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ПРОГРАМА ЗАХОДУ 

Вступне слово – ректор інституту, професор Бочан І.О. 

 

11.00-13.00 ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

БУХГАЛТЕРСЬКО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

1. Засідання консультаційної агенції з туризму 

(Керівники: завідувач кафедри економіки і маркетингу, к.е.н., доц. 

Килин О.В.; к.е.н., в.о. доц. кафедри економіки і маркетингу Стручок 

Н.М.)  

2. Тренінг, присвячений міжнародній сертифікації 

бухгалтерів та аудиторів  

(Керівники: заступник завідувача кафедри обліку і фінансів, к.е.н., 

в.о. доц. Гелей Л.О., заступник декана бухгалтерсько-економічного 

факультету, к.е.н., в.о. доц. Банера Н.П.) 

3. Студія ток-шоу «Час думати»  

(Керівники: к.е.н., в.о. доц. кафедри міжнародної економіки та 

інвестиційної діяльності Бігус М.М., к.е.н., доц. кафедри 

міжнародної економіки та інвестиційної діяльності Погребняк Л.В.) 

4. Засідання Ради Національного банку України 

(Керівник: декан бухгалтерсько-економічного факультету, к.е.н., в.о. 

доц.. кафедри обліку і фінансів Атаманчук З.А.)  

 

13.00-15.00  ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ, ТОВАРОЗНАВСТВА ТА 

КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Моя спеціальність – моє майбутнє і кар’єра (зав. кафедри 

менеджменту та комерційної діяльності д.е.н., проф. Гнаткович О.Д., 

зав. кафедри підприємництва,товарознавства та експертизи товарів  

к.т.н., доц. Павлишин М.Л.) 

1. «Менеджер туристичного бізнесу – престижна професія в 

Україні» 

  Аналіз сучасного ринку праці; 

  Імідж менеджера як конкурентоспроможного фахівця; 

  Змістовна складова професії менеджер з туризму; 

  Інтегровані компетенції сучасного менеджера з туризму. 



(Керівники – к.ф.н., доц. Новоставська О.І., д.е.н., проф. Гнаткович 

О.Д.,  к.е.н., доц. Щур О.М.). 

2. «Створення власного бізнесу: від ідеї до впровадження» 

  Алгоритм започаткування власного бізнесу; 

  Порядок створення та реєстрація підприємства; 

  Специфіка стартового пакету для відкриття бізнесу 

підприємств туристичної сфери; 

  Післяреєстраційні процедури щодо впровадження бізнесу.  

 (Керівники – к.е.н., доц. Цимбалюк В.М., к.е.н., доц.Савіцька О.П.). 

3. Майстер-клас «Ідентифікація та фальсифікація меду 

натурального, як одного із брендових товарів західного регіону 

України» 

  Ознайомлення із лікувально-профілактичними властивостями 

меду натурального за класифікаційними ознаками; 

  Способи виявлення фальсифікації меду натурального; 

  Майстер-клас ідентифікації та виявлення фальсифікації меду 

натурального; 

  Продукти бджільництва: ідентифікаційні ознаки, хімічний 

склад та лікувально-профілактичними властивості. 

(Керівники – к.т.н., ст.викл. Ковальчук Х.І., ст.викл. Жолинська 

Г.М.). 

4. Тренінг: «Мова жестів – основа ділового спілкування» 

 Види та значення невербальних жестів в діловому 

спілкуванні; 

 Класичні жести характерні для менеджера з туризму; 

 Розпізнання та пояснення невербальних жестів. 

(Керівники – к.е.н., доц. Батьковець Н.О., ст.викл. Бурса О.В.). 

5. «Вишиванка – туристичний бренд України» 

 Вишиванки етнічних регіонів України; 

 Символіка та орнаменти вишиванок, їх значення; 

 Товарознавча характеристика українських вишиванок. 

(Керівники – к.т.н., доц. Луців Н.В., асистент Тис М.С., асистент 

Гущак О.М.). 

6. Кейс-консультація: «Психодіагностика клієнтів туристичної 

фірми» 



 Оптимізація процесу реалізації туристичного продукту через 

розуміння психотипів клієнтів; 

 Психологічні типи споживачів туристичних послуг; 

 Рекомендації щодо роботи з визначеним типом клієнтів; 

(Керівники – ст. викл. Замрій О.М., ст. викл. Бурса О.В.). 

7. Квест з учасниками заходу: «Україна туристична» 

8.»Іденифікація та особливості переміщення бурштину через 

митний кордон України» 

 Популяризація знань щодо особливостей перепуску через 

митний кордон України бурштину та виробів з нього;   

 Фахова консультація щодо: різновидів бурштину, його 

ідентифікаційних ознак; якісних характеристик та  їх вплив на 

оцінку вартості; можливих імітацій бурштину та їх розпізнавання. 

 Розгляд ситуації, яка може виникнути при перетині кордону 

подорожуючим, який хоче придбати в Україні: бурштин чи вироби з 

бурштином для власних потреб, подальшої реалізації чи переробки 

у вироби. 

(Керівники – ст. викл. Микитів Н.С., ст.викл. Сеник Л.Я.). 

9. Майстер-клас «Сенсорний наліз хліба» 

  Формування бази професійної термінології з метою 

об’єктивного аналізу відчуття; 

  Формування сенсорної пам’яті щодо якісних показників хліба; 

  Ознайомлення з дефектами хліба та причинами їх виникнення; 

  Майстер-клас з розпізнавання видів хліба та тренування 

сенсорної пам’яті; 

  Проведення анкетування з метою сегментації ринку хліба. 

(Керівники – к.т.н., доц. Павлишин М.Л.).  

 

15.00-17.00  ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

ФАКУЛЬТЕТУ ТУРИЗМУ, ГОТЕЛЬНОЇ ТА РЕСТОРАННОЇ 

СПРАВИ 

1. Презентація спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 

 Значення готельно-ресторанного господарства в економіці; 

 Особливості підготовки фахівців спеціальності; 

 Інтегровані компетенції фахівця. 



2. Студенський Майстер-клас «Панакоти», «Тар-тар з 

сьомги», «Салат коктейлю»: технологія приготування, 

презентація та дегустація» 

3. Профорієнтаційна презентація «Туризм» - спеціальність 

майбутнього» 

 Сучасні перспективи працевлаштування та 

професійної  кар’єрного у сфері туризму; 

  потенційні можливості конкурентні переваги випускників 

ЛІЕТ за спеціальністю «Туризм» на сучасному ринку праці; 

  найважливіші досягнення студентів та науково-педагогічних 

працівників випускової кафедри теорії і практики туризму. 

4. Вікторина для відвідувачів свята «Туристичний 

калейдоскоп» 

 Для гостей і учасників заходу заплановано проведення 

конкурсу-вікторини на краще знання цікавинок з історії та 

сьогодення туристичної індустрії. У цьому заході свої знання 

зможуть проявити всі бажаючі, які мають широкий світогляд, 

цікавляться досягненнями сучасного суспільства, а найголовніше - 

активно подорожують та пізнають культурну спадщину і природні 

багатства світу, України і Львова. 

5. Презентація туристичних продуктів, розроблених 

студентами та викладачами кафедри 

 Будуть представлені кращі тури по Львівщині, розроблені 

студентами ЛІЕТ, що навчаються за спеціальністю «Туризм», під 

керівництвом викладачів випускової кафедри, зокрема екологічний 

тур «Розточчя заповідне», героїко-патріотичний тур «Шляхами 

нескорених», етнотур «Бойківськими шляхами», гастрономічна 

екскурсія «Солодкий шпацер» тощо. 

6. Майстер – клас « Все про організацію успішного походу 

вихідного дня та туристичної мандрівки» 

 Ознайомлення з алгоритмом організації походу та основними 

складовими (організація походу, мандрівки, вибір спорядження та 

необхідного інвентар я для походу, підбір одягу, харчування, 

медичної аптечки та ін.).  

7. Презенгтація навчально-наукового доробку студентів 

Спеціальності «Харчові технології» 



 Ознайомлення з оздоровчими та лікувальними властивостями 

фіточаїв; 

 Презентація композицій, настоїв фіто чаїв, дегустаційна оцінка 

та рекомендації щодо їх споживання; 

 Презентація  індивідуальних завдань технологічних розробок 

студентів, дегустаційна оцінка та рекомендації щодо їх споживання; 

8. Майстер – клас «Похідні навики: укладання наплічника, 

розкладання намету, розпалювання вогнища та ін.» 

9. Демонстрація і навчання практичних навиків з 

розкладання намету, укладання наплічника, розведення 

вогнища та ін.  

10. Демонстрація технології організації прийому-поселення 

гостей у готель (робота рецепції) з використанням іноземних мов 

 Формування навиків взаємодії персоналу служби прийому та 

розміщення з клієнтом; 

 Набуття функціональних обов’язків головного адміністратора 

готелю; 

 Технологічний процес роботи СПіР. 

11. Майстер – клас «В’язання туристичних вузлів» 

12. Демонстрація практичних навиків з техніки в’язання  

туристичних вузлів для потреб  в туристичному поході. 

12  Екскурсія«Туристична Alma mater» 

Маршрут: вул. Л.Українки, Оперний театр, вул. Менцинського, вул. 

Університетська, вул. Словацького, вул. Коперніка, площа Адама 

Міцкевича, просп. Шевченка, вул. Князя Романа, пам'ятник Королю 

Данилу. (Тривалість до 2 год.) 

 

 «Я цікавлюся майбутнім, тому що збираюся провести в ньому 

все життя, і це все тому, що обрав правильну професію» 

 

 © Чарльз Кеттерлінг 


