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І ванець Людмила Володимирівна — канд. екон. 
наук, доц., у 1989 р. закінчила історичний факуль-
тет Львівського університету імені Івана Франка. 

В 2003 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2014 р., 
згідно з Наказом ректора Національного університету 
«Львівська політехніка», призначена на посаду директора 
Львівського техніко-економічного коледжу. Є співавто-
ром навчального посібника «Макро-мікроекономіка: від 
теорії до практики» з грифом Міністерства освіти і науки 
України. Має понад 25 публікацій. За значний особистий 
внесок у розвиток вищої освіти нагороджена нагрудними 
знаками «Відмінник освіти України» та «Петро Могила», 
грамотами Національного університету «Львівська 

політехніка», Львівської облдержадміністрації, Ради ди-
ректорів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, Департаменту освіти 
і науки Львівської облдержадміністрації, іменним годин-
ником Львівської політехніки.

Львівський техніко-економічний коледж організова-
ний згідно з Постановою РНК УРСР від 11.06.1940 № 842. 
Йому була присвоєна назва «Львівський житлово-кому-
нальний технікум». До червня 1997 р. технікум знахо-
дився у підпорядкуванні Державного комітету України 
з питань житлово-комунального господарства. Згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України, в липні 1997 р. 
технікум був переданий у розпорядження Міністерства 
освіти України як навчальний заклад І рівня акредита-

ції. Згідно з Рішенням Державної акредитаційної 
комісії від 08.12.1998 № 17 та Наказом Міністер-
ства освіти України від 14.12.1998 № 440, змінено 
статус і назву Львівського житлово-комунально-
го технікуму на Львівський державний техніко-
економічний коледж. Згідно з Наказом Міністер-
ства освіти і науки України від 26.09.2006 № 676 
та Наказом Національного університету «Львів-
ська політехніка» від 18.12.2006 № 575-1-10, Львів-
ський державний техніко-економічний коледж ре-
організований у структурний підрозділ НУ «ЛП» 
і названий Львівським техніко-економічним коле-
джем НУ«Львівська по літехніка».

У коледжі працює 117 викладачів, з них: де-
сять кандидатів наук, десять старших викладачів , 
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12 викладачів-методистів, 72 викладачі вищої катего-
рії. Вони — висококваліфіковані спеціалісти, справжні 
 знавці своєї справи.

Адміністрація коледжу — це: заступник директора 
з навчальної роботи, ст. викл. Л. І. Цебенко, заступник 
директора з навчально-виробничої роботи, канд. техн. 
наук, доц. М. П. Генсецький, заступник директора з ви-
ховної роботи, канд. політ. наук М. В. Здоровега, заступ-
ник директора з адміністративно-господарської робо-
ти І. Г. Брик, завідувач денного відділення спеціальності 
«Правознавство», канд. юрид. наук Б. П. Козьмук, заві-
дувач денного відділення спеціальностей «Будівництво 
та експлуатація будівель і споруд» та «Монтаж і обслу-
говування внутрішніх санітарно-технічних систем і вен-
тиляції» М. О. Коваль, завідувач денного відділення спе-
ціальностей «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» та «Монтаж, 
обслуговування устаткування і систем газопостачання» 
О. І. Вергун, завідувач денного відділення спеціальнос-
тей «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит» М. М. Ан-
тонійчук, завідувач денного відділення спеціальнос-
ті «Економіка підприємства» М. І. Зачківська, завідувач 
заочного відділення Я. М. Луцан, завідувач бібліотеки 
О. А. Бо рецька.

У складі коледжу діють такі циклові комісії:
1.  Циклова комісія соціально-економічних наук (голо-

ва — І. Л. Сагайдак).
2.  Циклова комісія професійно-орієнтованих та спе-

ціальних дисциплін спеціальності «Правознавство» 
(голова — В. Т. Тримбуляк).

3.  Циклова комісія іноземних мов (голова — О. Я. Зошій).
4.  Циклова комісія гуманітарних дисциплін (голова — 

Г. В. Білоус).
5.  Циклова комісія природничо-математичного циклу 

(голова — О. В. Давидова).
6.  Циклова комісія комп’ютерних дисциплін (голо-

ва — Г. М. Ванькович).
7.  Циклова комісія професійно-орієнтованих та спеціаль-

них дисциплін спеціальності «Будівництво та експлуа-
тація будівель і споруд» (голова — Р. Ю. Квасниця).

8.  Циклова комісія професійно-орієнтованих та спе-
ціальних дисциплін спеціальності «Монтаж і обслу-
говування внутрішніх санітарно-технічних систем 
і вентиляції» (голова — Г. П. Гілей).

9.  Циклова комісія професійно-орієнтованих та спеці-
альних дисциплін спеціальності «Монтаж, обслуго-
вування устаткування і систем газопостачання» (го-
лова — М. Б. Дубленич).

10.  Циклова комісія професійно-орієнтованих та спеці-
альних дисциплін спеціальності «Монтаж і обслуго-
вування теплотехнічного устаткування і систем те-
плопостачання» (голова — М. В. Шпиляк).

11.  Циклова комісія обліку, аудиту і фінансів (голова — 
канд. екон. наук І. І. Старко).

12.  Циклова комісія економіки і підприємництва (голо-
ва — Л. С. Маленок).

Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів, 
бакалаврів за денною і заочною формами навчання, та 
перепідготовку і підвищення кваліфікації за наступни-
ми спеціальностями:

Шифр спеціальності Назва спеціальності
Молодший спецаліст

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа 

та страхування
051 Економіка
081 Право
144 Теплоенергетика
192 Будівництво та цивільна 

 інженерія
Бакалавр
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