Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених,
аспірантів і студентів в рамках святкування 75-ліття ЛДУФК
«ІННОВАЦІЇ, ГОСТИННІСТЬ, ТУРИЗМ: НАУКА, ОСВІТА,
ПРАКТИКА».
В рамках святкування 75-річчя Львівського державного університету
фізичної культури імені Івана Боберського, 26-го травня 2021 року на
платформі Zoom у виші відбулася Всеукраїнська науково-практична
конференція молодих учених, аспірантів і студентів в рамках святкування 75ліття ЛДУФК «ІННОВАЦІЇ, ГОСТИННІСТЬ, ТУРИЗМ: НАУКА, ОСВІТА,
ПРАКТИКА».

Програмою конференції була передбачена робота наступних секцій,
•
•

Сучасні тенденції та перспективи розвитку індустрії гостинності.
Актуальні проблеми економіки та менеджменту в сучасних умовах.

•

Інноваційні тенденції розвитку туризму в Україні та світі.

На участь у конференції зголосилися 126 учасників із 22 заклади вищої
освіти України в тому числі: Національний університет харчових технологій, м.
Київ; Харківський державний університет харчування та торгівлі; Львівський
національний університет імені Івана Франка; ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»; Таврійський державний агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь; Закарпатський угорський
інститут імені Ференца Ракоці ІІ, м. Берегово Національний університет
«Запорізька

політехніка»;
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університет

біоресурсів

і

природокористування України, м. Київ; Академія праці, соціальних відносин і
туризму;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Академія Наук Азербайджану, Інститут Географії та Геофізики, Азербайджан;
Херсонський державний університет; Львівський фаховий коледж харчових
технологій

та

бізнесу
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Ужгородський національний університет; Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя; Екологічний коледж Львівського Національного
аграрного
«Авангард»;

університету;
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Громадська

організація «Галицька кухня»; Комітет з питань ресторанного бізнесу при
Торгово-промисловій палаті, Жіночої ділової палати України; Health Resort @
Medical SPA Aquapark Panorama Morska, Poland
Із вітальним словом виступили: проректор з наукової роботи та зовнішніх
зв’язків ЛДУФК Андрій Вовканич; декан факультету туризму – Володимир
Холявка, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу – Марія Паска

Із висвітленням сучасних трендів у ресторанному бізнесі виступила Голова
комітету з питань ресторанного бізнесу, голова експертної ради стейкхолдерів
кафедри готельно-ресторанного бізнесу ЛДУФК – Лідія Лукович, яка досить
актуально окреслила сьогоднішні перспективи розвитку індустрії гостинності в
Україні.

Минуле, сучасне, майбутнє львівського державного університету фізичної
культури імені Івана Боберського презентувала
Лілія Гула, керівник
культурно-мистецького відділу, де учасники конференції дізналися про
історичні витоки минулого усіх корпусів університету, здобутки за 75 років
функціонування та найближчі перспективи.

Актуальною була доповідь доктора історичних наук, професора Львівського
національного університету імені Івана Франка, директора громадської
організації «Галицька кухня», який досить фахово та цікаво окреслив проблеми
реалізації Нової Галицької кухні.

Інформативною та практичною була презентація директора громадської
організації «Ресторанна гільдія» Богдана Михайлова, яка викликала значний
інтерес серед студентства щодо основних вимог до персоналу готельноресторанного бізнесу.

Гордістю ЛДУФК є дослідження студентів спеціальності «Готельно-ресторанна
справа», які представили свої результати у вигляді доповідей на пленарному та
секційному засіданнях.

Стейкхолдер кафедри ГРБ, яка одночасно і є адміністратором ресторану
«Вино & м’ясо», Марія Перун разом із студенткою 4 курсу спеціальності «
Готельно-ресторанна справа» Роксолана Калитин представили доповідь
Особливості клієнтоорієнтованого підходу на ресторанному ринку Львова на
прикладі мережі закладів «Вино & М’ясо»

Ще однією доповіддю на пленарному засіданні була «Інноваційні
напрями розвитку корпоративної культури на підприємствах готельноресторанного бізнесу Ярина Косінова, Ірина Козяр студентки 4 курсу
спеціальності «Готельно-ресторанна справа», науковий керівник доцент
кафедри ГРБ Уляна Гузар.

Практично кожне представлене на секціях наукове представлення
викликало жвавий інтерес, про що свідчать численні запитання до доповідачів.
Дискусійною, насиченою, жвавою була робота у секціях
Сучасні тенденції та перспективи розвитку індустрії гостинності.

•
умовах.

Актуальні проблеми економіки та менеджменту в сучасних

•

Інноваційні тенденції розвитку туризму в Україні та світі.
Роботу даної секції розпочали молоді науковці кафедри туризму, зокрема
аспіранти Соломія Мороз, Оксана Никига під керівництвом завідувача
кафедри, доктора економічних наук, Андрія Голода представила дуже цікаві та
інформативні наукові роботи.

Цікавою та презентаційною була доповідь студентки 4 курсу
спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Ільків Лариси, науковий
керівник викладач кафедри спортивного туризму Костянтин Лабарткава

Щиро вдячні Галині Щука, професору кафедри географії та туризму
Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, за цікаву
презентацію наукової роботи студентки Черняк Діани.

На завершення керівники засідань коротко підсумували роботу,
наголосивши на актуальних, сучасних, інноваційних моментах виступів.
Усі учасники конференції отримали неоціненний досвід та практичні
поради від провідних науковців, менеджерів, щодо функціонування сфери
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
Організатори щиро вдячні усім, хто долучився до такого цікавого та
змістовного наукового заходу.

