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ЗВІТ  

ректора Львівського інституту економіки і туризму  

Бочана І.О., д.е.н., професора,  

про роботу у 2018 році по виконанню контрактних зобов’язань і 

розвитку Інституту 

26 грудня 2018 року 

Шановні учасники конференції трудового колективу! 

Вивчаючи світовий і вітчизняний досвід освіта, наука, вища школа 

України у 2018 році продовжувала реформуватися, модернізуватися за 

об’єктивними потребами, але не завжди, на жаль, ефективними методами. Ми 

свідомі того, що все об’єктивне, вічне, бо воно побудоване на цивілізаційному 

досвіді, а все штучне є тимчасове. З цієї позиції ми в році, що минає, 

аналізували підходи, ставили завдання і реалізовували ефективні заходи на 

шляху до мети - очікуваних результатів та вагомих інтегрованих компетенцій.  

В сучасному світі нові професії та вимоги до персоналу постійно 

змінюються, що зобов’язувало кожного із нас: викладача, керівника навчатися, 

оновлювати знання.  

Але, як показала остання державна атестація і захист магістерських робіт, 

що не всі оновлюють свої знання, навіть професорського рівня діють на базі 

старого багажу і нечітко формують інтегровані компетенції. 

В інституті функціонує ефективна діяльність всіх складових елементів та 

структурних підрозділів, щоб забезпечити динаміку розвитку колективу і 

щорічні перспективні результати. 

Ректор у щорічному зверненні до кожного керівника структурного 

підрозділу, викладача і студента інституту «Це важливо врахувати на початку 

нового навчального року» окреслює його особливості. Є потребою згадати хоча 

би три останні роки, особливостями яких були: 

� 2016/2017 навчальний рік визначався роком інноваційних змін і 

вагомих результатів по формуванню позитивного іміджу і бренду інституту; 
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� 2017/2018 навчальний рік визначався роком інноваційних 

результатів для забезпечення високої репутації і впізнаваності інституту; 

� 2018/2019 навчальний рік ми розпочали по популяризації 

інноваційних результатів на ствердження іміджу і бренду інституту. Ми 

прийшли до висновку, що наші результати і досягнення мало відомі за межами 

інституту. 

По всіх напрямках системної діяльності ми визначили чітку мету – 

досягнення професійного результату, стосовно кожного викладача і студента, 

формувати у них високі професійні та інтелектуальні компетенції галузевої 

науки і освіти. Працювати без результатів в нашому колективі неможливо, 

нікому не дано. Тільки якісна та ефективна діяльність дає нам можливість 

успішно зреалізувати інноваційні зміни, окресленні Стратегією розвитку 

інституту до 2020 року у відповідності до вимог Закону України «Про вищу 

освіту». 

Кожен науково-педагогічний працівник, завідувач кафедри в минулому 

навчальному році працював над оновленням змісту предметів та навчальних 

програм; поєднував освітній і науковий процес на інноваційній основі. Тобто 

наукові, профільні, галузеві досягнення широко використовувалися у 

навчальному процесі, реалізувавши принцип, що вища школа без науки 

функціонувати не може. 

Постійно викладачі вдосконалювали і наповнювали навчально-методичне 

забезпечення предметів викладання з можливостями використовувати новітні 

технології для якісного формування у студентів професійних компетенцій, 

розвивати індивідуальні та самостійні здібності. Ці напрацювання є у 

паперових та електронних варіантах на кафедрах і бібліотеці та доступні 

студентам та викладачам. Особливо багато прийшлося працювати в цьому році 

науково-педагогічним працівникам, котрі мають педагогічне навантаження за 

особливими умовами навчального процесу для магістрів, наповнювати 

навчальні програми науково-дослідним і тренінговим фаховим змістом. 



3 

 

Для того, щоби навчальні заняття проводилися у аудіо-, відео-, 

інформаційному супроводі нам вдалося в кожному із чотирьох навчальних 

корпусів встановити в кабінетах і лабораторіях стаціонарні проектори, шо 

становлять сьогодні понад 70% від потреби, котрі успішно функціонують з 

персональними ноутбуками викладачів і студентів(в аудиторіях, де ще не 

встановлені стаціонарні проектори, використовуються кафедральні переносні 

проектори). Це вагомий крок, який дає можливості публічно, електронно 

презентувати досягнуті результати та звіти по виконаних програмних 

завданнях. В інституті зреалізована  суб’єкт-суб’єктна діяльність викладача і 

студента по реалізації кожної окремо взятої навчальної дисципліни. Починаючи 

із доведення до кожного студента витягу з навчальної програми(так званої сітки 

тематичного плану), котру студент зобов’язаний прикріпити  до власного 

конспекту  і особисто приступити до реалізації і вступити до взаємоконтролю 

співпраці з викладачем на шляху до формування тематичних елементів 

професійних компетенцій. В цьому році мені приємно інформувати, що наші 

викладачі готові і мають чим публічно звітувати  по кафедрально, в кінці 

семестру чи навчального року, в залежності коли завершується навчальна 

програма, про  формування професійних компетенцій за предметом викладання 

та мотивувати перед ректоратом та студентами  роль і місце цієї дисципліни у 

навчальному плані.  

В цьому році ми докорінно покращили дисципліну і відповідальність за 

результати навчального процесу викладача і студента. Кафедри посилили 

контроль за готовністю викладача формувати компетенції студентів. А студента 

– покращити індивідуальну і самостійну роботу, бути мотивованим здобувати 

знання і не пропускати навчальні заняття. 

Студенти-прогульники, неуспішні у реалізації навчальних програм, 

складають звіти-атестації пропущеного матеріалу тільки публічно комісії, яка 

складається з представників кафедри, деканату і органів студентського 

самоврядування за визначеним графіком. 



4 

 

Студент-прогульник знає, що його очікує публічна атестація – це виключає 

формалізм та інші негативні прояви. Студенту – прогульнику не повинно бути 

вигідно опинитися в такому стані. 

Цього року  ми на якісно новий рівень підняли результати кафедральної 

роботи по формуванню інтегрованих компетенцій  випускникам, особливо 

випускових кафедр, на предмет здатності вести власну справу, бізнес за 

кожною спеціальністю, це зокрема, від нуля запустити ефективну 

підприємницьку діяльність: ресторану, готелю, туристичної фірми, 

торговельного підприємства, спільного підприємства з іноземним капіталом; 

формувати організаційно-економічний механізм діяльності підприємства сфери 

послуг.  

Ці інноваційні кафедральні досягнення протягом останніх двох років 

планово заслуховувалися на засіданнях Вченої ради та інших публічних 

заходах. Слід правду сказати, що не всі кафедри успішно справилися з цим 

інтегрованим, прагматичним результатом, деякі з них ще мають це домашнє 

завдання на цей 2018/2019 навчальний рік. Але їх дуже мало і позитивний 

досвід допоможе? Про що це говорить, що викладач чи кафедра не уявляє, яким 

має бути сучасний випускник і який він здатний провадити власний бізнес, не 

може успішно сформувати переконливі компетенції, а звідси чи такий він 

потрібний студентам? 

В мотиваціях студентів ми доводимо, що вони навчаються не заради 

оцінок чи навіть дипломів, а заради професійних компетенцій, наука  має мати 

практичне застосування. 

Цього року ми продовжували реалізацію особливих умов організації 

навчального процесу для реалізації освітньо-професійних програм магістрів, які 

складаються з двох частин: 

- 3 дні (три) тижня магістри працюють за інтегрованими навчальними 

програмами; 
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- 2 дні (два) тижня студенти-магістри реалізують індивідуальні науково-

дослідні тренінгові завдання під керівництвом кафедральних працівників з 

поетапним публічним презентуванням тематичних звітів у досягненнях 

кожного місяця. 

Ця форма роботи дала неоцінений ефект, магістри розкрили свої здібності і 

таланти, повірили у свої компетентісні можливості. Це, та інше дало 

можливості інституту пройти успішно акредитацію МОН України за всіма 

магістерськими освітньо-професійними програмами. 

Досягнуті інноваційні інтегровані результати підняли імідж і бренд 

інституту на вітчизняному і міжнародному освітньому просторі. 

За результатами міжнародної співпраці ми з вересня-жовтня 2018 р. 

розпочали реалізацію за міжнародною програмою «Два дипломи» спільно з 

профільною Вищою школою туристики та екології в Сухій-Бескидській 

(Польща) та ЛІЕТ. Вже 11 студентів-магістрів розпочали навчання за 

інтегрованими програмами у двох профільних навчальних закладах. 

За досвідом більш, ніж десятирічної діяльності ми прийшли до висновку 

неоціненного значення міжнародного стажування наших студентів протягом 4-

5 місяців літнього періоду на сучасних туристичних комплексах Туреччини, 

Греції, Болгарії, Польщі та інших країн для формування якісних професійних 

компетенцій сучасного фахівця. Ми ввели міжнародне стажування у сфері 

туристичної індустрії, як складову практичної підготовки, за результатами 

якого кожен студент отримує сертифікат та повинен скласти звіт перед 

кафедрою та публічну презентацію перед однокурсниками та керівництвом 

інституту. 

Переконливою і результативною виявилися реформа організації і змісту 

практичного навчання трьох видів практичного навчання (розпочата у 2016 

році), в оновлених і змінених програмах практичного навчання передбачено 

формування вмінь в реальному підприємництві, чи технологіях і процесах та 

вивчення науково-технічних досягнень через віртуальні джерела і публічний 
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персональний звіт кожним студентом та публічне оцінення цих компетенцій. 

Керівники практичного навчання, згідно педнавантаження, не пізніше як за 

тиждень перед виходом студентів на практику зобов’язані ознайомити 

студентів із змістом навчальної програми, індивідуальним завданням, а також із 

графіком виконання конкретних завдань на щодень чи тиждень. 

Якість нашої праці і навчання завжди веде до передбачення. 

Забезпечуючи позитивні параметри у науковій і освітній діяльності, ми 

завжди зможемо бути мобільними для ефективних змін на вітчизняному і 

європейському рівнях вищої освіти. В інституті є потужна інноваційна база – це 

ТІЦ (Туристично-інформаційний центр); Виставковий центр «Тури і туристичні 

продукти для львів’ян та гостей міста», лабораторний музейний комплекс 

розвитку туристичної освіти; НЛВКХ і ГС (навчально-лабораторний 

виробничий комплекс харчування і готельної справи) з фіто-баром, навчальний 

хостел; кабінет інтенсивного вивчення іноземних мов з інтернет–кафе; 

профільно-спортивний центр з формуванням компетенцій з дайвінгу, гірсько-

лижного спорту та інше. Використовуючи вітчизняний і закордонний досвід, 

ми закладаємо умови, щоби під час навчання залучати студентів до створення, 

проектування віртуальних фірм чи реальних «навчальних підприємств», 

«стартапів». Ознайомившись із досвідом відомого професора Стенфордського 

університету Фредеріка Термана, який увійшов в історію як «батько 

силіконової долини», ми на засіданні Вченої ради визначили, що цей аргумент є 

дуже слушним для нинішнього стану розвитку національної вищої освіти. Це 

дуже актуальне і амбітне завдання для ЛІЕТ.  

Наступне, маючи серед ЗВО економічного профілю перспективи, колектив 

інституту не зміг своїми результатами переконати та мотивувати абітурієнтів 

здобувати профільну вищу освіту у ЛІЕТ. При віртуальному конкурсі поданих 

заяв на ДФН, їх було 991 при ліцензованих можливостях 310 прийому, більше 

3-х осіб на ліцензоване місце, ми не змогли його виконати. 
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Тому що уже другий рік діє суб’єктивний фактор «Всеукраїнського 

комп’ютера», котрий налаштований на високі конкурсні бали сертифікатів ЗНО 

на економічні спеціальності в межах 175-200 балів для визначення 

держзамовлення, тобто гроші ходять за відмінником, та чи тільки відмінник 

може бути успішним бізнесменом…? При конкурсних 150-160 балах ми 100% 

перекривали державного замовлення згідно конкурсного тендерного 

визначення. Нам крім, 19 місць держзамовлення, прийшлось формувати 

контингент за контрактом. Цей суб’єктивний фактор впливає на національний 

інтерес. 

Всього на умовах контракту у 2018 році на навчання на бакалаврський 

освітньо-професійний рівень прийнято 111 студентів. На магістерську освітньо-

професійну програму у 2018 році прийнято: - на денну форму навчання – 62 

студенти; на заочну форму навчання – 45 студентів. Всього – 107 студентів, із 

них за державним замовленням: 59 студентів – магістрів.   Всього у 2018 році 

нове поповнення прийому студентів склало – 218 осіб. 

Суперечливим є підхід «гроші ходять за відмінником», він за 

цивілізаційним підходом пішов навчатися у столичні заклади вищої освіти, а то 

і поїхав навчатися за кордон.  

Суперечливість полягає ще й у тому, що в Україні відбувається 

децентралізація економіки і політики, а у вищій освіті відбулася централізація, 

цей підхід не сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу і економічному 

зростанню країни і, зокрема, у феноменальних можливостях туризму. 

Ми свідомі того, що коли все суб’єктивне відхилити, то залишається все 

об’єктивне, вважаю вічне – це висока якість і ефективність нашої діяльності, 

висока репутація  і бренд ЛІЕТ, звідси і особливість нашої діяльності у 

2018/2019 навчальному році, котрий ми іменуємо «Роком популяризації 

інноваційних результатів на ствердження іміджу і бренду інституту». 

Конкретними результатами ми повинні робити промоції людського 

фактору у туристичному та торгівельному бізнесі; його ролі у збільшенні 
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дохідності і ефективності надання якісних послуг туристам, наповнення 

бюджетів різних рівнів, створення інноваційних місць праці, ці та інші 

аргументи висвітлювати у наукових, фахових публікаціях у співпраці з 

представниками працедавців і владних структур. У 2018 році успішно 

реалізувало бакалаврську освітньо-професійну програму 213 студентів, із них 

122 студенти за денною формою навчання і 91 студент за заочною формою 

навчання. 

Всі вони працевлаштувалися, або продовжили навчання за магістерською 

програмою. По деяких спеціальностях ми успішно мотивували бакалаврів 

продовжити навчання за магістерською освітньо-професійною програмою, а за 

спеціальністю «Економіка» спеціалізацією «Міжнародний туризм» не маємо 

жодного студента…?  

Ми з вересня 2018 року по всіх наукових та навчальних структурах 

спрямували всі зусилля на формування переконливих компетенцій для 

реалізації практичної і академічної свободи випускників. Вказали на суттєві 

опущення в діяльності окремих кафедр і застерегли, що без високої науково-

професійної діяльності на магістерському рівні, такі кафедри не зможуть в 

інституті функціонувати. 

В складних соціально-економічних умовах, що склалися в Україні 

проблематичним буде питання формування високих якісних компетенцій і 

формування контингенту студентів в найближчі роки. До Вашої уваги подаю 

зміни загального контингенту студентів для порівняння у 2016, 2017 та 2018 

роках (Таблиця 1).   
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Таблиця 1 

Загальний контингент студентів Інституту, осіб 

                                                              (станом на 01.10.16р., 01.10.17р., 01.10.18 р)             

№ 

з/

п 

Факультет Денна форма Заочна форма Усього 

н
а 

0
1

.1
0

.1
6
р.

 

н
а 

0
1

.1
0

.1
7
р.

 

н
а 

0
1

.1
0

.1
8
р.

 

н
а 

0
1

.1
0

.1
6
р.

 

н
а 

0
1

.1
0

.1
7
р.

 

н
а 

0
1

.1
0

.1
8
р.

 

н
а 

0
1

.1
0

.1
6
р.

 

н
а 

0
1

.1
0

.1
7
р 

н
а 

0
1

.1
0

.1
8
р.

 

1 Факультет туризму, 

готельної та ресторанної 
справи 

358 298 280 167 138 121 525 436 401 

2 Бухгалтерсько-економічний 

факультет 
166 142 125 104 67 58 270 209 183 

3 Факультет менеджменту, 

товарознавства та 

комерційної діяльності 
255 192 189 140 109 128 395 301 317 

 Разом по інституту 779 632 594 411 314 307 1190 946 901 

 

Як ми бачимо, контингент студентів денної форми навчання зменшився на 

185 студентів, а заочної форми навчання – на 104 студенти, в цілому по 

інституту він, враховуючи об’єктивні і суб’єктивні чинники, зменшився на 289 

студентів. В інших ЗВО подібна ситуація. Наприклад, у Київському 

національному економічному університеті імені В.Гетьмана із 24 тис. студентів 

контингент зменшився до 12 тис. Ці, хто не зміг у нас працювати чи навчатись 

– часом ганьблять ЛІЕТ.       

Багато студентів із-за соціальних складних умов у сім’ї змушені були піти 

працювати, і не маловажним виявився факт сприятливого працевлаштування за 

кордоном. Мав місце формалізм в організації навчального процесу – студенти 

не відвідують заняття. Не всі викладачі професійним прикладом можуть 

мотивувати студентів (це об’єктивний фактор).  

Ректор зобов’язав через публічні звіти «студентів-прогульників» перед 

комісією по кожній темі навчальної дисципліни прозвітуватися через 

компетенції. Після цього деканати будуть публічно приймати рішення про 
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допуск (чи не допуск) до заліково-екзаменаційної сесії по завершенні І 

семестру. 

Не дійшовши вимогливо і відповідально до кожного студента сподіватися 

марно, що у ІІ семестрі ми зможемо працювати ефективно і компетентісно. 

Публічність – це наче світло на все темне, формальне, порожнє! Нам 

необхідно якнайшвидше перейти до публічних результатів! Їх оцінки, 

визнання! 

Дехто із студентів не звик до формування сучасних знань, які містять 

вимоги професійних компетенцій, але були і такі, котрим забракло мотивації до 

здобуття ступеневих професійних знань, як відсутність чи брак аргументації 

успішно працевлаштуватися за фахом. Це при наших перспективних  

спеціальностях і шалених можливостях розвитку туристичної інфраструктури 

м. Львова і нашого краю. Ми з цього аналізу зробили висновки (навіть деякі 

кадрові) і працюємо на переконливі динамічні результати. Всі досягнуті 

результати і ефективні заходи в інституті носять широкий публічний характер. 

Спостерігається постійний брак бюджетних коштів в державі на фінансування 

вищої освіти, показую деякі зміни у джерелах фінансування нашого інституту, 

це видно із Таблиці 2. 

Таблиця 2  

Контингент студентів 

у розрізі освітніх ступенів та джерел фінансування, осіб 

                                                             (станом на 01.10.16р., 01.10.17р., 01.10.18 р.) 

 

 

Освітній 

ступень 

Денна форма Заочна 

форма 

Усього 

студентів 

З них навчаються на 

кошти 

Держбюджету фізичних та 

юридичних 

осіб 

н
а 

 0
1

.1
0

.1
6
р.

 

н
а 

 0
1

.1
0

.1
7
р.

 

н
а 

0
1

.1
0

.1
8
р.

 

н
а 

 0
1

.1
0

.1
6
р.

 

н
а 

 0
1

.1
0

.1
7
р.

 

н
а 

0
1

.1
0

.1
8
р.

 

н
а 

 0
1

.1
0

.1
6
р.

 

н
а 

 0
1

.1
0

.1
7
р.

 

н
а 

0
1

.1
0

.1
8
р.

 

н
а 

 0
1

.1
0

.1
6
р.

 

н
а 

 0
1

.1
0

.1
7
р.

 

н
а 

0
1

.1
0

.1
8
р.

 

н
а 

 0
1

.1
0

.1
6
р.

 

н
а 

 0
1

.1
0

.1
7
р.

 

н
а 

0
1

.1
0

.1
8
р.
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Бакалавр 632 529 437 309 251 202 941 780 639 452 314 191 489 466 443 

Спеціаліст
(магістр) 

147 103 154 102 63 108 249 166 262 125 80 134 124 86 133 

Разом: 779 632 591 411 314 310 1190 946 901 577 394 325 613 552 576 

 

Порівняно із 2017 роком, коли за держбюджетом навчалося 394 студентів, 

у 2018 році їх стало 325 студенти, зменшено на 69 студентів. Із аналізованої 

структури контингенту студентів за джерелами фінансування, видно що за 

держзамовленням у 2018 році навчається 325 студенти, а за контрактом 576 

студенти (на 251 студентів більше, ніж за державним замовленням). Цей аналіз 

показує, що при сьогоднішніх тенденціях бюджетного фінансування (їх браку) 

слід шукати інші джерела фінансування. Збільшення державного фінансування, 

враховуючи реальний стан економіки, найближчим часом марно сподіватися. 

Ми над цією проблемою, як Вам відомо, вже працюємо, втілюємо 

міжнародний проект по створенню Європейського центру розвитку туризму 

професійної освіти та рекреації імені Миколи Коперника у м. Сколе, що 

функціонуватиме за інноваційним трикутником «Бізнес – Наука, Освіта – 

Влада» у формі кластерного об’єднання, консорціуму. Постійно беремо участь 

у грантових конкурсах, залучаємо кафедри до виконання науково-дослідних 

тематик на госпдоговірних умовах (але який результат??), через інноваційні 

структури інституту надаємо частково платні послуги, намагаємося 

комерціалізувати наукові досягнення, за цим майбутнє фінансування вищої 

освіти із світового і європейського досвіду. Через договірні відносини з 

бізнесом і працедавцями, домовляємося про зарплатну практику і 10% 

відрахування до спецфонду інституту, в тому числі і міжнародне стажування 

для хоча би частково перекривати зростання видатків інституту. 

На шляху до високої якості вищої освіти в інституті проводиться 

ефективна робота по зміцненню трудового колективу, здатного забезпечувати 

вагомі результати для розвитку інституту з високим рейтингом і репутацією. 

Проводиться публічний звіт кожного по досягнутих результатах, що дає 
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можливість системно формувати потенційно спроможний колектив сучасного 

ЗВО. Подаємо коротенький аналіз науково-педагогічного персоналу.   

Станом на 12.12.2018 року штатна чисельність науково-педагогічних 

працівників складала 105 осіб, що на 10 осіб (10 %) менше в порівнянні з 

аналогічним періодом 2017 року (Таблиця 3). Зменшення відбулося за 

фінансових обмежень, скорочення кількості студентів, раціонального 

розміщення педагогічного навантаження. 

Таблиця З 

Науково - педагогічний персонал інституту  

(станом на 01.10.17 р., 12.12.18р.) 
 01.10.2017 12.12.2018 Відхилення 

Чисельність науково-педагогічних 

працівників 
 

 осіб % 

Всього: 115 105 -10 9% 

у.т.ч. докторів, професорів 14 17 +3 14% 

кандидатів, доцентів 69 64 -5 6% 

Штатні науково-педагогічні працівники     

Всього: 105 86 -19 18% 

у.т.ч. доктори, професори 10 9 -1 10% 

кандидати, доценти 65 53 -12 16% 

 

Середній вік працівників Інституту становить 47,5 років.  

У 2018 р. підвищили кваліфікацію 9 науково-педагогічних працівників, з 

яких: 

- 2 особи у ЛІЕТ за програмою «Сучасні методики навчання» (Ковальчук 

Христина Ігорівна, Островська Галина Василівна):  

- 6 осіб за програмою зовнішнього стажування, а саме 5 у закладах вищої 

освіти регіону (Савіцька Наталя Володимирівна, Савіцька Ольга Петрівна, 

Свелеба Наталя Андріївна, Мороз Володимир Павлович, Щур Ольга 

Миколаївна) та 2 на профільних підприємствах (Жолинська Галина 

Мирославівна, Ковальчук Христина Ігорівна): 

У 2018 році з нагоди Дня науки відзначено 11науково-педагогічних 

працівників за досягнуті високі результати праці, з них: 
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- Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (Погорілко 

Оксана Іванівна, Федина Лариса Олександрівна, Цимбала Ольга Стефанівна) 

- Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації 

(Замрій Оксана Миронівна, Папка Олег Степанович, Сусол Наталія 

Ярославівна, Савіцька Ольга Петрівна); 

-  Грамотою департаменту освіти і науки ЛОДА (Кушнірук Галина 

Володимирівна); 

- Подякою міського голови Львова (Ільчук Олена Олександрівна, Мороз 

Володимир Павлович, Павлишин Маріанна Львівна) 

- Савіцька Наталя Володимирівна нагороджена премією Львівської 

обласної держадміністрації та Львівської обласної ради молодим вченим, які 

мають особливі наукові досягнення.  

Сучасні глобалізаційні виклики вимагають серйозних змін у підходах до 

навчання, структури і змісту навчального процесу, мотивації навчання 

студентів. 

Вагомим показником нашої діяльності є результати Всеукраїнських 

конкурсів студентів інституту і отриманих 5 призових місць; 1 студентка 

виборола дипломи І ступеня; 1 студент – ІІ ступеня, 2 дипломи III ступеня, 1-

четверте призове). Серед них:  

- Диплом І ступеня студентка групи Т-17м Кравчук Софія Тарасівна у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 

"Туризм". Тема наукової роботи «Львів як перспективна дестинація для 

розвитку кавового туризму». Керівник наукової роботи - к.е.н., доцент кафедри 

туризму і готельної справи. Кушнірук Галина Володимирівна; 

- Диплом ІІ ступеня студентка групи ТКД-15 Гарасимчук Катерина 

Андріївна за наукову роботу на тему «Розробка нової упаковки для печива» 

(наук. керівник к.т.н., в.о. доц. Ковальчук Х.І.)  

- Диплом ІІІ ступеня: отримала студентка V курсу спеціальності «Облік і 

оподаткування» Оксана Солдат у  ІІ етапі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
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студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування». 

(Науковий керівник – завідувач кафедри обліку і фінансів, д.е.н. Скаско О.І.). 

- Диплом ІІІ ступеня студентка V курсу спеціальності «Менеджмент 

організацій» Баран (Качмарчик) Катерина Василівна у другому етапі ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

(спеціалізації) «Управління проектами і програмами». (Науковий керівник, 

професор Гнаткович Оксана Дмитрівна). 

- Четверте місце Кіс Марія-Мар’яна, студентка 4 курсу групи МГГТ-15 у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, присвячених 100-

річчю першого Курултаю кримськотатарського народу. Науковий керівник – 

доктор історичних наук, професор Берест Р.Я.  

Абсолютна успішність студентів становить 98,3%, якісна успішність 59,2 

%. Аналіз результатів ректорських контрольних робіт свідчить, що розбіжність 

між результатами сесійного контролю та ректорського контролю замірів 

залишкових знань з кожної дисципліни не перевищує 0,5 %. 

Четверо студентів отримали іменні академічні стипендії: 2  академічні 

стипендії Президента України:  (Горон Ярина Романівна (3 курс, ГРС-16); 

Косенко Юлія Миронівна (5 курс, ГРС/18м); 1 стипендія Кабінету Міністрів 

України (Сторчак Ірина Олегівна (4 курс,ТЕМ-15); 1 соціальна стипендія 

Верховної Ради України (Штуллер Роксолана Юріївна (4 курс, ХТ/15). Окрім 

цього, студенти інституту нагороджені: Подякою голови ЛОДА з нагоди 

святкування Дня студента (Кравчук Софія Тарасівна (5 курс, Т/17м), Обласною 

премією облдержадміністрації та обласної ради (Сало Світлана Іванівна (4 курс, 

Т/15), Лапка Мар’яна Андріївна (5 курс, ОП-18м), Обласними преміями імені 

В’ячеслава Чорновола: Кіс Марія-Мар`яна Миколаївна (4 курс, МГГТ/15), 

Політицька Катерина Вікторівна (3 курс, МЕТ/16), Скрипай Ксенія 

Володимирівна (3 курс, Т-16), Сторчак Ірина Олегівна (4 курс,ТЕМ-15) 

Серед штатних працівників 2 науково-педагогічні працівники працюють 

над написанням докторських дисертацій (доц. Павлишин М.Л,  доц. Савіцька 
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Н.В.), а 4 - над написанням кандидатських дисертацій (Ледвій О.І.,  Швець Г.В.,  

Лисик Н.М., Чупик Г.Р.) 

Кожен третій студент інституту охоплений науково-дослідницькою 

роботою під керівництвом кафедральних працівників. У звітному році науково-

педагогічними працівниками опубліковано: 

Таблиця 4  

Опубліковані праці науково – педагогічного персоналу інституту  

№ 

з/п 

Тип публікації Кількість  

1 Монографії  7 

2 Навчальні посібники 3 

3 Наукові статті з них: 46 

- у виданнях, які включено до міжнародних науково- 

метричних баз 
33 

- у фахових виданнях України 34 

4 Тези доповідей з них: 81 

- на міжнародних конференціях 68 

- на вітчизняних конференціях 43 

 

В Інституті створено належні умови для вільного розвитку особистості,її 

самовизначення та самореалізації у напрямі формування єдиного 

корпоративного студентського духу.  

Представники студентського самоврядування працювали  у Студентській 

раді  м. Львова, а також брали участь у проведенні заходів ініційованих 

Інститутом, МОН України, Всеукраїнськими органами студентського 

самоврядування, громадськими організаціями, нашими партнерами. 

 З метою розвитку професійних і моральних якостей студентів, 

покращення мотивації до навчання та наукової діяльності, творчих і 

особистісних здібностей у 2017/18 н.р. куратори академічних груп проводили 

академічні години відповідно до семестрових Планів проведення академічних 

годин,  Положення про куратора академічної групи Львівського інституту 
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економіки і туризму, розпоряджень навчальної частини, Листів Міністерства 

освіти і науки України, обласної державної адміністрації тощо.  

 Структура академічних годин  передбачає  три обов’язкові складові: 

 -  профільну (готуються і розглядаються інформаційні презентації про 

стан глобальної економіки, туристичної та готельно-ресторанної індустрії у 

світі, Львові та Україні);   

-  навчальну (розглядається стан реалізації навчальних програм (успішні 

та неуспішні студенти) в залежності від курсу навчання в інноваційній моделі 

підготовки); 

- світоглядну (розглядається підготовка і участь студентів в заходах за 

інтересами і зацікавленнями). 

Наступне, за сучасними підходами організації освітнього процесу ключова 

роль відводиться роботі бібліотеки. 

Станом на 14.12.2018 р. фонд бібліотеки нараховує 53209 примірники, 

передплачено 17 періодичних видань на суму 11916.46 грн. 

Для надання якісних послуг та забезпечення навчального процесу у 

бібліотеці створено електронну базу даних «Навчально-методичне 

забезпечення предметів викладачами інституту», де по кафедрах відображено 

все навчально-методичне забезпечення викладачів з їх предметів. Електронна 

база даних знаходиться у відкритому доступі для кожного студента в 

комп’ютерно-інформаційному відділі бібліотеки. Кожен викладач також має 

персональну комірку, яку може наповнювати своїми навчально-методичними 

матеріалами. Читачі бібліотеки мають вільний доступ до світових ресурсів за 

технологією Wi-Fi. Наявний доступ до баз даних періодичних наукових видань 

англійською мовою відповідного профілю.  

З 2012 р., у бібліотеці ЛІЕТ відкрито тестовий безкоштовний повний 

доступ до бази даних polpred.com Огляд ЗМІ. Продовжено до 15.02.2019. 

У бібліотеці ЛІЕТ відкрито тестовий безкоштовний повний доступ до 

електронної бази Німецької служби новин. Бібліотека ЛІЕТ має статус партнера 
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Німецької служби новин, яка створена DW спільно з ведучим німецьким 

інформагентством dpa (DeutschePresse - Agentur) за підтримки Міністерства 

закордонних справ ФРН. Матеріали Служби доступні на англійській та німецькій 

мовах. 2018 р. база даних оновлена, при бажанні можна задіяти послугу 

перекласти російською мовою. 

За результатами конкурсу МОН України Львівський інститут економіки і 

туризму у 2017 р. отримав доступ до платформи Web of Science, яка є одним з 

найбільших зарубіжних ресурсів, в якому зібрано тисячі видань і мільйони вже 

опублікованих робіт. За результатами конкурсу МОН України Львівський 

інститут економіки і туризму у 2018 р. отримав доступ до міжнародної науково-

метричної платформи Scоpus, яка є однією зі складових інтегрованого науково-

інформаційного середовища SciVerse. 

Створюються інформаційно-бібліографічні ресурси на допомогу 

навчальному процесу та науковій роботі: «Наукові праці вчених Львівського 

інституту економіки і туризму» та тематичні матеріали «Культура безпеки 

праці формується з дитинства», «День пам’яті та примирення», «День 

Конституції України», «Острови України, які зацікавлять допитливого 

мандрівника» «Календар знаменних і пам’ятних дат на 2018-2019 н.р.». В 

автоматизованому режимі здійснюється аналітичний розпис всіх періодичних 

видань, які передплачує бібліотека, на сайті розміщується «Прес-реліз». 

Інформація про роботу бібліотеки постійно висвітлюється на сайті інституту. 

Електронна бібліотека містить 215 примірників з навчальних дисциплін. 

Локальні документи електронної бази даних нараховують 926 одиниць: 

– методичних посібників – 461 назв 

– навчальних посібників – 184 назв 

– інформаційні видання інституту 334 назв 

– повнотекстові версії журналів: «Вісник Львівського інституту економіки 

і туризму» та матеріали конференцій «Розвиток етнотуризму: проблеми та 

перспективи», «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі 
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об’єкти в розвитку туризму», «Новітні тенденції у харчових технологіях та 

якість і безпечність продуктів». Матеріали інтегрованих занять, наукових 

семінарів, диспутів, вікторин, круглих столів – 162 назви документів. 

• Впродовж “Декади першокурсника” кожний студент отримує комплект 

підручників, читацьку картку, прослуховує  бесіду про культуру читання, 

структуру та фонди бібліотеки, інформаційні ресурси, правила користування 

бібліотекою. Відбуваються презентації електронних виставок, які містять 

інформацію про основні навчальні посібники, які забезпечують вивчення тої чи 

іншої спеціальності.   

• У звітному році в бібліотеці відбувся круглий стіл на тему «Вічні уроки 

Шевченка».  Проведено літературно-мистецьку академічну годину «Жінки в 

історії України», оформлено матеріали заходів, можна переглянути в бібліотеці.  

Довідково-бібліографічне обслуговування користувачів здійснюється в 

бібліотеці в режимі “Запит-відповідь” з використанням електронних ресурсів. 

Користувачам надаються тематичні довідки (пошук та підбір повнотекстової 

інформації з використанням фонду бібліотеки, ресурсів Інтернет, визначення 

кодів УДК).  

Наступне, важливо зазначити в системі навчально-виховної і фахової 

роботи змістовні заходи викладачів фізичної культури і спортивного туризму 

(Зінь Л.М., Лядик О.І.), зокрема: Публічну презентацію з дайвінгу «Сучасний 

дайвінг та перспективи його розвитку в Україні» (20.02.2018) чи Публічну 

презентацію з гірськолижного туризму «Міжнародний досвід організації 

гірськолижних курортів» (27.03.2018) та ін., активну участь наших спортивних 

команд і волонтерів в регіональних і загальноукраїнських заходах із здобуттям 

призових нагород, це: Всеукраїнський забіг «Зелена миля 2018», ХІ фестиваль 

активного відпочинку і туризму «Манівці»; Міжнародні фестивалі української 

туристичної пісні «Бабине літо – 2018» та інші. 

В інституті проводиться змістовна правовиховна робота. Стан 

профілактики та попередження хабарництва та корупції постійно аналізуються 
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на засіданнях ректорату та Вченої ради. 

З 2014 року в колективі 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. 

Протягом звітного періоду забезпечено ефективне і стійке фінансово-

економічне становище Інституту. Подаємо коротеньку інформацію про рух 

фінансів інституту у 2018 році. 

1. Кошти загального фонду 

Асигнування з Міністерства освіти і науки України на 2018 рік склали 

14241600 грн., з них : 

- Оплата праці – 9068500 грн.  

- Нарахування на оплату праці – 1992700 грн. 

- Харчування дітей-сиріт – 191865 грн. 

- Комунальні послуги та енергоносії – 684100 грн. 

- Стипендії – 2279800 грн. 

- Компенсація на придбання м"якого  інвентарю та взуття дітям-сиротам – 

24635 грн. 

Всі видатки проведені згідно виділених асигнувань. 

2. Кошти спеціального фонду 

Надійшло коштів – 4444050 грн., залишок коштів на рахунку станом на 

01.01.2018 р. – 397200 грн. 

Разом надходжень за 2018 рік – 4841250 грн. 

Видатки згідно КЕКВ: 

- Оплата праці – 3216800 грн. 

- Нарахування на оплату праці –719340 грн. 

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 91579 грн. 

- Продукти харчування – 55692 грн. 
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- Оплата послуг (крім комунальних) – 127434 грн. 

- Відрядження – 16462 грн. 

- Комунальні послуги та енергоносії – 211038 грн. 

- Інші видатки (податки) – 37637 грн. 

- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 

12247 грн. 

Разом видатків (орієнтовно) за 2018 рік  - 4488229 грн. 

3. Видатки на поточний ремонт будівель інституту: 9239 грн. 

Поточний ремонт — підфарбовування, ремонт сантехнічних вузлів, заміна 

замків і т.п. 

Гуртожиток по вул. Архипенка.2 - 4531 грн. 

Гуртожиток по вул. Золота, 4 - 1428 грн. 

Корпус по вул. Менцинського, 8 – 1915 грн. 

Корпус по вул. Л.Українки, 39 - 674 грн. 

Корпус по вул. Кн.Романа, 36 - 691грн. 

4.Видатки на бібліотеку - 15472 грн. 

Підручників не куплялось. 

Періодичні видання - 15472 грн. 

Хочу декілька слів сказати про непередбачувану проблему зі сторони 

монополіста «Львівобленерго», який висунув перед ЛІЕТ на початку осінньо-

зимового опалювального сезону вимогу в навчальному корпусі по вул. 

Дж.Вашингтона, 5 замінити електрообладнання на більш потужне, що вимагало 

розробки проектної документації та інше на суму 120 тис. грн. Звісно, 

перекрити такі видатки ЛІЕТ не зміг. Куди ми не зверталися – нічого не 

виходило. Однак, хочу від нашого інституту подякувати Міністру освіти і 

науки України п. Гриневич Лілії Михайлівні, котра вникнула у нашу проблему і 

цільово виділила кошти на цю проблему.   

Нами виконано кошторис доходів і видатків Інституту. Інститут не має 

заборгованості по зарплаті і внесках до Пенсійного фонду, своєчасно проводить 



21 

 

розрахунки за спожиті енергоносії і комунальні послуги. Своєчасно готує і 

подає фінансову та статистичну звітність до відомчих і територіальних органів 

влади. 

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 життєдіяльність 

Інституту. Зменшення контингенту студентів, що навчаються за 

держзамовленням і контрактом, різке підвищення тарифів на комунальні 

послуги та інше практично обвалили спеціальний фонд фінансування інституту, 

що тягнуло за собою скорочення науково-педагогічних працівників щорічно на 

20%, але ми до цього не вдавалися, зробили більш м’якші непопулярні кроки, 

котрі були обґрунтовані науково-освітніми програмами забезпечення 

навчального процесу  

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 глибоких знань ринку, споживачів та конкурентів. 

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 
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технологій (пл. Данила Галицького, 8), котрий готує 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 приміщення, як правонаступнику, належить інституту, всі 

архівні документи ми передали в органи місцевого самоврядування. Також до 

реалізації міжнародної програми «Львів – університетське місто» для створення 

потужного Галицького туристичного центру рекомендуємо долучити ще два 

профільних професійно-технічних заклади, котрі розміщені навколо нашого 

інституту у центрі міста. 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 ЗВО, 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. 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 (5км до аеропорту, 1,5км 

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 
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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 успішного 

майбутнього його випускників як активних учасників розбудови багатої країни 

засобами феноменальних можливостей туризму. 

 

 

З повагою,  

Ректор                                                                      проф. Бочан І.О. 

 

   


