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 Шановні учасники конференції трудового колективу! В складних 

соціально-економічних, політичних і воєнних умовах минає 2014 

календарний рік. Наш багаторічний досвід ефективної діяльності, потенційні 

можливості і ресурси дали нам змогу системно забезпечувати належну, 

згідно сучасних вимог вищої освіти, діяльності всіх структурних підрозділів 

інституту і надати їм інноваційного характеру з підготовки 

висококваліфікованих фахівців для сфери послуг і розвитку науки про 

феноменальні можливості туризму, як соціально-економічного явища 

сучасності. Україна сьогодні потребує висококваліфікованих менеджерів, 

професіоналів для розвитку ефективної економіки, у котрій вагому частку 

складає малий і середній бізнес, визнаний найбільш раціональним та 

продуктивним, тому що він створює нові робочі місця, формує середній клас 

заможних громадян, формує бюджети різних рівнів. 

 Світовий і європейський досвід засвідчує, що у сфері послуг, тобто у 

нематеріальному виробництві, в котрому туризм є каталізатором більше 50
ти

 

секторів економіки, він дає можливість працювати більше двом третім від 

усіх зайнятих працездатного віку. Там твориться більше 70% ВВП майже у 

2,5 рази більше ніж у сфері матеріального виробництва. Ось де і в чому 

велика перспектива і потреба у наших випускниках за всіма спеціальностями 

в інституті. 

 Структура нинішнього стану економіки України, в якій частка 

матеріального виробництва у ВВП становить 41,2% а сфери послуг 

(нематеріального виробництва) складає  58,8%, вимагає швидких реформ і 

модернізації, інноваційних моделей ведення бізнесу, в тому числі і в 

найефективнішій сфері світової економіки – туристичній індустрії, для котрої 

здійснює підготовку фахівців з вищою освітою наш провідний вищий 

навчальний заклад туристичного профілю, 10
у
 річницю професійної 

діяльності котрого ми урочисто, демонструючи динамічні показники 



розвитку, відзначали у звітному році (ЛІЕТ утворений згідно розпорядження 

№171-р Кабінету Міністрів України 24 березня 2004р.). 

 Перспектива у нашого інституту окреслена, мета зрозуміла і чітка – 

здійснювати підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних розвивати 

туристичне підприємництво і туристичну науку у туристично-привабливій 

Галичині та Україні. Для цього за інтегрованим підсумком формування 

професійних компетентностей, ми ще формуємо випускникам конкурентні 

переваги по фаховому володінню іноземними мовами і комп’ютерними 

інформаційними технологіями, щоби бути успішними на ринку праці 

туристичної інфраструктури. 

 З прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту», котрий 

набрав чинності 6 вересня 2014 року, кожен ВНЗ шукає і формує 

найефективніші шляхи до якості вищої освіти. Система якості підготовки 

фахівців визначить роль і місце, майбутнє кожного ВНЗ. Основними 

рейтинговими  критеріями котрих стане: абітурієнт,  котрий вибере куди йти 

вчитись і здобувати якісну вищу освіту і  випускник – чи буде він 

конкурентоспроможним на ринку праці і чи він такий потрібний суспільству 

і економіці країни. 

 Державна атестація випускників 2014 року засвідчила зростання 

фахових компетенцій і комунікаційних здібностей, що дає їм можливості 

виконувати менеджерські функції чи розвивати підприємництво і бути 

успішними фахівцями у туристичній інфраструктурі, сфері торгівлі, 

економічних і фінансових органах і службах на вітчизняному і міжнародному 

рівні. Запровадження державної атестації по фаховому володінню 

іноземними мовами (з 2006 року) як нестандартний інноваційний підхід в 

нашому інституті у середньостроковій перспективі дав нашим випускникам 

широкі можливості через зняття мовних бар’єрів, розширити академічні та 

практичні свободи у працевлаштуванні. Багато прикладів їх кар’єрних 

здобутків розміщені у презентації та сайті інституту.  Неперевершене 

значення мають у профорієнтації та працевлаштуванні студентів щорічні 

факультетські ярмарки випускників, презентації спеціальностей та участь у 

вітчизняних і міжнародних ярмарках – туризму на котрих ЛІЕТ займає 

домінуючі позиції. 

 Для аналізу подаємо інформацію випуску фахівців і  професіоналів у 

2014 році. 



Таблиця 1. 

Випуск 2014 

 Назва напрямів 

і 

спеціальностей 

Денна Заочна Всього 

Випущено Відрахо- 

вано 

Випущено Відрахо-

вано 

Випущено Відрахо-

вано 

1. «бакалавр» 216 5 144 9 360 14 

2. «спеціаліст» 147 9 131 13 278 22 

3. Всього по 

ЛІЕТ 

363 14 275 22 638 36 

 

Спостерігається щорічний значний показник відрахування студентів, що 

склав у 2014 році 36 студентів. Науково-педагогічним працівникам слід 

глибше і змістовніше мотивувати реалізацію навчальних програм як 

первинну основу якості підготовки і формування компетенцій в інноваційній 

моделі підготовки за відповідними напрямами і спеціальностями в інституті. 

На виконання доручення ректора, у жовтні 2014 року, на засіданнях всіх 

кафедр інституту розглянуто питання формування ключових компетенцій з 

реалізації навчальних програм кожним викладачем, як основних показників 

якості вищої освіти, згідно закону України «Про вищу освіту». На засіданнях 

ректорату і вченої ради постійно аналізуються стан профілактики та 

попередження хабарництва і корупції в колективі. Прийнято рішення 

очистити освітньо-педагогічне середовище інституту від окремих проявів 

неякісних, формальних. Фальшивих освітніх послуг під час оцінки знань і 

вмінь студентів. За участю органів студентського самоврядування, 

оголошено акцію «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. 

 Державна атестація виявила ряд суттєвих недоліків, зокрема: 

- Недостатній рівень економічних знань в окремих студентів і по 

окремих спеціальностях. 

- Відірваність деяких теоретичних знань від практичних реалій в галузі, 

та структурних підрозділах і підприємствах, як шлях до якості у змісті 

дипломних робіт слід проводити професійний аналіз оцінки діяльності 

конкретних підприємств і визначити ефективні шляхи забезпечення 

рентабельності, творити тури, туристичні продукти реального значення. 



- Ширше працювати з програмними продуктами інформаційних 

технологій «Парус-готель, ресторан, магазин», «1с: Підприємництво» та 

інших, використовувати електронний ресурс при вирішенні різного роду 

економічних задач. 

Сьогодні з’явився новий вид туризму «електронний туризм» з 

допомогою котрого відбувається торгівля послугами. Туризм виявився одним 

із секторів економіки, де сучасні комп’ютерні технології почали приносити 

великий прибуток.  

На засіданні Вченої ради 15.10.2014р. з цього важливого завдання 

ухвалено оновити зміст профільної аналітичної і економічної частини 

наукових самостійних досліджень дипломних робіт, домогтися виконання не 

менше 25% дипломних робіт по кожній випусковій кафедрі з реальним 

практичним використанням у туристичній індустрії. 

Тільки якісна і ефективна науково-педагогічна діяльність викладачів і 

студентів дасть можливість успішно зреалізувати інноваційні зміни, як 

виклик часу. Всі наші зусилля спрямовуються на формування ефективної 

системи підготовки фахівців з вищою освітою, механізм і функції котрої, я 

кожен раз перед початком нового навчального року окреслюю у 

ректорському зверненні до колективу, щорічно. 

Тенденції формування контингенту студентів ми у жовтні місяці 

детально аналізували на засіданні Вченої ради, деякі акценти слід зробити і 

сьогодні. При, здавалося б, відносно високому віртуальному конкурсі 

абітурієнтів (10-20 претендентів на 1 ліцензійне місце на відповідні напрями 

підготовки) нам слід ефективніше працювати над якісним формуванням 

складу студентів. Державне замовлення по денній і заочній формі навчання 

за ОКР «бакалавр» і «спеціаліст-магістр» ми виконали повністю, що склало 

277 студентів (з них 199 студентів денної форми навчання і 78 студентів 

заочної форми навчання), що складає 30% від наших ліцензійних 

можливостей. За контрактом за кошти фізичних і юридичних осіб ми 

прийняли 403 студенти (з них 168 студентів денної форми навчання і 235 

студентів заочної форми навчання), при наших ліцензійних можливостях 

прийняти за контрактом ще на 50% більше, при тому, що сфера для котрої ми 

здійснюємо підготовку є найбільш перспективною і ефективною сферою 

економіки, для котрої потреба фахівців з вищою освітою за професією, лише 

згідно даних Ради конкурентоспроможності економіки м. Львова складає у 



туристичній та готельно-ресторанній інфраструктурі в середньому 20-30%, а 

решта 70% – це замовлення для наших випускників. Не враховуючи 

суб’єктивні причини на ринку освітніх послуг, нам слід глибше працювати 

над об’єктивними упущеннями і недоліками, своєчасно і об’єктивно 

доводити до абітурієнтів феноменальні можливості туризму як фактору 

економічного зростання, де розвивається туризм – бідність відступає, це 

джерело матеріального і духовного розвитку народів і країн, робити публічні 

презентації про майбутні професії, котрі можна здобути в інституті. 

Авторизація інституту – це один із найважливіших рейтингових світових 

критеріїв. Через професійну співпрацю з підприємствами туристичної 

інфраструктури, торгівлі та інших у сфері послуг домогтися ділової репутації 

ЛІЕТ серед працедавців в середині країни і за кордоном. Розвивати 

географію міжнародного фахового стажування, підсилювати позитивну 

динаміку, досягнуту у 2014 році, а це 92 студенти інституту пройшли 

міжнародну практику протягом 4-6 місяців у готельно-відпочинкових 

комплексах, ресторанних підприємствах і туристичних фірмах Греції, 

Туреччини, Німеччини, США, Польщі, Ізраїлю та Єгипту. 

У звітному періоді ми значно оптимізували науково-педагогічний 

персонал, його якісний склад такий: із 151 науково-педагогічного працівника 

– 80 кандидатів наук, з них – 44 доценти, 10 докторів наук, з них – 7 

професорів. Всі випускові кафедри в інституті очолюють доктори наук, 

професори. За результатами наукових досліджень 5 наших науково-

педагогічних працівників успішно захистили дисертації, зокрема, одну 

докторську – Гнаткович Оксана Дмитрівна; чотири кандидатських – це 

Матвіїв-Лозинська Юлія Олександрівна, Негрич Ольга Ігорівна, Гелей 

Людмила Олегівна. Вчора успішно захистила кандидатську дисертацію 

Фурсіна Оксана Валеріївна, викладач кафедри економіки і маркетингу. Більш 

змістовною і професійно виразною є система підвищення кваліфікації 

викладачів через програму науково-методичного семінару «Сучасні методи 

навчання» в ЛІЕТ. У звітному році пройшли всі етапи навчання і 

кафедральної оцінки 12 викладачів та отримали сертифікати про підвищення 

кваліфікації, звернуто увагу на покращення цього напряму роботи двом 

кафедрам – економіки і маркетингу та міжнародної економіки та 

інвестиційної діяльності. За 2014 рік за участю науково-педагогічних 

працівників опубліковано 11 монографій; 2 підручники; 477 наукових статей 



і 9 навчальних посібників. Є позитивна динаміка по залученню студентів до 

науково-дослідної діяльності: до неї вдалося залучити кожного третього 

студента, а 366 студентів взяло участь у І етапі Всеукраїнських студентських 

олімпіад і наукових творчих конкурсах і за підсумками 25 учасників було 

рекомендовано до ІІ-го етапу цього конкурсу, в котрому наші студенти 

вибороли 2 перших місця – це Перчак Мирослав (гр. ГРС-10) за напрямом 

«Готельно-ресторанна справа» і Кримінець Леся (гр. Т-10) за напрямом 

«Туризм», 2 других місця (відповідно Дембіцька Софія (Т-10), Дорош Юлія 

(Т-10)) і 1 третє місце виборола студенткаКузьмяк Софія (ГРС-10). 

На належному науково-методичному рівні, як у базовому ВНЗ 

проведено другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з 

природничих, технічних  і гуманітарних наук за напрямом  «Готельно-

ресторанна справа». Враховуючи позитивний системний досвід і внесок у 

організаційну та профільну значимість творчих робіт студентів, Міністерство 

освіти і науки України визначило наш інститут базовим у 2014/2015 

навчальному році для Всеукраїнського студентського конкурсу за напрямом 

«Туризм», ця довіра і авторитет зобов’язує нас вже розпочати високоякісну 

змістовну підготовку і створення ефективних форм проведення цього 

загальнодержавного наукового заходу. 

 Декілька хвилин часу відведу коротенькому звіту моєї наукової 

діяльності у 2014році. 

 Виконуючи обов’язки члена Президії НМК зі сфери обслуговування, 

голови підкомісії з туризму МОН України, проводив засідання з розгляду 

оновлення змісту ОПП (освітньо-професійних програм) та структури 

підготовки фахівців для туристичної індустрії на базі Івано-Франківського 

національного університету ім. В.Стефаника(травень 2014 року). Працюю у 

спеціалізованій раді Д.35.840.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальностей 08.00.03 та 

08.00.04. Проводжу експертизу дисертаційних робіт. 

 В інституті очолюю кафедру теорії і практики туризму та готельного 

господарства. Кафедра за звітний період напрацювала багато наукових праць 

та науково-методичних розробок за науковою проблемою «Інноваційно-

інвестиційна діяльність у туризмі Карпатського регіону: реалії та 

перспективи».  



 Очолював оргкомітети наукових конференцій: міжнародної «Стратегія 

розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем 

сучасності» та всеукраїнської «Стратегія для майбутнього сталого розвитку 

туризму в Карпатах»; 

 Особисто взяв участь у міжнародних конференціях різних ВНЗ та 

опублікував наукові статті: 

- Бочан І.О. «Особливості економіки і організації туристичного бізнесу», 

20-21 березня 2014р. Черкаський державний технологічний університет. 

Вісник. Т1. Черкаси – С.9-14; 

- Бочан І.О. «Особливості розбудови закладів розміщення у 

Карпатському регіоні». Квітень 2014р. Харківський національний 

університет міського господарства імені О.М. Бекетова. Харків – С.62-67; 

- Бочан І.О. «Характерні тенденції розвитку міжнародного туризму в 

умовах глобалізації», Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 19-23 

травня 2014р. Вінниця-Закарпаття.-С.174-181. 

Беру участь у наукових дослідженнях інституту за тематикою «Розробка 

наукових основ організації туризму у Західних областях України» та 

розробці туристичного кластера, як член Ради конкурентоспроможності 

економіки м. Львова, та в інших наукових заходах.   

Наступне: при постійному бракові коштів нам вдалось частково 

зміцнити навчально-матеріальну базу інституту по створенню сучасних умов 

праці працюючих і навчання студентів  у 2014 році, в основному, із коштів 

спеціального фонду на загальну суму 74,578  грн, зокрема : 

- у  навчальному корпусі по вул. Дж.Вашингтона, 5а 

 

- Проведено малярні роботи у вході-фойє, коридорі І поверху, коридорі 

ІІ поверху. Вартість робіт – 2614 грн.; - Проведено столярні та шліфувальні 

роботи на двох кафедрах, лабораторії експертизи та митної справи. Вартість 

робіт – 1767 грн.; - Проведено малярні, столярні, сантехнічні та електричні 

роботи у приміщенні студентського кафе «Мандрівник». Вартість – 2217 

грн.; - Проведено роботи по реконструкції приміщення І поверху 

«Навчальний «Торговий центр: Овочі і фрукти для здорового харчування», а 

саме: перекриття даху, улаштування електричного розгалуження, опалення, 

підвісної стелі, світильників, керамічної плитки на підлогу, малярні роботи. 



Сантехнічні роботи по облаштуванню санітарних приміщень, улаштування 

мийок, умивальників, унітазів. Роботи по проведенню водопостачання та 

водовідведення. Площа робіт – 42 м
2
. Вартість матеріалів – 24732 грн.; - 

Улаштування турнікетів для велосипедного паркування біля навчального 

корпусу в кількості 3 штук. Вартість даних робіт – 1200 грн.; - Проведено  

будівельно-малярні роботи фасаду першого поверху. Вартість робіт – 2162 

грн.;  - Проведено будівельно-малярні роботи фасаду першого поверху. 

Вартість робіт – 2162 грн.; - Проведено переоснащення електричної щитової 

навчального корпусу. Вартість матеріалів і робіт – 6840 грн.; - Придбано 12 

стендів. 

                                                                            Разом – 41 532 грн. 

- у  навчальному корпусі по вул.  Л.Українки, 39 

 

- Проведено ремонтно-будівельні роботи у чотирьох аудиторіях, 

коридорі ІІІ поверху. Вартість матеріалів і робіт – 2830 грн.; - Проведено 

малярні роботи у цокольному поверсі навчального корпусу в усіх 

приміщеннях. Вартість будівельних матеріалів і робіт – 1640 грн.; - 

Проведено малярні, столярні, сантехнічні та електричні роботи у НЛВКХГС. 

Вартість матеріалів і робіт – 2320 грн.; - Придбано 8 стендів. 

                                                                               Разом – 6 790 грн. 

- у навчальному корпусі по вул. Менцинського, 8 

 

- Проведено малярні і столярні роботи у трьох аудиторіях та приміщенні 

кафедри природничо-математичних  дисциплін. Вартість матеріалів – 3824 

грн.; - Проведено малярні, столярні, сантехнічні та електричні роботи у 

приміщенні архіву ІІІ поверху. Вартість будівельних матеріалів – 1954 грн.; - 

Улаштування обмежувача дорожнього руху, дорожнього знаку і тротуарних 

турнікетів біля корпусу; - Придбано 17 стендів. 

                                                                           Разом – 5 778 грн. 

- у  навчальному  корпусі  по  вул. Кн. Романа, 36 

 

- Проведено ремонтно-будівельні, електричні, сантехнічні, малярні і 

столярні роботи ІІ поверху, сходової клітки. Сантехнічні роботи у санвузлах 

ІІ поверху. Вартість робіт – 2978 грн.; - проведено будівельно-малярні 

роботи фасаду першого поверху. Вартість матеріалів і робіт – 1620 грн.; - 



Проведено роботи по ремонту даху. Вартість робіт – 1430 грн.; - Проведено 

переоснащення електричної щитової навчального корпусу. Вартість 

матеріалів і робіт – 1840 грн.; Придбано 8 стендів. 

                                                                        Разом – 7 868 грн. 

- у  гуртожитку №1 по вул. Архипенка, 2 

 

- Проведено благоустрій території, малярні роботи у трьох кімнатах, де 

проживають студенти і у 2-х побутових кімнатах. Проведено профілактичний 

ремонт 2-х електричних плит. Улаштовано 4 стенди. Вартість матеріалів і 

робіт – 8940 грн. 

                                                                        Разом – 8 940 грн. 

- у  гуртожитку №2 по вул. Золотій, 4 

 

- Проведено благоустрій території, малярні роботи у чотирьох кімнатах 

та сходовій клітці, їдальні, душових. Проведено профілактичний ремонт 4-х 

газових плит. Замінено водопровід у 6-ти душових кабінах. Улаштовано 6 

стендів. Вартість матеріалів і робіт – 3670 грн. 

                                                       Разом 3 670  грн. 

Встановлено засоби бездротового зв’язку передачі даних (Wi-Fi)  в усіх 

навчальних корпусах і гуртожитках інституту. 

Протягом звітного періоду забезпечено ефективне і стійке фінансово-

економічне становище інституту. До вашої уваги коротенька інформація про 

фінанси інституту у 2014 році: 

1. Кошти загального фонду. 

Асигнування з Міністерства освіти і науки України на 2014 рік – 

10815100 грн., з них: 

- Оплата праці – 4887410 грн.; - Нарахування на оплату праці – 1700000 

грн.; - Харчування дітей- сиріт – 170143 грн.; - Комунальні послуги та 

енергоносії – 324400 грн.; - Стипендії – 3663684 грн.; - Компенсація на 

придбання м’якого інвентаря та взуття дітям-сиротам – 4775 грн.; - 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання вікон, екрани 

проекційні, періодичні видання, витратні матеріали) – 47463 грн.; - Оплата 

послуг (окрім комунальних) – 22000 грн. 

Видатки проведені згідно виділених асигнувань. 

 



2. Кошти спеціального фонду. 

 

Надійшло коштів – 3527536 грн., залишок коштів на рахунку, станом на 

01.01.2014 р. – 654312 грн. Разом надходжень за 2014 рік  - 4181848 грн. 

Видатки згідно КЕКВ: 

- Оплата праці – 2382000 грн.; - Нарахування на оплату праці – 865400 

грн.; - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 236700 грн.; - 

Продукти харчування – 76300 грн.; - Оплата послуг (крім комунальних) – 

122100 грн.; - Відрядження – 33300 грн.; - Комунальні послуги та енергоносії 

– 249060 грн.; - Інші видатки (податки) – 11110 грн.; - Придбання обладнання 

та предметів довгострокового користування – 18000 грн. 

Разом видатків (орієнтовно) за 2014 рік – 3993970 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. Мали місце затримання розрахунків органами 

Державного казначейства. 

Усі питання оперативної діяльності аналізуються і розглядаються на 

засіданнях ректорату, котрі проводяться майже кожного понеділка щотижня і 

оформляються протоколами. 

Питання концептуального і стратегічного розвитку, оцінки якості та 

ефективності навчально-виховного процесу, ухвалення навчальних планів і 

програм, основних напрямів наукових досліджень та інші розглядаються і 

ухвалюються на засіданнях Вченої ради інституту, котрі проводяться не 

рідше одного разу на квартал, оформляються протоколами та видаються 

матеріалами кожного засідання і доводяться до усіх підрозділів інституту, в 

тому числі і до органів студентського самоврядування. 

Студенти, згідно Статуту інституту, представлені в усіх структурах 

інституту зі своїми правами і обов’язками. Жоден навчально-методичний, 

виховний,  науковий захід в інституті не проводиться без участі студентів.  

На шляху до якості вищої освіти вже другий навчальний рік 

активізовано ефективність діяльності інституції кураторства для мотивації, 

самореалізації студентів, формування якісних компетенцій в інноваційній 

моделі підготовки фахівців за відповідними напрямами і спеціальностями. 



Кожного вівторка проводяться академічні години, котрі містять такі 

структурні складові:  а) профільну (розглядаються інформаційні презентації, 

напрацьовані навчальними лабораторіями і ТІЦ (Туристичним 

інформаційним центром) про стан глобальної економіки, туристичної, 

готельно-ресторанної  індустрії  у світі та Україні); б) стан реалізації 

навчальних     програм в залежності від курсу навчання в інноваційній моделі 

підготовки (дерева фаху); в) світоглядну складову за вподобаннями та 

інтересами студентів. Цей підхід є дуже ефективним в розширенні 

академічних і практичних свобод випускників інституту. 

За підсумками аналізу роботи із академічними групами у звітному році 

кращими кураторами є: 

- Козак Галина Юріївна – група ГРС/12 

- Банера Надія Петрівна – група БОФ/11   

- Стручок Наталія Миколаївна – група БЕ/10 

- Савіцька Наталія Володимирівна – група МЕ/14 

- Федина Лариса Олександрівна – група ТЕМ/12 

- Заяць Наталія Олегівна – група МГРБ/12 

На шляху до якості вищої освіти за європейськими стандартами ми 

значно модернізували зміст, умови і форми роботи бібліотеки як основної 

джерельної  бази  інформації  інституту для навчально-методичного 

забезпечення кожного предмету та профільної наукової  діяльності 

викладачів і студентів. 

Фонд бібліотеки станом на грудень 2014 р. нараховує 51045 

примірників. В 2014 р. надійшло 79 примірників на суму 4601 грн., з них 24 

примірники подаровано викладачами інституту (Бомба М.Я., Захарчин Р.М., 

Ривак О.С., та ін.). Передплачено  34 періодичних видання фахового 

спрямування. 

На 2015 р. передплачено 30 періодичних видань на суму 14157 грн. 

В бібліотеці студенти мають можливість скористатися електронним 

каталогом, безкоштовним доступом до мережі Інтернет, наявне   Wi-Fi 

покриття, на сайті інституту відкрито до грудня 2014 р. безкоштовний 

тестовий доступ до бази даних polpred.com Огляд ЗМІ (кращі статті 

інформагентств і ділової преси Європи та світу). А також бібліотечними 

електронними колекціями: базою повнотекстових інформаційних видань для 

фахівців з туризму; повнотекстовими інформаційними бюлетенями митної 



служби України; прес-релізом статей фахового спрямування; навчально-

методичним забезпеченням викладачів інституту. 

У співпраці з ТІЦ, виставковим центром та лабораторією готельного і 

туристичного підприємництва та інноваційних технологій в туризмі 

сформовані власні повнотекстові бази даних інформаційних видань за 

напрямами: Готельно-ресторанний бізнес; Туризм; Туристичні ресурси 

України; Львів, які доступні для студентів з локальної мережі бібліотеки. 

Сформовано друковані повнотекстові інформаційні матеріали на допомогу 

кураторам («5 найбільш величних бібліотек світу», «11 найкрасивіших 

дендропарків України», «Топ – 10 вражаючих готелів на деревах для 

незабутнього відпочинку», «Музей Підводних скульптур», «Топ – 10 

найкрасивіших міських парків у світі», «Топ -10 високотехнологічних готелів 

світу»). 

Постійно проводиться робота зі збору, систематизації і збереженню 

електронної інформації: матеріали конференцій, круглих столів, інтегрованих 

занять,  з усіх кафедр зібрано навчально-методичне забезпечення. В 

бібліотеці зберігаються: Вісник ЛІЕТ, всі збірники конференцій, круглих 

столів, що проходили в інституті. В бібліотеці можна ознайомитись з 

електронними: 

- Презентаціями: Туристичні фірми Львова, Найкращі готелі світу, 

видані  лабораторією готельного та туристичного підприємництва та 

інноваційних технологій в туризмі і ТІЦ; 

- Інтегровані заняття: «Покращення послуг раціонального харчування 

населення в санаторно-курортних комплексах із врахуванням їх 

нутріціологічної оцінки» з дисциплін «Нутріціологія», «Інформаційні 

системи і технології в закладах ресторанного господарства», «Ділова 

іноземна мова (англійська). – {уклад. Івашків Л.Я., Козій І.Я., Матвіїв-

Лозинська Ю.О.}. – Львів: ЛІЕТ, 2014. – 45 с. 

Підібрано та окремо виділено фонд навчальної, методичної, 

нормативно-правової документації для підготовки до державної атестації, 

зокрема навчальні підручники та посібники; база даних програм підготовки 

до державних іспитів  

( в електронному варіанті). 

З метою популяризації та використання навчальних, наукових та 

періодичних видань для підготовки до самостійної, індивідуальної роботи та 



підготовки до загальноінститутських семінарів, конференцій, написання 

наукових робіт видано в електронному і текстовому варіанті книжково-

ілюстративні імідж-виставки, які містять вичерпну інформацію про 

бібліотечні фонди. А саме: «Періодичні видання в ЛІЕТ», «Готельно-

ресторанний бізнес», «Туризм – соціально-економічне явище сучасності», 

«Товарознавство і комерційна діяльність», «Міжнародна економіка», 

«Основи економічних знань». 

Підготовлено та видано бібліографічний покажчик «Наукові праці 

вчених Львівського інституту економіки і туризму (2012-2013 рік). – Львів, 

2014. – 62 с. Готується покажчик «Наукові праці вчених Львівського 

інституту економіки і туризму»  (2014 рік). 

Підсумовуючи, слід зазначити, що Львівський інститут економіки і 

туризму за свій десятирічний термін функціонування, розвивається як 

провідний ВНЗ України з розвитку науки про туризм і підготовки 

висококваліфікованих фахівців для найбільш ефективної сфери вітчизняної 

та світової економіки. Через широку  міжнародну співпрацю з ВНЗ і систему 

міжнародного стажування студентів має визнання за кордоном. Та через 

співпрацю з підприємствами туристичної інфраструктури регіону і країни, 

спільну наукову діяльність з профільними ВНЗ добре авторизований в 

Україні. Ці досягнення є найважливішим критерієм рейтингу інституту, від 

нього і декількох інших факторів буде залежати перспектива інституту. 

Розуміючи, що через якість вищої освіти буде визначатись абітурієнт, куди 

піти вчитися і випускник, чи успішно працевлаштуватися у відповідності із 

здобутою в інституті освітою. 

Згідно Закону України «Про вищу освіту» та Стратегії реформування 

вищої освіти в Україні до 2020 року, колектив інституту сповнений 

потенційних можливостей до реалізації системних змін для забезпечення 

високої якості вищої освіти. 

В черговий раз звертаємось до МОН України за підтримки Львівської 

облдержадміністрації ще з 2010 року про передачу на баланс нашого 

інституту Львівського професійного ліцею харчових технологій, котрий 

готує робітничі професії за спорідненими спеціальностями в інституті для 

здобуття фаху у ступеневій вищій освіті задля покращення якості підготовки 

персоналу туристичної індустрії, адже якість туризму залежить від якості 

наданий послуг, котрі можуть надати тільки професіонали з туризму. Про це 



свідчить світовий досвід. Цей ліцей знаходиться на території спільного 

подвір’я з факультетом туризму та готельно-ресторанної справи інституту. 

В туристично привабливому краї, Галичині, наш інститут має об’єктивні 

перспективи розвитку, як вимога часу.  Реалізуймо ці можливості сповна. 

 

                                           Звіт схвалено і затверджено на конференції 

                                           трудового колективу 24 грудня 2014 року. 
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