експерти Асоціації індустрії гостинності України. 

ІV. Соціально-виховна робота 

Профорієнтаційна робота 



 

 

Розвиток взаємозв’язків із загальноосвітніми закладами, закладами 

професійно-технічної освіти щодо спеціальностей та освітніх програм, згідно 

яких забезпечується підготовка кафедрою фахівців. 

Розвиток мотиваційних бесід з потенційними абітурієнтами щодо 

перспектив працевлаштування згідно спеціальностей кафедри. 

Робота порадників академічних груп із студентами 

Організація регулярних зустрічей порадників із студентами, розвиток 

партнерських стосунків, переймання порадниками навчальним процесом, 

проблемами студентського життя, особливо в теперішніх умовах воєнного стану. 

Організація студентів до участі у щорічному Молодіжному фестивалі 

української туристичної пісні «Бабине літо» (до Всесвітнього дня туризму), що 

відбувається у відпочинковому осередку «Верещиця» Яворівського 

національного природного парку. 

Заходи, спрямовані на дотримання академічної доброчесності  
Підвищення прозорості і об’єктивності оцінювання студентів активізацією 

роботи викладачів в Інтернет-середовищі.  

Опитування студентів для з’ясування зауважень і пропозицій щодо 

покращення навчального процесу (щосеместра). 

Співпраця із випускниками кафедри 

Проведення зустрічей студентів за участю успішних випускників ЛНУ,  

професіоналів готельно-ресторанного бізнесу (наприклад, «Самореалізація в 

індустрії гостинності: від навчання до власної справи») 

Налагодження співпраці із роботодавцями 

Налагодження постійного зв’язку з випускниками кафедри, потенційними 

роботодавцями. 

Організація мотиваційних зустрічей з роботодавцями щодо перспектив 

працевлаштування студентів згідно спеціальностей кафедри (декілька в рік). 

Проведення профорієнтаційних практичних занять в умовах виробничого 

процесу, фаховоорієнтованих екскурсій (не менше 2-ох викладачем в семестр) 

Забезпечення національно-патріотичного виховання учасників 

освітнього процесу 

Організація серії навчально-виховних екскурсій Львовом, Україною для 

студентів щодо об’єктів історичної та культурної спадщини для формування 

національно-патріотичної свідомості студентів (2 у семестр). 

V. Промоція кафедри 

Конкретні кроки, спрямовані на представлення кафедри у соціальних 

мережах 

Постійне оновлення інформації на веб-сторінці кафедри (новини, 

навчально-методичні матеріали та ін.) українською та англійською мовою. 

Наповнення актуальною інформацією веб-сторінки кафедри 

(включаючи оприлюднення освітніх програм та їх компонент, навчальних 

курсів, актуальні новини кафедри) 

Веб-сторінки кафедри на офіційному сайті географічного факультету 

актуальні та постійно оновлюються. 

Промоція діяльності кафедри в соціальних мережах, зокрема Фейсбук, 

Інстаграм. 



 

 

Персональні веб-сторінки викладачів 

Контроль роботи викладачів із персональними веб-сторінками. 

 
 

 

Претендент на посаду  

завідувача кафедри 

готельно-ресторанної справи 

та харчових технологій, 

кандидат географічних наук, доцент                                          Ігор Пандяк 


