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ЗВІТ
ректора Львівського інституту економіки і туризму
Бочана І.О., д.е.н., професора,
про роботу у 2016 році по виконанню контрактних зобов’язань і
розвитку Інституту (слайд 1)
від 28 грудня 2016 року
Шановні учасники конференції трудового колективу!
В складних соціально-економічних, політичних, воєнних умовах минає
2016 календарний рік. Цей рік охоплює особливості двох навчальних років
2015/2016, який ми визначили роком якості нашої діяльності і промоцій у
туризмі та 2016/2017, який ми визначили роком інноваційних змін і вагомих
результатів по формуванню позитивного іміджу і бренду Інституту. Все це,
використовуючи наш багаторічний досвід ефективної діяльності, потенційні
можливості і ресурси дало нам можливість забезпечити динаміку та
інноваційний характер у роботі усіх структурних підрозділів, впроваджувати
у зміст профільної освіти елементи феноменальних можливостей туризму, як
соціально-економічного явища сучасності.
Тільки чітко окреслена перспектива розвитку нашого Інституту,
професійно обґрунтована мета, дали нам можливості при браку коштів на
забезпечення життєдіяльності та інших викликів сучасності, тримати
провідні

позиції

з

розвитку

науки

про

туризму

і

підготовки

конкурентоспроможних фахівців для сфери послуг з конкурентними
перевагами по фаховому володінню іноземними мовами та інформаційними
технологіями, та володіння сучасним досвідом міжнародного і вітчизняного
туристичного підприємництва.
Адже наше завдання, через досягнення наукових доробків, ефективні і
якісні професійні здобутки у бізнесовій діяльності показати потенційні
туристичні можливості України світові і прийняти зацікавлений світ в
Україні.
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Це підсилу нашим фахівцям - «народним дипломатам», котрі вивчають
унікальні туристичні ресурси і якісні туристичні послуги, вони вміють
демонструвати європейську ментальність, звичаї, традиції, побут, культуру і
високу освідченість українського народу.
Наш інститут при любих підходах економічного розвитку країни має
пріоритетне замовлення від суспільства і економіки для підготовки фахівців
сфери послуг, інтегруючу роль в якій відводиться туризму. У найбільш
економічно розвинутих країнах світу туристична галузь посідає одне із
чільних місць за обсягами доходів, кількістю створених робочих місць,
надходженнями до бюджетів.
Він є зацікавленням для розвитку будь-якого країни, туризм є джерелом
матеріального і духовного розвитку суспільства.
За останні п’ять років щорічно міжнародний туристичний потік зростав
на 3,8 – 5 %, що вище середньорічних темпів зростання світової економіки,
які становили 2,2%. Актуальність наших перспективних можливостей
стверджує гасло ВТО «Туризм – це рушійна сила подолання бідності,
створення робочих місць та соціальної гармонії». Туризм – це економічна
сфера, в котрій творяться туристичні продукти наповнені туристичними
послугами людьми і для людей. Якість туризму визначається якістю наданих
послуг, котрі можуть надати тільки професіонали з туризму, підготовку
котрих з 2004 року здійснює наш профільний вищий навчальний заклад.
Минулий навчальний рік підняв наш Інститут на новий публічний
рівень, ми стали за результатами проведених промоційних заходів більш
впізнаваними на ринку праці та середовищі туристичної індустрії. За
результатами вступу у 2016 році до нас поступили абітурієнти з високими
рейтинговими балами і заплановане нам державне замовлення по всіх
спеціальностях засобами ЄДБО було перекрито стовідсотково, що не є
масовим, для прикладу, в інших ВНЗ за новими умовами розміщення
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державного замовлення. До нас поступили студенти географічно майже зі
всієї України.
Цей об’єктивний факт є дуже визначальним для наших якісних змін у
системній роботі і сповнює нас оптимізмом.
До вашої уваги подаємо інформацію про прийом студентів у 2016 році.
(слайд 2)
Таблиця 1
№
п/
п

Назва напрямів і
спеціальностей

Прийом 2016 р.
Денна Заочна
форма форма

Подано
заяв

Всього
зараховано

1
«Бакалавр»
1.1 Міжнародні
економічні
27
9
340
36
відносини
1.2 Облік і оподаткування
15
11
290
26
1.3 Підприємництво, торгівля та
20
11
263
31
біржова діяльність
1.4 Менеджмент
36
17
611
53
1.5 Харчові технології
33
11
167
44
1.6 Готельно-ресторанна справа
29
22
645
51
1.7 Туризм
25
5
600
30
Разом
185
86
2916
271
2.
«Спеціаліст»
2.1 Міжнародні
економічні
12
12
35
24
відносини
2.2 Облік і оподаткування
21
16
46
37
2.3 Підприємництво, торгівля та
44
24
74
68
біржова діяльність
2.4 Менеджмент
16
10
36
26
2.5 Харчові технології
24
13
39
37
2.6 Готельно-ресторанна справа
12
15
35
27
2.7 Туризм
18
8
28
26
Разом
147
98
293
245
Всього
332
184
3209
516
В цьому році (2016 році – 516 осіб) порівняно з 2015 роком (627 осіб) ми
зарахували у студенти на 111 осіб менше на денній і заочній формах
навчання. Контрактна форма навчання із-за важкого соціального фактору не
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всім під силу, але є інші приклади, коли за високим конкурсним відбором
студент відмовляється від державного замовлення і їде навчатися на платній
основі закордон, тут мотиватором є фактор якості, високих професійних
компетенцій. Цей фактор в останні два роки покладено в основу
інноваційних змін всієї діяльності в Інституті задля вагомих результатів,
котрий є найголовнішим у формуванні репутації, бренду Інституту. Саме це
будуть враховувати абітурієнти вже у 2017 році при виборі вищого
навчального закладу.
Зросла кількість абітурієнтів, що подали електронні заяви, зацікавлених
у навчанні в нашому Інституті, що склало 3209 осіб (2016 р.) проти 2623
(2015 р.), тобто більше на 586 осіб.
Якісний прийом студентів здійснити з кожним роком стає все важче,
особливо на контрактну форму навчання. Здавалося б при віртуальному
конкурсі від кількості поданих заяв, що складає близько 10 осіб на 1 планове
місце, є кого зараховувати, але це не так, всі вони хочуть навчатися за
держзамовленням і гуляють по 15-ти конкурсах у різних ВНЗ, їм байдуже за
якою спеціальністю навчатися.
При бюджетній ситуації нашої країни сподіватися, що буде найближчим
часом покращене державне фінансування вищої освіти, малоймовірно. Отже,
основним джерелом фінансування буде спеціальний фонд, котрий нині
фінансує більше 60% видатків нашого Інституту і головну складову його
формування становить контрактне (платне) навчання. Тому нам потрібні
потужні зрушення на шляху до якості підготовки фахівців, їх публічне
визнання через вагомі результати, інтегровані компетенції, бути ефективним,
успішним на ринку праці. Це завдання уже в процесі реалізації кожним
структурним підрозділом і працівником та студентом в Інституті. Це
найголовніший чинник формування переконливого майбутнього нашого
Інституту. Нам слід зробити публічними наші здобутки, а їх у нас не мало,
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своєчасно і об’єктивно доводити їх до суспільства, особливо молоді,
показати їх найефективнішу нішу розвитку туризму у світовій економіці.
В Інституті всі знають, що інтегрованим підсумком нашої діяльності є
випускник, хто він, які у нього професійні компетенції і де він їх застосує.
До вашої уваги подаємо інформацію про випуск студентів у 2016 році.
(слайд 3)
Таблиця 2
№
п/
п

Випуск 2016 р.
Назва напрямів і спеціальностей
Денна
форма

Заочна
форма

Всього
випущено

12

12

24

26
32

20
25

46
57

27
31
21
24
193

21
22
12
14
126

48
53
33
38
319

16

8

24

2.2 Облік і аудит
2.3 Товарознавство і комерційна діяльність

22
25

20
10

42
35

2.4 Товарознавство та експертиза в митній
справі
2.5 Менеджмент
організацій
і
адміністрування
2.6 Технології харчування
2.7 Готельно-ресторанна справа
2.8 Туризмознавство
Разом
Всього

19

12

31

20

30

50

27
14
17
160
353

22
16
8
126
252

49
30
25
286
605

1
1.1 Міжнародна економіка

«Бакалавр»

1.2 Облік і аудит
1.3 Товарознавство
і
торговельне
підприємництво
1.4 Менеджмент
1.5 Харчові технології та інженерія
1.6 Готельно-ресторанна справа
1.7 Туризм
Разом
2.
«Спеціаліст»
2.1 Міжнародна економіка
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Випуск склав разом по денній і заочній формі навчання 605 осіб (2016
р.) в порівнянні до 664 особи (2015 р.), що на 59 осіб менше, проте через
якісні зміни покращилось їх працевлаштування. За моніторингом, 85%
випускників у 2016 році працевлаштовані, за винятком тих, хто перебуває в
декретній відпустці чи на службі в армії, частина з них працевлаштована в
закордоном.
Державна атестація випускників 2016 року засвідчила зростання
фахових компетенцій і комунікаційних здібностей, що дає їм можливість
працевлаштуватися на посадах менеджерського рівня, позитивним чинником
у їх працевлаштуванні є фахове володіння іноземними мовами та
комп’ютерними інформаційними технологіями. Разом з тим державна
атестація зазначила недостатній рівень практичних знань для здійснення
функцій започаткування власного підприємництва, чи економічних знань при
обґрунтуванні шляхів забезпечення прибутку підприємства (фірми), чи
створенні туристичних продуктів.
Проведення ефективних заходів, зокрема традиційне проведення у ІІ-му
семестрі деканатами,

випусковими кафедрами потужних презентацій

випускників, які зазначенням повинні у майбутньому через

високу

репутацію випускників перерости у публічні ярмарки професій на
туристичному ринку праці.
Слід зазначити, що позитивних змін ми досягаємо через проведення
продуктивних інтегрованих (міждисциплінарних) занять та компетентісного
оцінювання знань студентів на V- му курсі (форми проведення навчальних
занять, рольові, ділові ігри, конференції, круглі столи, тренінги, тощо).
Адже успішна професійна кар’єра випускників є одним із найвагоміших
показників рейтингу Інституту.
Враховуючи ті та інші завдання і сучасні виклики приходим до
висновку, що тільки якісна і ефективна науково-педагогічна діяльність
викладачів і компетентнісна система навчання студентів дає нам можливість
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успішно зреалізувати інноваційні зміни, окреслені Стратегією розвитку
інституту до 2020 року у відповідності до вимог Закону України «Про вищу
освіту».
Ці та інші системні вимоги ректор щорічно перед початком навчального
року окреслює у звернені до колективу інституту. Хід виконання програмних
завдань схвалених Ухвалами Вченої ради постійно моніториться ректором та
обговорюється на засіданнях ректорату, так 19 грудня проаналізовано стан
виконання програм освітньої діяльності прийнятих Ухвалами від 4 лютого
2015 і від 3 лютого 2016 року, в результаті засвідчено динамічні інноваційні
зміни по забезпеченню вагомих результатів, покращенню якісних показників
котрі характеризують ключові компетенції, визначено сильні і слабкі сторони
та рекомендовано проректору проф.. Дутці Г. Я. спрямувати зусилля
навчально-виховних структур всіх науково-педагогічних працівників на
продовження позитивних тенденцій інноваційних змін для забезпечення
вагомих результатів – інтегрованих компетенцій і з результатами аналізу в
аналітичному порівнянні структур ознайомити Вчену раду на черговому
засіданні у 2017 році.
Вже традиційно на шляху до якісних змін ми в основу нашої діяльності
поклали тріаду головних ключових позицій:
-на чому вчимо

(об’єкти)

зміцнення навчально-матеріальної

та

навчально-методичної баз ?
-хто вчить

(суб’єкт )

- науково-педагогічний працівник чи володіє

сучасними знаннями, чи знає навчальну програму предмету викладання, чи
володіє технологіями формування компетенцій, чи має наукові здобутки з
профільної науки ???
-кого вчимо (суб’єкт ) студент, чи він профільно мотивований, чи він з
такими компетенціями потрібний економіці і суспільству ??
У 2016 році ми значно укріпили якісний науково-педагогічний склад,
підняли відповідальність за результати праці.

8

(слайд 4) В Інституті працює 130 викладачів, учасників наукового і
освітнього процесу, з них: -16 докторів наук; -14 професорів; - 76 кандидатів
наук; -40 доцентів; -11 кандидатів працює на посадах старших викладачів
За останні два роки в Інституті взято курс на викорінення формалізму,
на оновлення змісту освіти, запровадження компетентнісного підходу для
забезпечення якості навчання. Первинною ознакою

якості науково-

педагогічного працівника в Інституті є успішна реалізація навчальної
програми предмету викладання викладачем і студентом, і, по завершеню якої
проводиться

компетентна,

публічна

презентація,

зустрічно

студенти

інформують результати соціологічного дослідження «Курс очима студентів».
Ми

постійно

опановуємо

сучасними

технологіями

і

досвідом

забезпечення компетентнісних результатів на вітчизняному та міжнародному
рівнях.
У звітному році пройшло міжнародне стажування 5 викладачів: (слайд
5)
1. Лозовецька Валентина Терентіївна (Польща)

11.11.16-20.11.16

2. Мартинишин Галина Романівна (Болгарія)

24.09.16-01.10.16

3. Паньків Наталія Євгенівна (Польща)

13.10.16-16.10.16

4. Тимчишин Юлія Василівна (Польща)

07.10.16-15.10.16

5. Хмілярчук Наталія Семенівна (Польща)

14.03.16-20.03.16

Зовнішнє стажування (2015/2016 н. р.) пройшли 24 особи. З них: у
вищих навчальних закладах -19 осіб, на підприємствах - 4 особи, внутрішнє
підвищення кваліфікації за технологіями «Сучасні методики навчання» 13
осіб.
Жоден профільний захід у туристично привабливому краї Галичини не
відбувається без участі викладачів та студентів і за активну громадянську
позицію і досягнуті особисті результати члени нашого колективу були
нагороджені:
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(слайд 6)
1.Почесною грамотою голови Львівської державної адміністрації За
сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 25-ї річниці
незалежності України (6 осіб):
1.Зінь Любомира Михайлівна – старший викладач, методист –
організатор фізичної культури та розвитку спортивного туризму;
2. Дорош Марія Романівна – архіваріус;
3.Новоставська Оксана Ігорівна – доцент;
4. Саницька Алла Орестівна – старший викладач
5. Сеник Леся Ярославівна – старший викладач
6. Фірман Лідія Юліанівна - старший викладач
2.Почесною грамотою голови Львівської державної адміністрації За
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий
внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, впровадження сучасних
методів навчання та з нагоди Всесвітнього дня туризму (3 особи):
1. Паньків Натілія Євгенівна- проректор з науково-педагогічної роботи і
туризму
2. Кіт Володимир Іванович – проректор з адміністративно-господарської
роботи
3. Микитів Наталія Савелівна - старший викладач
3. Подякою міського голови за багаторічну сумлінну працю, творче та
відповідальне

ставлення

до

виховання

студентів

та

підготовку

висококваліфікованих фахівців з нагоди Всесвітнього дня туризму (4 особи)
1. Берест Роман Ярославович, завідувач кафедрою
2. Івашків Лариса Ярославівна, доцент
3.Кучинська Ірина Василівна, доцент
4. Федина Лариса Олександрівна, завідувач кафедрою
4. Ювілейною монетою «Король Данило» (Львівський міський голова)
1. Гаврилюх Галина Василівна, бухгалтер
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5. Академія наук Вищої школи України медаллю «Ярослава
Мудрого»
1. Марцин Володимир Степанович, завідувач кафедрою
6. Указом Президента України присвоєно звання Заслужений діяч
науки і техніки України
1. Бомба Мирослав Ярославович, завідувач кафедрою
7. Грамота Західного наукового центру НАН України і МОН
України з нагоди Дня науки та обласна премія талановитим молодим
ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють
подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й
утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі
1. Паньків Натілія Євгенівна - проректор з науково-педагогічної роботи
і туризму
2. Подвірна Христина Євгенівна – начальник навчально-методичного
відділу
(слайд 8)
Студенти нашого Інституту є стипендіатами:
1.Тучапець Анастасія – Президента України
2. Рондяк Марія – Верховної Ради України
3. Ліщинська Христина – Кабінету Міністрів України.
З 2016 року науково-педагогічний персонал навчального закладу
розпочав роботу над виконанням комплексної тематики «Розвиток туризму
у Західних областях України, як фактор матеріального і духовного
розвитку

суспільства»

(терміни

виконання:

01.02.2016-31.12.2020).

Науково-педагогічний персонал Інституту проводить результативні наукові
дослідження за темами:
- «Наукове
харчових

обґрунтування

продуктів

впровадженням

їх

та
у

технологічних

національних
виробничу

страв

діяльність

процесів
Західного
закладів

господарства» (номер державної реєстрації 0113U004496);

виготовлення
регіону

з

ресторанного
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- «Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її
вплив на соціально-економічний стан західного регіону України» (номер
державної реєстрації 0113U004494);
- «Маркетингове та інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку
еколого-етнічного туризму в західних регіонах України» (номер державної
реєстрації 0113U004492);
- «Формування у студентів умінь професійного спілкування іноземними
мовами з використанням інформаційних технологій» (номер державної
реєстрації 0113U004493).
Загалом, протягом 2016 н.р. в ЛІЕТ було проведено близько 70 наукових
заходів, серед яких найважливішими є:
-Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку
туризму у ХХІ столітті у контексті сталого розвитку»
-Міжнароднa

польсько-українська

бізнес-конференція

«Туристична

освіта: європейський вимір»
-ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та
студентів «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи»
-Всеукраїнська

науково-практична

інтернет-конференція

«Новітні

тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів»
-Регіональна науково-практична конференція: «Історико-культурні та
туристичні ресурси Карпатського регіону» та інші.
З метою підвищення ефективності міжнародної співпраці Інституту та
якості практичної підготовки фахівців у ЛІЕТ налагоджено міжнародне
фахове стажування та практичну підготовку студентів ЛІЕТ в готельновідпочинкових комплексах, ресторанних підприємствах, туристичних фірмах
та інших організаціях, пов’язаних із туризмом.
Це забезпечує можливість отримати практичний досвід роботи в
закордонних організаціях, відвідати нові країни, удосконалити комунікаційні
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навики та знання іноземних мов, що формує суттєві конкурентні переваги
майбутніх випускників на ринку праці.
Це можливість самореалізуватися і знайти упевненість у власних силах,
адже стажист повинен у всьому покладатися на себе, починаючи від побуту і
закінчуючи

рішенням

професійних питань, що

виникають під

час

стажування.
(слайд 9)
У 2016 р. 75 студентів ЛІЕТ проходили виробничу практику в
готельно-відпочинкових

комплексах,

ресторанних

підприємствах

і

туристичних фірмах у п’яти країнах світу – Польща, США, Німеччина,
Туреччина та Греція.
Зокрема, у Польщі (м. Ярославєць) (Health Resort & Medical SPA
Panorama Morska) практику пройшли 44 студенти;
10 студентів проходили практику у закладах сфери послуг Німеччини
(м. Келлєнгусен, м. Тіммендорфер Штранд,

м. Нінддорф м. Гєрен, м.

Мідельхаген, м. Кароліненсіл) за програмою літньої виробничої практики
ZAV Hotel_Restaurant.
11 студентів

стажувалися у закладах гостинності Туреччини

(м.

Бодрум, м. Дідім);
9 студентів пройшли міжнародну виробничу практики в рамках
програми Work and Travel USA у США (штат Нью-Джерсі);
1 студентка – у Греції (острів Крит).
ЛІЕТ має міжнародну співпрацю з вищими навчальними закладами:
 Інститут технологічної освіти ім. Александера м.Салоніки (Греція)
 Технологічний інститут м. Серрес (Греція)
 Інститут вищої освіти “Мартіно Мартіні” (Меццоломбардо, Італія)
 Вища школа туризму і готельного бізнесу (Швейцарія)
 Університет імені Міколоса Ромеріса (Литва)
 Ілля державний університет (Грузія)
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 Державна Вища професійна школа ім. проф. С. Тарновського у
Тарнобжегу (Польща)
 Вища торгова школа ім. В.Марковського у Кельце (Польща)
 Вища Державна технічно-економічна школа ім. Броніслава Маркевича
в Ярославі (Польща)
 Вища школа туризму і екології у Сухій Бескидській (Польща)
 Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія)
 Університет Південної Богемії у Чеське-Будейовіце (Чехія)
 Університет Економіки у м. Бидгощі» (Польша)
 Державна Вища професійна Школа в Плоцьку » (Польша) та інші.
У 2016 н.р. підписано угоди про співробітництво між ЛІЕТ та:


Університетом Південної Богемії у Чеське-Будейовіце (Чехія);



Турецькою фірмою «Sinerji Animasyon Yönetim Danışmanlığı

Organizasyon İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi»;


Компанією Internobmen (Болгарія);



Університетом Економіки у м. Бидгощі» (Польша);
 (слайд 10) Договір про стратегічну міжнародну співпрацю уклали
з Університетом Економіки у м. Бидгощі» (Польша); Сколівською
районною радою, Сколівською райдержадміністрацією з метою
реалізації спільних навчальних і науково-дослідних проектів, а
також створення спільного польсько-українського навчального
закладу Європейського центр у розвитку туризму професійної
освіти та рекреації імені Миколи Коперника для підвищення
якості освіти, культури, спорту та інших суспільних сфер
діяльності, а також зміцнення польсько-українських взаємин у
сфері

економіки

та

інновацій.

розвивально-дослідницьку

і

Центр

комерційну

буде

здійснювати

діяльність,

що

стимулюватиме активність впровадження інновацій у регіоні. А
також програму:
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подвійних дипломів між «Університетом Економіки у м.

Бидгощі» і ЛІЕТ. Це сприятиме інтеграції інституту в світову систему освіти,
підготовці фахівців відповідно до міжнародних освітніх стандартів, розвитку
молоді через організацію міжнародних програм обміну та стажування.


Угоду про міжнародну співпрацю між Львівським інститутом

економіки і туризму та Державною Вищою професійною Школою в
Плоцьку.


Угоду про співпрацю між Львівським інститутом економіки і

туризму та Міжнародним кластером Європа на Сході (East European Cluster).
З метою впровадження програми обміну між викладачами Інституту і ВНЗ
європейських країн у ЛІЕТ в рамках співпраці з Карловим університетом в
Празі проводився курс лекцій з «Міжнародної економіки», «Міжнародної
торгівлі» та «Міжнародних економічних відносин». Лекції англійською
мовою студентам 3, 4, 5 курсів проводили докторанти програми CERGE – EI
при Карловому університеті Вільям Морріс Еплман та Юлія Кунцевич.
Стратегічним

завданням

інституту

є

поглиблення

міжнародної

співпраці, розширення участі викладачів, студентів і науковців у
академічних проектах та програмах обміну.
(слайд 11) Науковим доробком Інституту є опублікованих понад 550
наукових праць.
З них протягом року опубліковано 7 монографій; 15 навчальних
посібників; 32 наукових статей у міжнародних виданнях; 58 публікацій у
виданнях, які входять до наукометричних баз даних; 147 статей у фахових
виданнях і 288 – матеріали конференцій. Отримано 1 патент.
Львівський інститут економіки і туризму випускає щорічний фаховий
журнал “Вісник ЛІЕТ” (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 127651649Р; серія “Економічні науки”). У звітному році видано одинадцятий
номер вісника.
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(слайд 12) Протягом року захищено 1 докторську (Миськів Г.В.) і 5
кандидатських (Банера Н.П., Топорницька М.Я., Москвяк Я.Є., Паук О.Є.,
Крап-Спісак Н.П.) дисертацій. До науково-дослідної роботи впродовж 2016
н. р. залучено 382 студентів Інституту. У 2016 р. на базі ВНЗ проведено ІІ тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом
«Туризм»
 студентами опубліковано 245 публікацій.
У звітному році була організована ефективна діяльність студентських
наукових гуртків за відповідними напрямами та науковими інтересами:
«Інформаційні технології в туризмі», «Економіст-міжнародник», «Сучасний
бухгалтер

в

економіст»,

готельному

і

туристичному

«Туризмознавець»,

«Харчування,

господарстві»,

«Сучасний

здоров'я

рекреація»,

і

«Ресторатор» та інші, що посприяло залученню студентів до участі у
конференціях, олімпіадах і конкурсах наукових робіт.
(слайд 13) Загалом, у поточному році 11 студентів ЛІЕТ стали
переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад. Серед
переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт:
-Чаплак Наталія Ярославівна (ТОПХ-12) — отримала диплом ІІ
ступеня

за

напрямом

«Харчова

промисловість

та

переробка

сільськогосподарської продукції» у Харківському державному університеті
харчування та торгівлі (науковий керівник — Івашків Л. Я.)
-Грицик Христина Романівна (ГРС-12) — отримала диплом ІІ ступеня
за напрямом «Готельно-ресторанна справа» у Національному університеті
харчових технологій (науковий керівник — Кучинська І. В./ Дорош Ю. В.)
-Мука Андрій Ярославович (Т-12) — отримав диплом ІІ ступеня за
напрямом «Туризм» у Львівському інституті економіки і туризму (науковий
керівник — Клапчук М. В.)
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-Бойко Юлія Русланівна (Т-12) — отримала диплом ІІІ ступеня за
напрямом «Туризм» у Львівському інституті економіки і туризму (науковий
керівник — Кучинська І. В.)
-Войціховський Роман Олегович (ТКД-12) та Язвінська Галина
Ярославівна (ТЕМ-10) — отримали диплом ІІІ ступеня за напрямом
«Експертиза харчових продуктів» у Національному університеті харчових
технологій (науковий керівник — Павлишин М. Л.)
-Стахів

Ольга

Зіновіївна

(Т-12) —

зайняла

третє

місце

у

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Мальовнича
Україна — туристичний край», що відбувся в Інституті історії українського
суспільства

Державного

вищого

навчального

закладу

«Київський

національний економічний університет ім. В. Гетьмана».
-Зубаль Леся Ігорівна – переможець у номінації за найкраще
висвітлення актуальних проблем розвитку галузі у Міжвузівському конкурсі
студентських наукових робіт з галузі науки економіка та управління у сфері
торгівлі.
(слайд 14) Переможцями ІІ етапу Всеукраїнських студентських
олімпіад стали:
-Федькович Марія Володимирівна (ТКД-11) — здобула диплом
ІІІ ступеня зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» у
Київському національному торговельно-економічному університеті
-Демчишин Ірина Андріївна (БЕ-11) — здобула диплом ІІІ ступеня зі
спеціальності

«Облік

і

аудит»

у

Тернопільському

національному

економічному університеті
-Стахів

Ольга

«Туризмознавства»

у

Зіновіївна
номінації

(Т-12) —

здобула

ІІІ

«Практично-конкурсне

Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

місце

з

завдання»

у
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-Благовірна Ніна Василівна – переможець Всеукраїнського конкурсу
дипломних робіт студентів ВНЗ освіти

зі спеціальності

«Облік і

оподаткування».
Упродовж року студенти ЛІЕТ брали участь в обласних та міських
заходах в рамках реалізації Програми розвитку туризму та рекреації у
Львівській області (науково-практичних конференціях, семінарах, круглих
столах; в обласних і міських туристичних фестивалях, спортивнотуристичних змаганнях; в підготовці презентаційних матеріалів ЛІЕТ щодо
підготовки фахівців сфери туризму; в організації і проведенні заходів щодо
розвитку туризму для осіб з інвалідністю).
Львівський інститут економіки і туризму має належну навчальноматеріальну базу: це чотири навчальних корпуси, два гуртожитки, хостел,
інноваційні навчально-практичні об’єкти: туристично-інформаційний центр
(ТІЦ), виставковий центр «Тури і туристичні продукти для львів’ян і гостей
міста», навчальний музей культури, освіти і еволюції туризму; Інтернет-кафе
з поглибленого вивчення іноземних мов, студентське кафе «Мандрівник»,
фіто-бар, центр спортивного туризму та інші, котрі потребують коштів на
придбання і оновлення матеріально-технічних цінностей.
В цьому році, при постійному браку коштів, нам вдалося частково
зміцнити навчально-матеріальну базу Інституту по створенню сучасних умов
праці та навчання студентів, в основному із коштів спеціального фонду на
загальну суму 92.044 грн., зокрема:
-у навчальному корпусі по вул. Менцинського, 8 проведено ремонтнобудівельні роботи, придбано меблі. Проведено роботи в аудиторії №22 і
придбано 8 комп’ютерних столів. В аудиторію №30 придбано 30 стільців
студентських. У фойє навчального корпусу придбано 6 стільців для
студентів. Придбано робочий стіл для головного бухгалтера. Дані роботи і
придбання проведені на суму 32.645 грн.
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-у навчальному корпусі по вул. Дж.Вашингтона, 5а проведено ремонтнобудівельні роботи в аудиторіях, кабінетах, коридорах, у цокольних
приміщеннях, ремонт даху, сходових маршів, санвузлів на суму 6.214 грн.
-у навчальному корпусі по вул. Лесі Українки, 39 проведено ремонт
вхідних дверей та даху, малярні, столярні роботи в шести аудиторіях №56,
57, 58, 62, 63, 64. Створено і проведено ремонтно-оздоблювальні роботи у
кабінетах завідувачів кафедр: «Теорії і практики туризму» і «Готельноресторанної справи», придбано меблі і комп’ютерну техніку, а також
проведено ремонтно-будівельні роботи у НЛВКХГС на загальну суму 14.320
грн.
-у навчальному корпусі по вул. Кн.Романа, 36 створено кабінети
завідувачам кафедр: «Обліку і фінансів», «Міжнародної економіки та
інвестиційної діяльності», виділено нове приміщення для медичного пункту в
основному за спонсорські кошти. У даних приміщеннях проведено ремонтнобудівельні роботи, замінено двері, вікно, підлога, електрика, покладено
облицювальну плитку на підлогу і стіни, улаштована підвісна стеля,
проведено сантехнічні роботи, придбано меблі. Також проведено ремонт у
трьох аудиторіях, оновлено столи, стільці: ауд. №39, 40, 48, приміщення ТІЦ
на суму 24.200 грн.
-у гуртожитку №1 по вул. Архипенка, 2 проведено малярні роботи у
шести кімнатах, двох побутових – кімнатах сантехнічні, електричні роботи
на суму 2.400 грн.
-у гуртожитку №2 по вул. Золота, 4 проведено малярні роботи 2
чотирьох кімнатах, сантехнічні роботи у душових кабінах, придбано газову
плитку 4-х камфорну у їдальню вартістю 3.995 грн. проведено модернізацію
теплового лічильника, а саме заміна «Теплообчислювача» електронного
вартістю 5.170 грн., загальна сума 12.265 грн.
За сучасними підходами організації освітнього процесу ключова роль
відводиться бібліотеці.
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Станом на грудень 2016р. фонд бібліотеки нараховує 51282 примірників,
передплачено 25 періодичних видань на суму 19275 грн. В бібліотеці
функціонує електронний каталог, доступ до мережі Інтернет, наявне Wi-Fi
покриття,

електронне

навчально-методичне

забезпечення

предметів,

інформаційні видання за спеціальностями, прес-релізи статей фахового
спрямування. Читачі можуть користуватися бібліотечними електронними
колекціями: базою повнотекстових інформаційних видань для фахівців з
туризму; повнотекстовими інформаційними бюлетнями митної служби
України.
У звітному році ми активізували роль бібліотеки у забезпеченні
навчального процесу, як основної джерельної бази інформації. Читачі
бібліотеки мають можливість працювати з ліцензійними ресурсами тестового
доступу. У бібліотеці відкрито тестовий безкоштовний повний доступ до
бази даних polpred.com Огляд ЗМІ, продовжено до 15.10.2018 p. Це архів
важливих публікацій, база даних з рубрикатором: 53 галузi/600 джерел/235
країн і територій. Доступ до Polpred.com відкритий з усіх комп’ютерів мережі
інституту.
У бібліотеці ЛІЕТ відкрито тестовий безкоштовний повний доступ до
електронної бази Німецької служби новин. Матеріали Служби доступні на
англійській та німецькій мовах.
Передплачено електронну базу даних «Офіційний вісник України» 2016
р., в якій висвітлюються актуальні питання правової політики держави та
процесів державотворення, діяльності органів державної влади, практика
застосування законодавства та результати дослідження правової науки.
Проводиться постійно робота по збору, систематизації і збереженню
електронної інформації: матеріали конференцій, круглих столів, інтегрованих
занять, матеріали засідань наукових гуртків. Бібліотека брала участь в
наукових заходах, які проводяться в ЛІЕТ, в бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка,
у Львівському бібліотечному форумі, в онлайн-семінарах по ресурсах
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Thomson Reuters для наукових досліджень.
Студенти, згідно Статуту інституту, представлені в усіх структурах
інституту зі своїми правами та обов’язками. Жоден навчально-методичний,
виховний, науковий захід в інституті не проводиться без участі студентів.
На шляху до якості вищої освіти вже третій навчальний рік активовано
діяльність

інституції

кураторства,

спрямованої

на

мотивацію

і

самореалізацію студентства. Кожного вівторка проводяться академічні
години, котрі містять такі три структурні складові:
а) профільну (обговорення інформаційних презентацій про стан
економіки і туристичної індустрії);
б) навчальну (стан реалізації навчальних програм кожним студентом);
в) світоглядну (підготовка і проведення заходів за інтересами).
Ця форма роботи є дуже ефективною для розширення академічних і
практичних свобод випускників.
В

інституті

профілактики

та

проводиться

змістовна

попередження

правовиховна

хабарництва

та

робота.

корупції

Стан

постійно

аналізуються на засіданнях ректорату та Вченої ради.
15 грудня 2014 року за участю органів студентського самоврядування
оголошено акцію в колективі «Забезпечення якості вищої освіти – несумісне
з проявами несправедливості;хабарництву – бій! Чесність і порядність – це
основні принципи діяльності кожного з нас». В кожному навчальному
корпусі інституту розміщено скриньки довіри і телефон довіри 255-46-94.
Протягом звітного періоду забезпечено ефективне і стійке фінансовоекономічне становище Інституту. Подаємо коротеньку інформацію про рух
фінансів інституту у 2016 році. (слайд 15)
1. Кошти загального фонду
Асигнування з Міністерства освіти і науки України на 2016 рік – 11 249
100 грн., з них :
- Оплата праці – 5,955,500
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- Нарахування на оплату праці – 1,252,284
- Харчування дітей-сиріт – 112,066
- Комунальні послуги та енергоносії – 440,000
- Стипендії – 3,486,100
- Компенсація на придбання м"якого інвентарю та взуття дітям-сиротам
– 3,150
Видатки проведені згідно виділених асигнувань.
2. Кошти спеціального фонду
Надійшло коштів – 4,230,774 грн., залишок коштів на рахунку станом на
01.01.2016р. – 519,552 грн.
Разом надходжень за 2016 рік – 4,750,326 грн.
Видатки згідно КЕКВ:
- Оплата праці – 3,208,530
- Нарахування на оплату праці –728,560
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 151,000
- Продукти харчування – 71,410
- Оплата послуг (крім комунальних) – 15,3280
- Відрядження – 35800
- Комунальні послуги та енергоносії – 350,800
- Інші видатки (податки) – 26,070
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування –
6,525
Разом видатків (орієнтовно) за 2016 рік - 4.731,975 грн.
Нами виконано кошторис доходів і видатків Інституту. Інститут не має
заборгованості по зарплаті і внесках до Пенсійного фонду, своєчасно
проводить розрахунки за спожиті енергоносії і комунальні послуги.
Своєчасно готує і подає фінансову та статистичну звітність до відомчих і
територіальних органів влади.
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Усі питання оперативної діяльності аналізуються і розглядаються на
засіданнях ректорату, котрі проводяться майже кожного понеділка щотижня і
оформляються протокольно.
В складних економічних умовах нам вдалося забезпечити динамічний
розвиток Інституту. Зменшення контингенту студентів, що навчаються за
контрактом, різке підвищення тарифів на комунальні послуги та інше
практично обвалили спеціальний фонд фінансування інституту, що тягнуло
за собою скорочення науково-педагогічних працівників на 30%, але ми до
цього не вдавалися, зробили більш м’якші непопулярні кроки, котрі були
обґрунтовані науково-освітніми програмами забезпечення навчального
процесу зпрогнозованих за рекомендаціями МОН України на попередні
навчальні роки, щоби перейти на 600 годин педнавантаження на одну ставку,
і

значну

частину

науково-педагогічних

і

педагогічних

працівників

переведено тимчасово на 0,75 ставки і для виправлення становища
застановилися створювати умови для самозабезпечення потреб для пошуку
різних джерел фінансування, а це участь у міжнародних проектах,
комерціалізація наукових досягнень, надання платних послуг, відродження і
збільшення контингенту студентів та інше. Адже майбутнє вищої освіти в
нашій країни буде розвиватися через інноваційний трикутник учасників:
«Бізнес – Наука, освіта – Влада» за принципом публічно-приватного
партнерства.
Авторизація Інституту – це один із найважливіших рейтингових
світових критеріїв. Нам необхідно через вагомі результати, під які запряглися
формувати всі структури Інституту, домогтися високого іміджу і бренду
інституту

з ними піти до молоді з профорієнтаційною метою і до

працедавців для успішного працевлаштування випускників. Створення
бренду – це творча робота, що потребує знань глибокого ринку, споживачів
та конкурентів.
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В цьому навчальному році ми будемо діяти тільки інноваційно для
забезпечення вагомих результатів, ми будемо здійснювати інноваційні зміни
як по горизонталі, так і по вертикалі, аналізувати і оцінювати діяльність
кожного працівника. Глибоко розуміємо, що шаблонне мислення сьогодні
результату не забезпечить. Тобто кожен працівник має вміти порівняти як є і
як має бути, як він працював і як зобов’язаний працювати на забезпечення
результату.
Серед перспективних проблем розвитку у черговий раз звертаємось до
МОН України, за підтримки Львівської облдержадміністрації, ще з 2010
року, щоби передати на баланс Інституту Львівський професійний ліцей
харчових технологій (пл. Данила Галицького, 8) та Львівське вище
професійне училище торгівлі та сфери послуг (вул. Л. Українки, 26), котрі
готують робітничі професії за спорідненими спеціальностями в Інституті,
розміщені на спільному подвір’ї і навколо факультету туризму, готельної та
ресторанної справи Інституту (вул. Л.Українки, 39), це дозволить в
безперервній системі вищої освіти продовжити навчання кращим учням в
Інституті на профільній базі та раціонально використати будівлі для
регіональної підготовки фахівців для індустрії туризму, як найефективнішої
сфери вітчизняної економіки у потужному ВНЗ, який функціонує за
європейським виміром та критеріями.
Колектив Інституту підготував і подав згідно постанови Кабінету
Міністрів від 22.07.2015 р. №571 «Деякі питання управління держаними
інвестиціями на конкурсний відбір «Державний інвестиційний проект
реконструкції з добудовою студентського гуртожитку (хостельного типу)
Львівського інституту економіки і туризму у м. Львові по вул. Золота, 4»,
пріоритетного для регіону і країни значення. Цей проект у 2010 році був
включений у програму будівництва туристичних об’єктів до «Євро-2012»,
Україна-Польща Чемпіонату Європи з футболу, своєчасно виготовлено всю
проектно-кошторисну

документацію

на

загальну

суму

285

тис.грн.
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бюджетних коштів, отримано всі погодження і дозволи з правом будівництва,
але через відсутність подальшого фінансування у 2011 році він був знятий з
програми будівництва. Об’єкт розміщений в центральній частині міста (5 км
до аеропорту, 1,5 км до залізничного вокзалу) на земельній ділянці Інституту.
Цей студентський гуртожиток (хостельного типу на 280 місць) задовільнить
потребу ще у 200 місцях проживання студентів, котрі сьогодні Інститут
орендує в інших навчальних закладах і зможе виділяти постійно 80 місць (з
них 30 місць для викладачів, 50 місць для студентів) для потреб по реалізації
міжнародної мобільності (обміну) викладачів і студентів для вищих
навчальних закладів Львівщини на виконання євроінтеграційних програм
згідно Закону України «Про вищу освіту» та проведення літніх англомовних
таборів, проведення різносторонніх заходів пізнавального туризму із
промоцій туристично привабливого історичного м.Львова та Карпатського
регіону.
Інвестиційному проекту пріоритетного значення надає і той факт, що всі
послуги, котрі відповідатимуть рівню не нижче 3-х зірок готелю, будуть
надаватися фахівцями – студентами-практикантами, котрі фахово володіють
іноземними мовами та інформаційними технологіями. Просимо МОН
України підтримати за державницьким підходом наш проект до реалізації.
Колектив Інституту свідомий, що висока якість нашої діяльності
визначить перспективу розвитку Інституту. В туристично привабливому краї,
центрі Галичини, наш Інститут має об’єктивні перспективи розвитку, а його
випускники – успішне працевлаштування.
Враховуємо, що сьогодні запроваджується в Україні нова філософія
вищої освіти повертається довіра суспільства до вищої освіти та до кожного
рейтингового, брендового вищого, навчального закладу.
Майбутнє ЛІЕТ в руках кожного із нас. Ми зобов’язані працювати
якісно і ефективно для перспективного розвитку Інституту і щасливого
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успішного майбутнього його випускників як активних учасників розбудови
багатої країни засобами феноменальних можливостей туризму.
З повагою,
Ректор

проф. Бочан І.О.

