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к. геогр. н., доц. Пандяка І. Г. 

 

Загальні відомості про кафедру 

Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій створена у 

структурі географічного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка у 2021 року. Кафедра готує фахівців зі спеціальностей: 241 

«Готельно-ресторанна справа» і 181 «Харчові технології» з двох освітньо-

кваліфікаційних рівнів: «Бакалавр» і «Магістр». 

В структурі кафедри працює 15 науково-педагогічних працівників, 2 

працівники навчально-допоміжного складу. 

При кафедрі функціонує навчальна лабораторія «Харчових технологій та 

ресторанного обслуговування». 

 

Основні показники функціонування кафедри у 2021-2022 рр. 

Освітня робота: 

 підготовлено (95 бакалаврів і 6 магістрів зі спеціальностей «Туризм», 

«Готельно-ресторанна справа» і «Харчові технології»); 

 2 студентки переможці: Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт (1-е місце, Влада Корнєва); Всеукраїнська студентська наукова конференція 

(1-е місце, Настя Ситник); 

 укладено 18 угод про співпрацю з підприємствами готельно-ресторанного 

профілю. 

Наукова робота і міжнародна співпраця: 

 2 викладачі задіяні у редколегіях журналів; 

 4 викладачі в експертних наукових радах і організаціях; 

 доц. Кушнірук Г. В. отримала вчене звання доцента;  

 5 викладачів рецензували наукові і методичні праці (10 праць); 

 Опубліковано:  

 3 монографії, 6 навчальних посібників; 

 4 статті у закордонних виданнях з імпакт-фактором; 

 4 статті, включені до баз даних Web of Science, Scopus; 

 3 статті в інших закордонних виданнях; 

 8 статей у фахових виданнях; 

 36 статей в інших виданнях; 

 21 спільна публікація зі студентами; 

 проведено 4 науково-методичних семінари кафедри; 

 співпраця з двома закордонними вузами – Інститутом географії 

Краківського педагогічного університету і Сілезьким університетом (Польща); 

Виховна робота та профорієнтаційна діяльність: 

 участь студентів у щорічному Молодіжному фестивалі української 

туристичної пісні «Бабине літо» (до «Всесвітнього дня туризму); 



 

 

 профорієнтаційні практичні заняття в умовах виробничого процесу, 

фаховоорієнтовані екскурсії (готелі «Банк готель», «Нобіліс», «Атлас», «Шопен», 

«Швейцарський», ресторан «Спліт», заклади «Холдингу емоцій !FEST» та ін.); 

 2 студентки відзначено подяками волонтерських організацій за активну 

волонтерську роботу. 
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