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1. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 
1.1. Аналіз навчального процесу 

1.1.1. Стратегія освітянської діяльності НЛТУ України в контексті 
імплементації Закону України “Про вищу освіту” 

 
За звітний період колективом університету здійснено низку заходів що-

до імплементації Закону України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 р. 
№1556-VII, а також реалізації сучасних вимог економіки України, входжен-
ням національної лісотехнічної вищої освіти до Європейського простору ви-
щої освіти, підвищення її якості та конкурентноздатності. Модернізовано 
зміст та вдосконалено організацію усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів 
(ОКР) та ступенів підготовки фахівців в університеті, інтенсивно впрова-
джуються принципи кредитно-трансферної системи навчання.  

Перед підготовкою фахівців бакалаврського та магістерського рівнів на 
сучасному етапі стоїть завдання не тільки отримати нові різнобічні знання, 
але й перетворити ці знання у розуміння суті інженерної діяльності, їх зна-
чущості й ролі в кожній з можливих сфер економіки (лісового сектора). Реа-
лізація такого завдання вимагає актуалізації змісту і форм підготовки фіхів-
ців лісомеханічних спеціальностей. Основними викликами, які необхідно 
врахувати під час підготовки сучасних фіхівців (бакалаврів і магістрів), є бу-
рхливий розвиток науки і технологій, необхідність реалізації стратегії стало-
го розвитку в усіх сферах людської діяльності та істотне покращення практи-
чної підготовки фахівців. 

Ключовими завданнями сталого розвитку є: забезпечення випере-
джувального розв’язання проблем соціального та духовного розвитку; узго-
дження темпів економічного розвитку з господарською ємністю екосистем; 
збереження і відновлення природних екосистем і їх здатність до самовіднов-
лення. 

У 2005 році ООН оголосила Десятиліття освіти в інтересах сталого роз-
витку (ДОСР) під егідою ЮНЕСКО. В підсумковому документі РІО+20, при-
йнятому на Конференції ООН зі сталого розвитку (червень 2012 р.), в якій 
брали участь представники нашого університету на чолі з ректором, зазначе-
но що вирішальну роль для підтримки сталого розвитку має інформація, 
освіта та навчальна підготовка (ст. 51). Реалізація стратегії розвитку “зеле-
ної” економіки потребує відповідного як теоретичного, так і освітнього за-
безпечення. У сучасних умовах розвитку науки і техніки надзвичайно важли-
ву роль відіграють прогресивні методи та способи системного підходу у ви-
рішенні проблем охорони довкілля з метою забезпечення гармонізації приро-
доохоронної діяльності зі світовими вимогами. Це спонукає до підвищення 
вимог до екологізації освіти фахівців усіх інженерних спеціальностей вищих 
навчальних закладів. 

Сучасне інженерне мислення – це мислення не тільки на рівні окремих 
машин і механізмів, скільки на рівні технологій, яке має враховувати резуль-
тати їх впливу на навколишнє середовище, а також соціальні наслідки. Фахі-
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вці, які володітимуть таким мисленням, користуватимуться найбільшим по-
питом у роботодавців. 

Тому НЛТУ України обґрунтовано і запропоновано Інституту іннова-
ційних технологій і змісту освіти МОН України включити в галузеві стандар-
ти вищої освіти (ГСВО) під час розроблення освітньо-кваліфікаційної харак-
теристики (ОКХ) екологічну компетентність. 

Стратегією освітянської діяльності НЛТУ України є підготовка фахі-
вців для сталого розвитку, в першу чергу лісового сектора економіки Украї-
ни, шляхом екологізації лісотехнічної освіти. 

Концепція освітньої діяльності НЛТУ України відповідає курсові освіт-
ньої політики України на активну участь у Болонському процесі й орієнтує 
науково-педагогічних працівників (НПП) на практику продуктивного відтво-
рення та збільшення інтелектуального потенціалу нової держави, забезпе-
чення лісового сектора економіки України кваліфікованими фахівцями, удо-
сконалення навчальної, методичної та наукової роботи, створення умов для 
підготовки викладачами нового покоління підручників і навчальних посібни-
ків, наукової літератури тощо. Реалізація цих цілей потребує вдосконалення 
організації навчального процесу з метою забезпечення випускникам універ-
ситету гідного місця в соціально-економічній системі, у науці, у виробничій 
сфері на підприємствах лісової галузі. 

Для продуктивності організації навчально-виховного процесу в універ-
ситеті та підвищення його ефективності розроблено нормативну базу. Упро-
довж звітного навчального року університет працював над розв’язанням про-
блем підвищення ефективності та якості побудови навчально-виховного про-
цессу, удосконаленням якості вищої лісотехнічної освіти. Ця робота була, 
насамперед, зорієнтована на вироблення нових теоретичних підходів та ідей, 
які основані на інноваційній перебудові всієї освітньої діяльності університе-
ту – екологізації освіти. 

На підвищення якості вищої лісотехнічної освіти спрямована практика 
запровадження нових підходів до організації навчального процесу, які опи-
раються на пошук оптимальної структури системи вищої лісотехнічної освіти 
та нових технологій адміністрування освітніх процесів і управління освітою. 

Сьогодні наша країна проходить етап тяжких випробувань. На Сході йде 
війна, в державі триває тяжка соціально-економічна криза, з потугами запро-
ваджуються вкрай необхідні реформи… 

Проте, незважаючи ні на що, в Україні повільно, але здійснюються дов-
гоочікувані зміни, в тому чисті й в освітній сфері. Історичний досвід розвит-
ку нашого суспільства свідчить, що саме вищі освітні заклади виступали ост-
рівцями свободи, вільного волевиявлення думки, нестандартного мислення 
та креативності ідей. Тому створення передумов до економічного, соціально-
го розвитку держави, формування засад інноваційної політики та її впрова-
дження, формування нової людини, як основного носія новітніх ідей і творця 
реальних реформ покладається на вищі навчальні заклади. 

Державна політика у сфері вищої освіти, за ст. 3, п. 1; п.п. 6; 8. Закону 
України «Про вищу освіту» (далі – Закону) ґрунтується, зокрема на принци-
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пах міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у Єв-
ропейський простір вищої освіти за умови збереження і розвитку досягнень 
та прогресивних традицій національної вищої школи; державної підтримки 
підготовки фахівців з вищою освітою для пріоритетних галузей економічної 
діяльності (лісова галузь є вкрай важливою для економіки України); напрямів 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень науково-педагогічної та 
педагогічної діяльності; сприяння здійснено державно-приватного партнерс-
тва у сфері вищої освіти. 

Однією із головних методологічних засад нового Закону є автономія ви-
щих навчальних закладів (ВНЗ) детально визначена законом в ст. 1, п. 1;     
ст. 26; 27; 32. Законом передбачено нову юридичну особу – Національне аге-
нтство із забезпечення якості вищої освіти (НАЯВО) з широким полем пов-
новажень (див. рис.), викладених у ст. 18 Закону та окремих пунктах (підпу-
нктах) ст. 9, п. 3; ст. 10, п. 6; ст. 13, п. 1; (пп. 7, 9, 12, 16-18, 21), п. 6, ст. 16, 
п. 2; 4; ст. 19, п. 3-5, що надзвичайно, із утворенням НАЯВО (кінцева дата 
утворення згідно Прикінцевих перехідних положень (ППП) Закону 6 люто-
го 2015 року), обмежуватиме самостійну діяльність ВНЗ. 

Аналізуючи повноваження Національного агентства із забезпечення яко-
сті вищої освіти (рис.1.1), Рішення розширеного засідання Комітету Верхов-
ної Ради України з питань науки і освіти від 15 липня 2015 року (Протокол 
№16) «Про стан імплементації Закону України «Про вищу освіту» можна ви-
значити наявність низки проблем впровадження Закону, зокрема пов’язаних 
з: забезпеченням реальної автономії ВНЗ; відсутністю ліцензійних умов для 
підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра, 
відсутністю науково-методичної ради МОН України, яка за участю НАЯВО 
розроблятиме методологію, методичні рекомендації щодо розроблення стан-
дартів освітньої діяльності (СОД), та стандартів вищої освіти (СВО), а також 
науково-методичних комісій, що розробляють СОД та СВО (ст. 13, п6); від-
сутністю в Україні (станом на 25.08.2015 р.), професійних стандартів, які 
мають статус національних (ст. 10, п. 3, пп. 6); відсутності для окремих спе-
ціальностей Переліку видів економічної діяльності в Національному класи-
фікаторі України ДК 009 «Класифікатор видів економічної діяльності 
(КВЕД) та групи професій (професійних кваліфікацій у Національному кла-
сифікаторі України. ДК 003 «Класифікатор професій (КП): не виваженістю 
класифікації рівнів і ступенів вищої освіти; скасуванням складових держав-
ного та галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО); відсутністю обов’яз-
кового розроблення професійних стандартів за участю роботодавців; декла-
ративністю організації та проведення практичної підготовки студентів; роз-
робленням ВНЗ нових освітніх програм за відсутності СВО. Але особливо 
ускладнюється сьогодні впровадження Закону України «Про вищу освіту» 
через нефункціонування Національного агентства із забезпечення якості ви-
щої освіти, процес створення й процедуру обрання його членів, а також «Пе-
релік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здо-
бувачів вищої освіти», що затверджений постановою КМУ від 29 квітня 2015 
року з порушенням ст. 18, п. 1, пп. 4 Закону України «Про вищу освіту». 



 
 

 
 

Рис. 1.1. Повноваження Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
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Численні звернення до МОН України, Комітету Верховної ради України 
з питань науки і освіти, Федерації роботодавців України, а також рішення 
Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти від 15 липня 2015 
року свідчать про нагальну необхідність доопрацювання і внесення змін та 
доповнень до Постанови КПУ від 29 квітня 2015 року №266. 

Реалізація плану заходів з імплементації Закону в першу чергу залежить 
від прискорення розроблення та впровадження МОН України осучасненої 
нормативно-правової бази, що регламентує питання національної системи 
вищої освіти, усунення недоліків прийнятого Закону України «Про вищу 
освіту», від проведення системної інформаційної та роз’яснювально-консуль-
тативної роботи, а також від прикладання максимальних зусиль науково-
педагогічних працівників ВНЗ до реформування національної вищої освіти. 

З набуттям чинності нового Закону України «Про вищу освіту» від 1 ли-
пня 2014 р. № 1556-VII почався новий етап реформування вітчизняної вищої 
лісотехнічної освіти. Закон містить багато норм, які апробовані в європейсь-
ких університетах, але є новими для українських ВНЗ. Поглиблення європей-
ської інтеграції вищої освіти в освітньому просторі України вимагає від нау-
ково-педагогічних працівників розуміння цілей і змісту передбачених інно-
вацій, можливих перешкод і ризиків, пов’язаних із суттєвим оновленням 
усталених підходів до підготовки фахівців. 

В університеті, не чекаючи вказівок та інструкцій від керівних органів, 
дбаючи про зміст освіти і забезпечення її якості, наказом ректора № 205/1 від 
13.10.2014 р. була створена комісія, яка працювала над заходами з імплемен-
тації положень Закону «Про вищу освіту». До розроблення заходів долучали-
ся усі директори ННІ. Найбільше пропозицій надійшло від дирекцій ННІ 
ІМАКІТ та ДТД. Багато їх стосувалося тих положень, які будуть розробляти-
ся в майбутньому. Комісією був розроблений «План заходів Національного 
лісотехнічного університету України щодо реалізації Закону України «Про 
вищу освіту» з конкретними датами їх виконання і виконавцями. Проект 
плану обговорювався на ректоратах, засіданнях науково-методичної ради 
університету і, з урахуванням усіх зауважень, був схвалений Вченою радою 
25 грудня 2014 р. (Протокол №12). 

З метою вдосконалення організації освітнього процесу в університеті та 
на виконання п. 7 Розділу XV «Перехідні та прикінцеві положення» Закону 
України «Про вищу освіту», керуючись нормами статей 10, 29 і 62 названого 
закону, а також розпорядженням Кабінету Міністрів України №590-р від 
30.05.2014 р., відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 
1392 від 25.11.2014 р. «Про визначення таким, що втратив чинність, наказу 
Міністерства освіти і науки України №642 від 09.07.2009 р.», №1310 від 
13.11.2014 р. «Про визначення таким, що втратив чинність, наказу Міністерс-
тва освіти України №161 від 2.06.1993 р.», №209 від 03.03.2014 р. «Про ви-
знання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, мо-
лоді та спорту України №384 від 29.03.2012 р.», №1050 від 17.09.2014 р. 
«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і 
науки України №774 від 30.12.2005 р.», №47 від 26.01.2015 р. «Про особ-
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ливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», а 
також згідно зі Статутом університету і «Положенням про організацію освіт-
нього процесу в Національному лісотехнічному університеті України» роз-
роблені й схвалені науково-методичними радами ННІ та затверджені Вченою 
радою університету (21.05.2015 р., протокол №5) освітні програми, навчальні 
плани та програми навчальних дисциплін на основі компетентнісного підхо-
ду (з урахуванням екологічної компетентності як ключової), що вводяться в 
дію з 2015/2016 навчального року. 

Низка нормативно-правових документів університету приведена до ви-
мог Закону України «Про вищу освіту», зокрема: Положення про організацію 
освітнього процесу в НЛТУ України (23.04.2015 р.), Положення про Вчену 
раду університету, Положення про навчальні підрозділи НЛТУ України 
(27.05.2014 р.), Положення про планування та облік роботи науково-
педагогічних працівників НЛТУ України (26.04.2015 р.), Положення про об-
рання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників у НЛТУ 
України (25.06.2015 р.), Положення про Екзаменаційну комісію у НЛТУ 
України (26.02.2015 р.), Збірник положень про стипендійне забезпечення 
студентів, аспірантів і докторантів НЛТУ України (26.06.2014 р.), Положення 
про проведення практик студентів у НЛТУ України (8.04.2010 р.), Положен-
ня про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у НЛТУ України 
(25.06.2015 р.), Положення про організацію наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності та низку інших. Ці нормативні документи були пуб-
лічно обговорені в колективах університету і оприлюднені на офіційному 
сайті університету в розділі «Імплементація Закону України «Про вищу 
освіту», є доступними для обговорення і подання пропозицій. 

Як уже відзначалося, інтенсивність впровадження Закону України «Про 
вищу освіту» стримувалася відсутністю цілої низки підзаконних актів, поста-
нов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, 
нового «Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється під-
готовка здобувачів вищої освіти», який був затверджений Постановою Кабі-
нету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 р. В університеті під час гро-
мадського обговорення проекту була проведена велика робота для збережен-
ня у новому Переліку-2015 спеціальностей лісотехнічного профілю, однак до 
нього необґрунтовано не включено спеціальності «Деревооброблювальні та 
меблеві технології» і «Технології лісопромислових виробництв». 

Незважаючи на неодноразові звернення нашого університету, Націона-
льного університету біоресурсів та природокористування України, Харківсь-
кого національного технічного університету сільського господарства ім. Пет-
ра Василенка та Асоціації меблевих та деревообробних підприємств України, 
Комісією МОН України, склад якої був невідомий академічний спільності, 
сформовано «Перелік галузей і спеціальностей, за якими здійснюється підго-
товка здобувачів вищої освіти» (далі «Перелік-2015»), а Постановою КМУ № 
266 від 29 квітня 2015 року він був затверджений без урахування наших про-
позицій. Це ставить під загрозу подальше ефективне функціонування підпри-
ємств лісозаготівельної, деревообробної та меблевої промисловості, адже 
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жодна із запропонованих у Переліку-2015 спеціальностей не передбачає під-
готовку фахівців (бакалаврів і магістрів) для лісозаготівельної, деревооброб-
ної та меблевої промисловості, а у найближчій перспективі це може призвес-
ти до занепаду цього вкрай важливого сектора економіки України. 

Ректорат університету, керуючись Концепцією створення переліку спе-
ціальностей, за якими здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів, докто-
рів філософії (PhD), продовжує роботу над ініціюванням Міністерством осві-
ти і науки України прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови про 
доповнення нового Переліку даними спеціальностями. 

Але сьогодні, не чекаючи доповнень до нового Переліку-2015 науково-
методичним комісіям ІЛСПГ (спеціальність Ландшафтна архітектура); 
ІМАКІТ (напрям 6.090104 «Лісозаготівля»), ІДТД ( напрям 6.051801 «Дере-
вооброблювальні технології») та ІЕЕМ (спеціальність 8.18010017 «Еконо-
міка довкілля і природних ресурсів» (ОКР магістр) необхідно запропону-
вати до якої галузі знань і спеціальностей Переліку-2015 можуть увійти іс-
нуючі на сьогодні в університеті напрями і спеціальності. Після виконання 
МОН України пп. 3.8, розділу 3 рішення розширеного засідання Комітету 
Верховної ради з питань науки і освіти від 15 липня 2015 року «Про стан ім-
плементації Закону України «Про вищу освіту» необхідно провести співстав-
лення галузей знань і спеціальностей нової редакції Переліку-2015 з чинними 
до 2015 року Переліком напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців 
у НЛТУ України за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) бакалавра, за-
твердженим постановою КМУ від 13 грудня 2006 року №1719 та Переліком 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті за 
ОКР спеціаліста і магістра, затвердженим постановою КМУ від 27 серпня 
2010 року №787. 

В університеті накопичено великий досвід щодо розроблення галузевих 
стандартів вищої освіти (ГСВО) зі спеціальностей лісотехнічного профілю. 
Так у листопаді 2014 р. були затверджені та схвалені у встановленому поряд-
ку розроблені робочими групами університету (одним із перших серед ВНЗ 
України) ГСВО з підготовки фахівців за напрямами «Лісове і садово-
паркове господарство», «Лісозаготівля» і «Деревооброблювальні техно-
логії», відповідно до Методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки 
України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. 

Якщо не удастся доповнити Перелік-2015 спеціальностями «Деревооб-
роблювальні та меблеві технології» і «Технології лісопромислових вироб-
ництв», колективам ІДТД та ІМАКІТ слід активно включитися відповідно 
до ст. 32, п. 2, пп. 10 у процес самостійного запровадження цих спеціальнос-
тей як спеціалізацій, визначивши для них зміст і програми навчальних дис-
циплін та розробити власні освітні програми для підготовки здобувачів ви-
щої освіти із зазначених фахів. 

Оскільки навчальний процес ВНЗ здійснюється згідно з положенням 
СОД, у якому визначається сукупність вимог до забезпечення освітнього 
процесу ВНЗ і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти у межах ко-
жної спеціальності (ст. 9) і СВО в якому визначається сукупність вимог до 
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змісту та результатів освітньої діяльності ВНЗ і наукових установ за кож-
ним рівнем вищої освіти у межах кожної спеціальності (ст. 10), то згідно зі 
ст. 9 і 10 Закону СОД і СВО розробляються і затверджуються МОН за пого-
дженням з Національним агентством із забезпеченням якості вищої освіти, 
яке станом на сьогодні не сформовано і не працює. Тому не втрачаючи часу і 
не надіючись ні на кого потрібно самим братися до роботи. Досвід в універ-
ситеті набутий великий. 

Зі ст. 10 відомо, що СВО розробляються з урахуванням пропозицій галу-
зевих державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні 
заклади, а також галузевих об’єднань організацій роботодавців. 

Закон не встановлює обов’язкових вимог до роботодавців щодо участі їх 
в освітньому процесі, зокрема при розробці СВО. Але необхідно мати про-
фесійні стандарти, які роботодавці повинні розробляти для кожного рівня і 
спеціальності. Отримати такі пропозиції від роботодавців, як показує досвід, 
складно. До того ж, стандарт вищої освіти, визначаючи загальні вимоги до 
освітньої програми (ст. 10), враховує у тому числі й вимоги професійних ста-
ндартів лише у разі їх наявності. Розроблення професійних стандартів зако-
ном не передбачено.  

Згідно з Методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки 
України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти з розроблення 
ГСВО (2013 р.) в освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) і засобах 
діагностики якості освіти (ЗДЯ), визначалися цілі вищої освіти та профе-
сійної підготовки, місце фахівця у структурі галузевої економіки держа-
ви і вимоги до його компетентності, інші соціально важливі якості, сис-
тема виробничих функцій і типових завдань діяльності й умінь для їх 
реалізації; стандартизовані методики, призначені для кількісного та які-
сного оцінювання досягнутого особою рівня сформованості знань, умінь 
і навичок, професійних, світоглядних та громадянських якостей. 

ОКХ і ЗДЯ скасоване Законом як складові галузевого стандарту вищої 
освіти, але доцільно закласти їх сутність, як значний науково-методичний 
доробок робочих груп університету які формували ГСВО під час розроблен-
ня освітніх програм підготовки фахівців, що в деякій мірі відповідає ст. 10, 
п. 1. ОПП (ОКХ) допоможе визначити «Нормативний зміст підготовки здо-
бувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання» (ст. 
10, п. 3), зокрема перелік і обсяги навчальних дисциплін для будь-якої спеці-
альності. 

Найвідповідальнішим для колективу університету буде наступний 
2015/2016 навчальний рік. Університет почне повністю відповідати за на-
вчальні плани, за формування якості пропонованих освітніх програм, імпле-
ментацію окремих положень Закону, що є гарантією автономії університету 
та створення сучасних механізмів якості у вищій освіті (Розділ V, ст. 16). 

Самостійно формуючи освітні програми визначаються дисципліни, які в 
них закладаються. Щонайменше чверть від загального обсягу програми 
формуватимуть самі студенти. Усім слід зрозуміти що автономія університе-
ту – це децентралізація процесів формування змісту навчання – це засіб, який 
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підвищує відповідальність менеджменту НЛТУ України, викладачів та сту-
дентів за якість освіти. Слід удосконалити наше «Тимчасове положення про 
оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній 
системі організації навчального процесу» і на його основі розробити згідно з  
ст. 16, п. 2. Систему забезпечення НЛТУ України якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості, яка пови-
нна бути затверджена Національним агентством із забезпечення якості вищої 
освіти (ст. 16, п. 2, пп. 9). 

Контроль за якістю освітньої діяльності буде здійснюватися паралельно 
– в середині університету та ззовні – через НАЗЯО. При цьому стануть від-
критими і доступними для широкого загалу: система оцінювання знань, 
описи дисциплін та програм, інформація про фахові  досягнення науко-
во-педагогічних працівників університету. Дана система зможе повноцін-
но функціонувати і давати якіcні результати лише за умови вільної конкуре-
нції між ВНЗ та викладачами. Йдеться про конкуренцію за академічну 
якість, до якої ми, на жаль, не звикли. Проте економічний розвиток України 
та демографічні процеси будуть змушувати до цього. 

Міністр освіти і науки в інтерв’ю для газети «Українська правда» заявив: 
«На перешкоді реалізації автономних принципів організації навчального 
процесу стоять дві проблеми: відсутність досвіду організації вільного вибору 
предметів та постколоніальна дійсність сучасної України…» Тому на перехі-
дний період МОН України були підготовлені рекомендації щодо імплемен-
тації Закону України «Про вищу освіту», якими користувалися робочі групи з 
розроблення заходів для впровадження Закону в університеті. 

З березня наступного року офіційно відбуватиметься презентація вибір-
кових предметів кафедрами та викладачами, після чого студенти зможуть 
зробити їх вибір для подальшого вивчення. 

З метою реалізації п. 2 Наказу МОН України від 26 січня 2015 року № 47 
«Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний 
рік» та окремих норм Закону України «Про вищу освіту» «… навчальні дис-
ципліни і практики плануються як правило, в обсязі трьох і більше кредитів 
ЄКТС …». Студент на рік має слухати не більше 16 дисциплін, тобто не бі-
льше 8 курсів за семестр. 

Відповідно до листа МОН України № 1/3-120 від 11.03.2015 року «Про 
організацію вивчення гуманітарних дисциплін» кафедрам циклу соціально-
гуманітарних дисциплін слід запропонувати, реалізуючи принцип міждисци-
плінарності, власні вибіркові курси англійської мови та предмети україно-
знавчо-філософського блоку, з метою системного формування світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, загальнокультурної 
підготовки здобувачів вищої освіти. Створити умови для вивчення англійсь-
кої мови, як мови міжнародного академічного спілкування, задля досягнення 
випускниками університету рівня B2 відповідно до загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти. Кафедрі іноземних мов слід активно попрацю-
вати, щоб виконати це важливе завдання, вивчаючи і запроваджуючи досвід 



 

 12 

інших НВЗ, плануючи вивчення англійської мови через факультативи (повні-
стю, чи частково). 

Колективу кафедри фізичної культури згідно з п. 2 наказу МОН України 
від 26 січня 2015 року №47 «Про особливості формування навчальних планів 
на 2015/2016 навчальний рік» та окремих норм Закону України «Про вищу 
освіту» слід організувати заняття з фізичної культури в основному через 
спортивний клуб «Лісотехнік» «...в спортивних секціях, що можуть бути ор-
ганізовані як факультативи (тобто за бажанням студентів; у загальне число 
кредитів ЄКТС і до навчальних планів вони не включаються, форм підсумко-
вого контролю не мають)». 

Важливе значення для підвищення якості освіти має зменшення навча-
льного навантаження науково-педагогічних працівників з 900 до 600 годин 
на рік. 

Згідно з листом МОН України від 13.03.2015р. №1/9-126 Вченою радою 
університету було прийняте рішення: 

- не змінювати навчальні плани, або внести незначні зміни, які не змен-
шують загальний обсяг аудиторного та іншого навантаження і попередньо 
заплановану в цих планах кількість годин аудиторних занять на тиждень для 
здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОКР «бакалавр» (2, 3, 4 курси) і 
спеціаліст; 

- здійснити поступовий перехід з 900 до 600 годин навчального наванта-
ження. 

За такою схемою орієнтоване максимальне навантаження у 2015/2016 
навчальному році становитиме: 900 – ([900 – 600] : 4) = 825 годин; 2016/2017 
навчальному році – 750 годин; 2017/2018 навчальному році – 675 годин; 
2018/2019 навчальному році – 600 год. 

Зменшення навантаження дозволить студентам самим формувати траєк-
торію власного навчання, а науково-педагогічним працівникам відновити 
професійну мотивацію, інтерес до роботи, не дробити свої курси, повторно 
вичитувати одне й те саме, нормально готуватися до занять, оновлювати свої 
курси, більше часу приділяти навчально-методичній роботі, звернути серйоз-
ну увагу на наукову діяльність. 

 
1.1.2. Організація планування навчального процесу  
в світлі вимог Закону України “Про вищу освіту” 

 
Закон України “Про вищу освіту” “…встановлює основні правові, ор-

ганізаційні та фінансові засади функціонування системи вищої освіти, 
створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з 
вищими навчальними закладами на принципах автономії вищих навча-
льних закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою 
підготовки конкурентоздатного людського капіталу для високотехноло-
гічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, за-
безпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікова-
них фахівцях”. 
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Розбудова національної системи лісотехнічної освіти в сучасних умовах 
з урахуванням кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя, історич-
них викликів XXI століття, вимагає критичного осмислення досягнутого і 
зосередження зусиль та ресурсів та розв’язання найгостріших проблем, які 
стримують розвиток, не дають можливості забезпечити нову якість вищої 
освіти. Нинішній рівень освіти в Україні не дає їй змоги повною мірою вико-
нувати функцію ключового ресурсу соціально-економічного розвитку галузі. 
Залишається низькою престижність освіти і науки в суспільстві та й загалом 
самої лісової галузі. 

Не дивлячись на труднощі, викликані важким економічним станом в 
країні, ми повинні  здійснити  у стінах університету  організацію  такого на-
вчально-виховного процесу, який забезпечив би формування особистості, яка 
усвідомлює свою належність до Українського народу, європейської цивіліза-
ції, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підгото-
влена до життя в постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному 
світі. 

З реалізацією положень Закону України “Про вищу освіту”, запрова-
дженням “європейського змісту” освіти та програми дій щодо вимог Болон-
ської декларації в систему вищої лісотехнічної освіти і науки України, пріо-
ритетного значення набуває втілення у навчальний процес університету ін-
новаційних форм навчання, серед яких компетентністний підхід є одним 
із концептуально важливих засобів управління якістю підготовки фахівців. 

Впровадження компетентністного підходу в нашому університеті дає 
змогу привести вищу лісотехнічну освіту у відповідність з потребами ринку 
праці, запитами особистості й суспільства. Компетенції закладаються в осві-
тній процес університету технологіями, змістом, стилем життя навчального 
закладу, партнерськими відносинами між викладачем та студентом.  

Але насамперед уся реформа вищої освіти спирається на формування не 
тільки знань, а й навичок. І те, що в Європі називається компетентністю – це 
вміння реалізувати отримані знання. Саме ці обставини визначають актуа-
льність проблеми формування компетентнісних здібностей фахівців лісового 
сектору економіки України. 

Підготовка сучасних кадрів з вищою лісотехнічною освітою відповідно 
до вимог ринкового середовища потребує удосконалення змісту форм і мето-
дів навчального процесу. Тому однією з причин, що зумовлюють перехід до 
технологій навчання зорієнтованих на результат, є зміна соціального за-
мовлення на випускника і потреб самого випускника, який попадає на ринок 
праці, де можуть змінюватися не тільки шляхи досягнення цілей діяльності, а 
й саме мета, причому досить швидко. 

Із введенням нових рівнів, ступенів та кваліфікації вищої освіти (почат-
кового рівня), (короткого циклу) вищої освіти; першого (бакалаврського) рі-
вня; другого (магістерського) рівня, на порядку денному перед НПП універ-
ситеті постають невідкладні питання змін методик викладання, підвищення 
динаміки змін варіативної частини змісту освіти та перехід від оцінювання 
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якості підготовки не як набору знань, вмінь та навичок з окремих предметів, 
а як набору інтегрованих і спеціалізованих компетенцій. 

Цей комплекс завдань має вирішуватися у тісній співпраці академічної 
громади, студентів, випускників і, найголовніше –  роботодавців.  

Сьогодні лісовій галузі потрібен соціально мобільний фахівець, здатний 
професійно переміщуватися як вгору вертикальними та ієрархічними сходи-
нками у своїй галузі, так, і паралельно – із однієї галузі до іншої. Такі фахівці 
повинні володіти комплексом професійних знань, умінь та навичок, що від-
повідають інтенсифікації виробництва, сучасним здобуткам науки і техніки. 

Молода людина, яка здобуває знання, повинна усвідомити, що вони ма-
ють бути конкурентоздатними і потім конвертуватися у кар’єру. Тож коли 
така людина матиме справу, наприклад, з неякісним викладанням, вона не 
може бути байдужою і повинна реагувати на це за допомогою студентського 
самоврядування, якому в новому Законі розширено доступ до управління 
ВНЗ і прийняття рішень. 

В НЛТУ України продовжує відпрацьовуватися модель сучасного 
університету екологічного спрямування з елементами дослідницько-
інноваційного типу. 

З метою виявлення найкращих зразків розвитку вищої школи, з’ясуван-
ня найважливіших складових її діяльності останнім часом використовуються 
різноманітні рейтингові системи. 

Інформаційним освітнім ресурсом “Освіта.ua” складено консолідований 
рейтинг вищих навчальних закладів України 2015 року. У якості вихідних 
даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів 
України використані найавторитетніші серед експертів та засобів масової ін-
формації національні та міжнародні рейтинги вузів України: “Топ-200 Украї-
на”, “Webometrics” та “Scopus”, кожен з яких використовує різні критерії оці-
нювання вищих навчальних закладів. 

Академічний рейтинг вищих навчальних закладів України “Топ-200 
Україна” проводить Центр міжнародних проектів “Євроосвіта” і складений 
він за показниками попереднього 2014 року. 

Методика цього рейтингу побудована відповідно до міжнародних прин-
ципів ранжування університетів, розробленою ЮНЕСКО. Ця методика є на-
йоб’єктивнішою, тому що визначення рейтингу ВНЗ проводиться незалеж-
ною міжнародною організацією. Вона передбачає проведення порівняльного 
аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критері-
їв. У використовуваній методиці діяльність вишів оцінюють з допомогою аг-
регованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі 
індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості під-
готовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного 
співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометрич-
них і веб-метричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено трьома 
складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, 
міжнародне визнання. 
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У академічному рейтингу вищих навчальних закладів України “Топ-200 
Україна” Національний лісотехнічний університет України щороку посідає 
досить високі місця серед 200 ВНЗ України (табл. 1.1). Зокрема у 2015 році за 
результатами роботи у 2014-2015 н.р. НЛТУ України посів 37 місце серед 
ВНЗ України і третє місце серед 21 ВНЗ Львівщини. Тож абітурієнти і робо-
тодавці можуть побачити і оцінити високий рівень нашого університету. 

 
 

Таблиця 1.1 
Рейтинг НЛТУ України за оцінкою ЮНЕСКО 
за результатами діяльності в навчальних роках   

 

Місце за роками   
Категорія 2006-

2007 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Серед 200  
ВНЗ України  21 9 27 26 30 32 31 38 37 

Серед 21  
ВНЗ Львівщини 1 1 2 2 3 3 3 3 3 

 
Webometrics ranking of world’s universities (Вебометричний рейтинг уні-

верситетів світу) – один із найавторитетніших рейтингів у міжнародному 
освітньому середовищі. Рейтинг орієнтований на оцінку присутності універ-
ситету в Інтернеті, рівень впливу публікацій університету на світовий науко-
вий прогрес, наповненість та “популярність” веб-ресурсів вищого навчально-
го закладу, довіру Інтернет-користувачів до них. 

У новому рейтингу “Webometrics” серед українських ВНЗ Національ-
ний лісотехнічний університет України посідає 180 місце. 

“Scopus” – бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент 
для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. Ба-
за даних індексує більше 18000 наукових видань з технічних, медичних та 
гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації наукових 
журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та вла-
сником “Scopus” є видавнича корпорація “Elsevier”. База даних доступна на 
умовах передплати та має власну систему для пошуку веб-сторінок, що інте-
грована із патентною базою даних. 

За показниками бази “Scopus” Національний лісотехнічний університет 
України посідає 36 місце. 

Узагальнюючи викладені вище рейтинги, слід відзначити, що за консо-
лідованим рейтингом вищих навчальних закладів України у 2015 році 
Національний лісотехнічний університет України посів 69 місце серед 292 
ВНЗ України і четверте місце серед 21 ВНЗ Львівщини (табл. 1.2). 
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Таблиця 1.2
Консолідований рейтинг НЛТУ України у 2015 році 

серед кращих ВНЗ Львівщини  
 

 

Назва 
навчального 

закладу 

Міс-
це 
 

Місце у 
загальному 
рейтингу 

Топ-200 
Україна 

Webo-
metrics Scopus Підсум-

ковий бал 

Львівський національний 
університет ім. І. Франка 1 5 9 11 3 23 

Національний університет 
“Львівська політехніка” 2 6 6 8 10 24 

Львівський національний 
медичний університет 

ім. Д. Галицького 
3 2 56 61 12 129 

Національний лісотехніч-
ний університет України 4 69 37 180 36 253 

Львівська комерційна 
академія 5 76 60 86 113 259 

 
Звичайно, тут є ще над чим працювати колективу університету для по-

кращення результатів рейтингів, особливо у Webometrics. Але найбільш “га-
рячою новиною” року стало входження КПІ до світового рейтингу ТОП-700 
за версією компанії QS (Quacquarelli Symonds). Слід задуматися і над вхо-
дженням до світового рейтингу ТОП-700 за версією компанії QS 
(Quacquarelli Symonds), у якому конкурують майже три тисячі університетів 
світу. Це було би значним досягненням усього колективу університету, але 
насамперед – це послужило би серйозним мотиваційним імпульсом для по-
дальшого вдосконалення.  

 
1.1.3. Успішність і якість навчання фахівців в університеті 

 
Аналізуючи результати навчання студентів у 2014-2015 навчальному ро-

ці (табл. 1.3-1.6; рис. 1.2-1.5) та порівнюючи їх з підсумками минулого на-
вчального року можна відзначити, що успішність та якість дещо покращи-
лися відповідно на 0,85% і 1,75% (рис. 1.2) і складає відповідно 93,15% і 
43,95%. 

Зростання успішності навчання в цьому навчальному році спостеріга-
ється у всіх ННІ, а незначне її зменшення – в Інституті деревооброблюваль-
них технологій і дизайну (рис. 1.5). Покращення якості навчання спостеріга-
ється у всіх ННІ, а незначне її зменшення – в Інституті лісового і садово-
паркового господарства (рис. 1.3). Істотне покращення якості навчання (на 
7,65%) в цьому навчальному році, порівняно з минулим, відбулося в Інститу-
ті інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих техноло-
гій (рис. 1.4).  
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Таблиця 1.3 
Підсумки зимової іспитової сесії 2014-2015 н.р. (за ННІ) 

 
Здали на оцінку   

ННІ 
Зобов’язані 

здавати 
(осіб) “5” “5” і “4” “5”, “4” і “3” “3” “2” 

Успішність, 
% 

Якість, 
% 

ІЛСПГ 586 51/8,7 228/38,9 213/36,3 60/10,2 33/5,6 94,2 47,6 
ІІМАКІТ 381 28/7,3 137/36,0 154/40,4 23/6,0 39/10,2 89,8 43,3 

ІДТД 700 83/11,9 240/34,3 264/37,7 68/9,7 40/5,7 93,6 46,1 
ІЕЕМ 578 95/16,4 174/30,1 248/42,9 43/7,4 18/3,1 96,9 46,5 

Всього по 
університету 2245 257/11,4 779/34,7 879/39.2 194/8,6 130/5,8 93,9 46,1 

         Примітка: у чисельнику – чисельність студентів; у знаменнику – відсоток  
 

Таблиця 1.4 
Підсумки літньої іспитової сесії 2014-2015 н.р. (за ННІ) 

 
Здали на оцінку   

ННІ 
Зобов’язані 

здавати 
(осіб) “5” “5” і “4” “5”, “4” і “3” “3” “2” 

Успішність, 
% 

Якість, 
% 

ІЛСПГ 515 43/8,3 158/30,7 216/41,9 52/10,1 46/8,9 91,1 39 
ІІМАКІТ 375 27/7,2 81/21,6 194/51,7 43/11,5 30/8,0 92 28,8 

ІДТД 673 99/14,7 215/31,9 247/36,7 54/8,0 46/6,8 91,4 46,7 
ІЕЕМ 547 103/18,8 156/28,5 189/34,6 73/13,3 26/4,7 95,2 47,3 

Всього по 
університету 2110 272/12,9 610/28,9 846/40,1 222/10,5 148/7,0 92,4 41,8 

         Примітка: у чисельнику – чисельність студентів; у знаменнику – відсоток  
 

Таблиця 1.5 
Результати зимової іспитової сесії у 2014-2015 н.р. (за курсами) 

 
Не 

з’явилися Здали Отримали “незадовільно” 

Ку
рс

 

Ч
ис

ел
ьн

іс
ть

 с
ту

де
нт

ів
 н

а 
по

ча
то

к 
се

сі
ї 

Зо
бо

в’
яз
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і з
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ва

ти
 

з 
по

ва
ж

ни
х 

пр
ич

ин
 

бе
з 

по
ва

ж
ни

х 
пр

ич
ин

 

зі
 в

сі
х 

ди
сц

ип
лі

н 

на
 “в

ід
м

ін
но

” 

на
 “д

об
ре

” і
  

“в
ід

м
ін

но
” 

на
 з

м
іш

ан
і о

ці
нк

и 

на
 “з

ад
ов

іл
ьн

о”
 

вс
ьо

го
 

од
ну

 

дв
і 

тр
и 

Ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
 

Я
кіс

ть
, %

 

І 634 634 0 0 594/93,7 26/4,1 198/31,2 284/44,8 86/13,6 40/6,3 21/3,3 10/1,6 9/1,4 93,7 35,3 

ІІ 527 527 0 3/0,6 470/89,2 47/8,9 157/29,8 239/45,4 27/5,1 54/10,3 26/5,0 23/4,4 5/1,0 89,2 38,7 

ІІІ 274 274 0 0 257/93,8 30/11,0 105/38,3 100/36,5 22/8,0 17/6,2 12/4,4 4/1,5 1/0,4 93,8 49,3 

ІV 257 256 0 1/0,4 244/95,3 35/13,7 93/36,3 102/39,9 14/5,5 10/3,9 4/1,6 6/2,4 0 95,3 50,0 

V 505 505 0 1/0,2 495/98,0 96/19,0 207/41,0 147/29,1 45/8,9 9/1,8 5/1,0 2/0,4 2/0,4 98,0 60,0 

VІ 50 49 0 0 49/100,0 23/46,9 19/38.8 7/14,3 0 0 0 0 0 100,0 87,5 

Разом 2247 2245 0 5/0,2 2109/93,9 257/11,4 779/34,7 879/39,2 194/8,6 130/5,8 68/3,0 45/2,0 17/0,8 93,9 46,1 

Примітка: у чисельнику – чисельність студентів; у знаменнику – відсоток 
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Таблиця 1.6 
Результати літньої іспитової сесії у 2014-2015 н.р. (за курсами) 

 
Не 

з’явилися Здали Отримали “незадовільно” 

Ку
рс
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іс
ть

 с
ту

де
нт

ів
 н

а 
по

ча
то

к 
се

сі
ї 

Зо
бо
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вс
ьо

го
 

од
ну

 

дв
і 

тр
и 

Ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
 

Я
кіс

ть
, %

 

І 620 620 0 4/0,6 539/86,9 29/4,7 164/26,5 257/41,5 89/14,4 77/12,4 37/5,0 28/4,5 12/1,9 86,9 31,1 

ІІ 513 513 0 2/0,4 483/94,2 47/9,2 162/31,6 225/43,9 49/9,6 28/5,5 12/2,3 7/1,4 9/1,8 94,2 40,7 

ІІІ 273 273 0 3/1,1 241/88,3 33/12,1 93/34,1 91/33,3 24/8,8 29/10,6 19/7,0 8/2,9 2/0,7 88,9 46,2 

ІV 254 252 0 2/0,8 249/98,8 52/20,6 57/22,6 116/46,0 24/9,5 1/0,4 0 0 1/0,4 98,8 43,3 

V 452 452 0 1/0,2 438/96,9 111/24,6 134/29,6 157/34,7 36/8,0 13/2,9 5/1,1 7/1,5 1/0,2 96.9 54,2 

Разом 2112 2110 0 12/0,6 1950/92,4 272/12,9 610/28,9 846/40,1 222/10,5 148/7,0 73/3,5 50/2,4 25/1,2 92,4 41,8 

Примітка: у чисельнику – чисельність студентів; у знаменнику – відсоток 
 

Найкращі показники якості навчання за 100%-ої успішності показали та-
кі групи навчально-наукових інститутів університету (в дужках – якість): 

• ІЛСПГ – групи ЛГ-51м (100%); СПГ-41 (91%); ЛГ-32 (88%); СПГ-51с 
(78%); СПГ-51м (66%); 

• ІІМАКІТ – групи АК-51м (100%); Л-31 (66,7%); Л-51с (64,3%); АК-21 
(63,6%); ІМ-31 (60%);   

• ІДТД – групи ДС-21 (100%); ТВД-52м (100%); ІТП-51м (88,9%); ХТ-
51м (80%); Д-42 (73,3%); 

• ІЕЕМ – групи МОД-41(100%);МЗЕД-41(100%);МОЛ-41(100%);МО-51с 
(100%); МО-51м(100%); МЗЕД-51с(100%); МЗЕД-51м(100%); ЕП-51с(100%). 
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Рис. 1.2. Результативність навчання студентів університету 
 (у загальному за даними перевідних сесій) 
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Рис. 1.3. Результативність навчання студентів ННІ ЛСПГ 
(за даними перевідних сесій) 

91,95 93 91,75 88,3 90,9

40,85 40,05 40,3

28,4
36,05

0

20

40

60

80

100

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Навчальні роки

%
Успішність
Якість

  
 

Рис. 1.4. Результативність навчання студентів ННІ ІМАКІТ 
(за даними перевідних сесій) 
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Рис. 1.5. Результативність навчання студентів ННІ ДТД 
(за даними перевідних сесій) 
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Рис. 1.6. Результативність навчання студентів ННІ ЕЕМ 

(за даними перевідних сесій) 
 

Порівняння результатів навчання студентів університету в 2014-2015 
навчальному році для визначення місць ННІ подано в табл. 1.7.  

Таблиця 1.7 
Підсумки іспитових сесій 2014-2015 н.р. (за ННІ) 

 
1.1.4. Атестація студентів та здобувачів другої вищої освіти 

 
Атестація студентів усіх напрямів підготовки була проведена відповідно 

до вимог МОН України і графіку навчального процесу НЛТУ України. 
Протягом 2014-2015 навчального року працювало 59 Екзаменаційних 

комісій, з яких: 
 із захисту магістерських робіт – 16; 
 із захисту дипломних проектів – 14; 
 із атестації бакалаврів – 18; 
 із приймання державних іспитів – 34. 
Екзаменаційні комісії атестували 830 бакалаврів, 497 спеціалістів і 152 

магістри. 
Структура підготовлених у поточному навчальному році фахівців відпо-

відних освітньо-кваліфікаційних рівнів за формами навчання подана на рис. 
1.7. Якість захисту дипломних проектів і магістерських робіт складає відпо-
відно 90,8% і 100%. Дипломи з відзнакою отримали 58 бакалаврів, 33 спеціа-
лісти і 71 магістр (табл. 1.8). 

Зимова сесія   Літня сесія   За навч. рік 
2014-15 

Успішність  Якість Успішність  Якість Успіш-
ність  Якість 

Навчально-
наукові  

інститути % Місце % Місце % Місце % Місце % % 

Зага-
льне 
місце 

ІЛСПГ 94,2 2 47,6 1 91,1 4 39,0 3 92,65 43,30 3 
ІІМАКІТ 89,8 4 43,3 4 92,0 2 28,8 4 90,90 36,05 4 

ІДТД 93,5 3 46,1 3 91,4 3 46,7 2 92,50 46,90 2 
ІЕЕМ 96,9 1 46,5 2 95,2 1 47,3 1 96,05 46,90 1 

Всього по  
університету 93,9  46,1  92,4  41,8  93,15 43,95  
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Бакалавр

Денна 
(470; 56,6%)

Заочна 
(360; 43,4%)

 

Спеціаліст

Денна 
(305; 61,4)

Заочна 
(139; 28,0%)

Центр ДУПО 
(53; 10,7%)

 
МагістрДенна 

(134; 88,2%)

Заочна 
(18; 11,8%)

 
Рис. 1.7. Дані про підготовлених фахівців за формами навчання  

(у дужках перша цифра – чисельність студентів відповідної  
форми навчання; друга – відсоток від загальної чисельності) 
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Таблиця 1.8 
Підсумки державної атестації у 2014-2015 н.р. 

 
Результати Не 

з'яви-
лися відмінно добре задовільно незадовільно 

Отримано 
дипломів з 
відзнакою  

Н
ав

ча
ль

но
- 

на
ук

ов
і  

   
ін

ст
ит

ут
и 

Навчальні 
потоки 

Кі
ль

кіс
ть

  
ст

уд
ен

ті
в 

Д
оп

ущ
ен

о 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

     Бакалаври  
ЛГ 72 72 1 1,4 15 21,1 46 64,8 10 14,1 0 0,0 
МГ 6 6 0 0,0 0 0,0 1 16,7 5 83,3 0 0,0 

СПГ 11 11 0 0,0 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
3 3,4 

А 28 28 0 0,0 17 60,7 4 14,3 7 25,0 0 0,0 2 7,1 
ІЛСПГ 

Разом 117 117 1 0,9 43 37,1 51 44,0 22 19,0 0 0,0 5 4,3 
АК 28 28 0 0,0 8 28,6 15 53,6 5 17,9 0 0,0 2 7,1 
ІМ 54 54 0 0,0 29 53,7 20 37,0 5 9,3 0 0,0 3 5,6 
Л 17 17 0 0,0 5 29,4 12 70,6 0 0,0 0 0,0 1 5,9 

ІІМАКІТ 

Разом 99 99 0 0,0 42 42,4 47 47,5 10 10,1 0 0,0 6 6,1 
ДТ 57 57 1 1,8 29 51,8 17 30,4 10 17,9 0 0,0 0 0,0 
ХТ 26 26 0 0,0 15 57,7 6 23,1 5 19,2 0 0,0 1 3,8 
Д 38 38 0 0,0 31 81,6 6 15,8 1 2,6 0 0,0 8 21,1 

КН 25 25 0 0,0 10 40,0 5 20,0 10 40,0 0 0,0 0 0,0 
ІДТД 

Разом 146 146 1 0,7 85 58,6 34 23,4 26 17,9 0 0,0 9 6,2 
ОА 25 25 0 0,0 8 32,0 13 52,0 4 16,0 0 0,0 2 8,0 

МЗЕД 11 11 0 0,0 11 100,0   0,0 0 0,0 0 0,0 5 45,5 
МО(д) 7 7 0 0,0 4 57,1 3 42,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
МО(л) 11 11 0 0,0 7 63,6 4 36,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ЕК 35 35 0 0,0 35 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
ЕП 21 21 0 0,0 9 42,9 12 57,1 0 0,0 0 0,0 3 14,3 

ІЕЕМ 

Разом 110 110 0 0 74 67,3 32 29,1 4 3,6 0 0,0 10 9,1 
Разом на денній 
формі навчання 

472 472 2 2 244 51,9 164 34,9 62 13,2 0 0,0 30 6,4 

Разом на заочній 
формі навчання 

360 360 0 0,0 86 23,9 161 44,7 113 31,4 0 0,0 3 0,8 

По університету 832 832 2 0,2 330 39,8 325 39,2 175 21,0 0 0,0 33 4,0 
    Спеціалісти  

ЛГ 51 51 1 2,0 13 26,0 25 50,0 12 24,0 0 0,0 0 0,0 
СПГ 14 14 0 0,0 10 71,4 4 28,6 0 0,0 0 0,0 1 7,1 
ЛА 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ІЛСПГ 

Разом 65 65 1 1,5 23 35,9 29 45,3 12 18,8 0 0,0 1 1,6 
МД,МЛ 32 32 0 0,0 19 59,4 9 28,1 4 12,5 0 0,0 0 0,0 

Л 11 11 0 0,0 5 45,5 6 54,5 0 0,0 0 0,0 1 9,1 
А 16 16 0 0,0 6 37,5 9 56,3 1 6,3 0 0,0 1 6,3 

ІІМАКІТ 

Разом 59 59 0 0,0 30 50,8 24 40,7 5 8,5 0 0,0 2 3,4 
ТД 29 29 0 0,0 12 41,4 17 58,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ТВД 24 24 0 0,0 7 29,2 7 29,2 10 41,7 0 0,0 0 0,0 
ХТ 7 7 0 0,0 2 28,6 4 57,1 1 14,3 0 0,0 0 0,0 
ДМ 25 25 0 0,0 18 72,0 7 28,0 0 0,0 0 0,0 5 20,0 
ІТП 20 20 0 0,0 7 35,0 9 45,0 4 20,0 0 0,0 1 5,0 

ІДТД 

Разом 105 105 0 0,0 46 43,8 44 41,9 15 14,3 0 0,0 6 5,7 
ОА 31 31 0 0,0 17 54,8 11 35,5 3 9,7 0 0,0 8 25,8 
ЕП 2 2 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 

МЗЕД 9 9 0 0,0 7 77,8 2 22,2 0 0,0 0 0,0 6 66,7 
МО(л) 18 18 0 0,0 13 72,2 5 27,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ЕК 17 17 0 0,0 11 64,7 6 35,3 0 0,0 0 0,0 7 41,2 

ІЕЕМ 

Разом 77 77 0 0 50 64,9 24 31,2 3 3,9 0 0,0 23 29,9 
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Продовження табл. 1.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Разом на денній 
формі навчання 

306 306 1 2 149 48,9 121 39,7 35 11,5 0 0,0 32 10,5 

Разом на заочній 
формі навчання 

140 140 1 0,7 52 37,4 78 56,1 10 7,2 0 0,0 7 5,0 

ЦДПО 57 53 0 0,0 28 52,8 25 47,2 0 0,0  0 0,0  0 0,0 
По університету 503 499 2 0,4 229 46,1 224 45,1 45 9,1 0 0,0 39 7,8 

    Магістри  
ЛГ 16 16 0 0,0 15 93,8 1 6,3 0 0,0 0 0,0 7 43,8 

СПГ 4 4 0 0,0 3 75,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 
ЛА 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ІЛСПГ 

Разом 20 20 0 0,0 18 90,0 2 10,0 0 0,0 0 0,0 9 45,0 
А 9 9 0 0,0 9 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 22,2 

МД,МЛ 18 18 0 0,0 16 88,9 2 11,1 0 0,0 0 0,0 7 38,9 
Л 5 5 0 0,0 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 80,0 

ІІМАКІТ 

Разом 32 32 0 0,0 30 93,8 2 6,3 0 0,0 0 0,0 13 40,6 
ТД 9 9 1 11,1 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 25,0 

ТВД 10 10 0 0,0 7 70,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 
ХТ 5 5 0 0,0 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 60,0 
ДМ 20 20 0 0,0 18 90,0 2 10,0 0 0,0 0 0,0 12 60,0 
ІТП 10 10 0 0,0 6 60,0 4 40,0 0 0,0 0 0,0 6 60,0 

ІДТД 

Разом 54 54 1 1,9 44 83,0 9 17,0 0 0,0 0 0,0 25 47,2 
ЕП 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

МЗЕД 5 5 0 0,0 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 60,0 
МО(д) 2 2 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 
МО(л) 2 2 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 

ЕК 8 8 0 0,0 5 62,5 3 37,5 0 0,0 0 0,0 5 62,5 
ЕКОм 12 12 0 0,0 11 91,7 1 8,3 0 0,0 0 0,0 7 58,3 

ІЕЕ 

Разом 29 29 0 0,0 25 86,2 4 13,8 0 0,0 0 0,0 18 62,1 
Разом на денній 
формі навчання 

135 135 1 0,7 117 87,3 17 12,7 0 0,0 0 0,0 65 48,5 

Разом на заочній 
формі навчання 

19 19 1 5,3 12 66,7 6 33,3 0 0,0 0 0,0 2 11,1 

По університету 154 154 2 1,3 129 84,9 23 15,1 0 0,0 0 0,0 67 44,1 
 

1.1.5. Практична підготовка 
 

Професійна підготовка висококваліфікованих фахівців для лісової галузі 
та деревообробних підприємств України неможлива без всебічної практичної 
підготовки випускників. За період 2014-2015 н.р. практичну підготовку про-
йшли 2834 студенти (з них заочної форми навчання – 552). 

Університетом укладено і переукладено 350 договорів з підприємствами 
і фірмами галузі, які плідно працюють на зовнішньому та внутрішньому рин-
ках. Зокрема у 2014-2015 н.р. поновлено і укладено 46 договорів з підприєм-
ствами і фірмами України. Поліпшилися і розширилися відносини і співпра-
ця з обласними управліннями лісового та мисливського господарств Львівсь-
кої, Ів.-Франківської, Закарпатської, Житомирської, Черкаської, Чернівецької 
і Хмельницької областей, Головним управлінням зовнішніх відносин, зовні-
шньоекономічної діяльності та іноземних інвестицій Львівської обласної ад-
міністрації. Розширився діапазон підприємств – місць проходження практик, 
переважно за рахунок держлісгоспів Львівської, Ів.-Франківської, Волинсь-
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кої, Рівненської, Житомирської, Черкаської, Закарпатської та Полтавської 
областей, а також Державної агенції лісових ресурсів України, військових 
лісгоспів Львівської області та комунальних лісогосподарських підприємств 
Львівщини. Під час укладання та переукладання угод особлива увага надава-
лася сферам діяльності підприємств, ритмічності їх роботи, місцезнаходжен-
ню, наявності на них новітнього обладнання і технологій. 

Практична підготовка студентів здійснювалася також і під час прове-
дення практичних та лабораторних занять на усіх кафедрах університету з 
використанням активних методів та сучасних засобів навчання, під час про-
ведення навчальних і виробничих практик, а також у процесі виконання кур-
сових і дипломних проектів з широким використанням моделювання на ПК. 

Значна увага організації практичної підготовки студентів приділялася 
науково-методичними радами ННІ та університету. 

Для проведення навчальних і виробничих практик використовуються 
навчальні бази у смт. Шацьк, Східниці, Моршині, а також виробничі потуж-
ності Страдчівського НВЛК. Окрім цього, окремими кафедрами університету 
організовувалося проведення практик на їх філіях та стаціонарах, лісозаготі-
вельних та деревообробних підприємствах. 

Тісна співпраця з підприємствами налагоджується під час скерування 
студентів на переддипломну практику. Низка підприємств виходить з пропо-
зиціями щодо виконання студентами-дипломниками реальних дипломних 
проектів (робіт) і надає їм можливість проходити переддипломну практику. 
Таке залучення підприємств до формування тематики дипломних проектів 
(робіт) дає змогу кращого розуміння студентами виробничих процесів, а та-
кож сприяє подальшому їх працевлаштуванню. 

Налагодження співпраці з провідними лісовими і деревообробними під-
приємствами дозволяє враховувати зауваження споживачів освітніх послуг у 
підготовці фахівців (відкриття нових спеціальностей, формування напрямів 
магістерської підготовки, введення нових дисциплін, формування тем дип-
ломних проектів та магістерських робіт тощо). 

За останні роки покращилися побутові умови на базах практик у Шаць-
кій науково-навчальній лісоекологічній лабораторії, стаціонарах у Східниці 
та Моршині. Територія та об’єкти цих лісоекологічних стаціонарів приведені 
до нормального технічного і санітарного стану й вони придатні для нормаль-
ного функціонування у літній період поточного року. Протягом року забез-
печувалося перевезення студентів на місця практик транспортом університе-
ту. Однак це питання потребує подальшого вдосконалення. 

Не дивлячись на те, що сектором практичної підготовки і сприяння пра-
цевлаштуванню випускників випускників університету, разом з дирекціями 
ННІ, здійснюється значна робота, нашим випускникам складно отримати пе-
рше робоче місце. Але це проблеми не лише нашого університету. З виступу 
заступника директора департаменту вищої освіти Миколи Фоменка: “… нині 
ситуація у країні така: роботодавці стоять окремо і спостерігають, як вищі 
навчальні заклади готують фахівців. Ані вкладати кошти, ані системно спіл-
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куватися з ВНЗ не хочуть. А як у такому разі можна забезпечити впрова-
дження прогресивних технологій підготовки фахівців”.     

На жаль, у справі поліпшення практичної підготовки студентів є низка 
труднощів та проблем, які не залежать від кафедр інститутів і не вирішу-
ються в державі протягом останніх років. До таких проблем слід віднести не-
достатнє забезпечення лабораторій сучасним обладнанням, відсутність фі-
нансування проїзду та проживання викладачів і студентів під час проходжен-
ня практик, неритмічна і неефективна робота багатьох підприємств, немож-
ливість перевезення студентів на місця практик, які пропонують інститути, 
проблеми зі створенням нормальних побутових умов для проживання студе-
нтів на університетських базах практик та лісоекологічних стаціонарах. 

 
1.1.6. Працевлаштування випускників 

 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 

р. №1726-р “Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих 
навчальних закладів” у структурі навчально-методичного відділу функціонує 
Сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів і 
випускників НЛТУ України. 

На сайті університету розміщено рубрику “Працевлаштування”, у якій 
регулярно подається інформація про наявність місць працевлаштування для 
студентів і випускників, які надаються підприємствами України. 

За 2014-2015 н.р. Сектором практичної підготовки та сприяння праце-
влаштуванню студентів і випускників НЛТУ України виконано такі заходи: 

- поновлено базу даних і ведеться облік випуску і працевлаштування ба-
калаврів, спеціалістів і магістрів денної форми навчання університету; 

- поновлено існуючу базу даних університету про кількість укладених 
договорів з підприємствами-базами практик; 

- систематично надається інформація (в інститути у письмовій формі та 
на сайт університету) про можливість працевлаштування студентів; 

- постійно підтримується зв’язок з представниками “Уніплит” і студен-
тами-випускниками ІМАКІТ, ІЕЕМ та ІДТД з питань працевлаштування і 
проходження практик; 

- взяли участь у 24-й Ярмарці кар’єри та Дні відкритих дверей навчаль-
них закладів м. Львова (23 жовтня 2014 р.); 

- проведено два семінари зі студентами 3-4-х курсів ІЕЕМ та ІМАКІТ з 
реалізації проекту для талановитої молоді “Реалізуй себе у владі”. Метою 
цього проекту є формування кадрового потенціалу для органів виконавчої 
влади з ініціативних, обдарованих та кваліфікованих фахівців для омоло-
дження кадрового резерву фахівців (4-5.02.2015 р.); 

- проведено форум “Лісотехнічна освіта і кар’єра” (18-19.03.2015 р.); 
- проведено науково-технічний семінар зі студентами ННІ ІДТД на тему 

“Технології 3D друку” та їх використання в дизайні, архітектурі, виробництві 
(22.04.2015 р.). 
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За останні роки, в т.ч. й у 2014/2015 н.р. працевлаштування випускників 
університету здебільшого здійснювалося як самостійно, так і на підставі за-
мовлень підприємств на конкретного випускника. Однак, спостерігається те-
нденція до самостійного працевлаштування студентів-випускників, в тому 
числі й на підприємствах інших галузей народного господарства як у м. 
Львові, так і в західному регіоні України. Для цього сектором систематично 
видавалися скерування на роботу та довідки про надання можливості само-
стійного працевлаштування. Це дозволяє контролювати процес працевлаш-
тування та взаємозв’язок із роботодавцем. 

За 2014/2015 н.р. сектором видано 17 довідок випускникам для само-
стійного працевлаштування і 5 скерувань на роботу, з яких: ІЛСПГ – 3 довід-
ки і 5 скерувань; ІІМАКІТ – 4 довідки; ІДТД – 2 довідки; ІЕЕМ – 8 довідок). 

Випускники університету успішно працюють на підприємствах лісового 
та мисливського господарства, меблевих і деревообробних підприємствах, у 
Податковій інспекції та інших організаціях і установах на посадах лісничих і 
лісників, технологів, механіків, брокерів, експертів, економістів, бухгалтерів 
тощо. 

Кафедри університету займаються розподілом молодих спеціалістів, 
оскільки багато керівників підприємств безпосередньо звертаються за ними 
на кафедри. Керівники кафедр, не чекаючи держзамовлення, сприяють само-
стійному працевлаштуванню студентів за фахом на старших курсах. За дани-
ми дирекцій інститутів випускників різних спеціальностей працевлаштовано 
від 76% до 90%. В цілому випускників університету працевлаштовано на 
83,9% (бакалаври – 92,8%; спеціалісти – 71,4%; магістри – 87,5%). Листи, 
які підтверджують працевлаштування студентів, зберігаються у дирекціях 
інститутів. 

Слід відзначити, що великим попитом користуються випускники спеціа-
льностей “Лісове господарство”, “Дизайн”, “Містобудування”, а також “Еко-
логія”, “Менеджмент ЗЕД”, “Інформаційні технологіїї проектування”. Спо-
стерігається тенденція ширшого запиту фахівців інженерно-технічних спеці-
альностей, зокрема “Лісоінженерна справа”, “Обладнання лісового комплек-
су”, “Технологія деревообробки”. У зв’язку із комп’ютеризацією виробницт-
ва з’явилася потреба у фахівцях таких спеціальностей: “Комп’ютерні науки”, 
“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. 

Найкращі стосунки з кадровими агенціями, установами, підприємствами 
та фірмами встановилися в ІІМАКІТ, ІДТД та ІЛСПГ. Але від багатьох про-
позицій під час працевлаштування, особливо на державних підприємствах, 
випускники відмовляються через низький рівень пропонованої заробітної 
плати та відсутність житла. 
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1.2. Науково-методичне забезпечення навчального процесу 
1.2.1. Методичне та технічне забезпечення навчального процесу 

 
Одним із головних чинників, що забезпечують якісну освіту, є створення 

якісних сучасних підручників, посібників, довідників, словників та іншої на-
уково-методичної літератури. Методична робота на кафедрах та в Навчально-
наукових інститутах протягом навчального року була спрямована на підгото-
вку та видання нових навчально-методичних розробок. На даний час в уні-
верситеті основні та спеціальні дисципліни забезпечені україномовними на-
вчальними посібниками і підручниками. Переважно всі нові дисципліни за-
безпечені конспектами лекцій. 

За звітній період науково-педагогічними працівниками університету ви-
дано 17 монографій, два підручники і 17 навчальних посібників. Опублікова-
но 659 наукових статей, з яких 90 – у міжнародних науково-метричних ви-
даннях (табл. 1.9). 

 
 

Таблиця 1.9  
Видання науково-методичної літератури у 2014-2015 н.р.  

 
Тип   видання 

Факультети Підруч- 
ники 

 
Монографії 

Навчальні  
посібники 
(з грифом  

МОН України) 

Методичні  
розробки 

І ЛСПГ 2 1 1 15 
І ІМАКІТ - 1 1 20 

І ДТД - 1 4 29 
І ЕЕМ - 14 8 19 

Кафедри гуманітарно-
соціальних дисциплін 

- - 3 16 

Всього 2 17 17 99 
 
Окрім звичних для студентів підручників та навчальних посібників, на 

сьогодні великого значення набувають підручники нового покоління: з вико-
ристанням мультимедійних технологій та електронні підручники. У цьому 
напрямку плідно працюють науково-педагогічні працівники нашого універ-
ситету. На випускових кафедрах створено відео-комп’ютерні фонди, які на-
лічують понад 1000 відеофільмів на CD або DVD дисках, презентаційних ко-
нспектів мультимедійних лекцій та мультимедійного супроводу для прове-
дення інших видів занять.  

На усіх кафедрах університету створено навчально-методичні комплек-
си дисциплін (НМКД), а на випускових кафедрах ще й навчально-методичні 
комплекси спеціальностей (НМКС), які були високо оцінені експертними 
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комісіями МОН України під час акредитації університету та Інспекції з якос-
ті освіти Міністерства освіти і науки України у 2013 році. 

Вимоги та зміст підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів у НЛТУ 
України визначаються навчальними планами, які щорічно розглядаються На-
уково-методичними і Вченими радами ННІ, Науково-методичною і Вченою 
радою університету та затверджуються.  

У зв’язку із прийняттям нового Закону України Про вищу освіту, протя-
гом цього навчального року було розроблено нові плани підготовки фахівців, 
які поступатимуть на навчання у 2015 році. 

Контроль за навчально-виховним процесом в університеті здійснюється 
випусковими і загальноосвітніми кафедрами, а також кафедрами гуманітар-
но-соціальних дисциплін Контроль за виконанням індивідуального навчаль-
ного плану студентами здійснюють куратори, призначені наказом ректора 
згідно з “Положенням про викладача-куратора”, розробленим в університеті.  

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі “Тимчасового по-
ложення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-
модульній системі організації навчального процесу” (КМСОНП) (зі змінами 
та доповненнями), схваленого Вченою радою університету 26.06.2014 р. 
(протокол №6) і затвердженого ректором університету 27.06.2014 р. Це по-
ложення набрало чинності з 1 вересня 2014 року і показало свою дієвість. 

Система контролю в навчальному процесі здійснюється шляхом поєд-
нання його різних видів і форм. За часом проведення та специфікою дидак-
тичних завдань на різних етапах навчання використовуються такі види педа-
гогічного контролю: попередній (діагностика вхідного рівня знань студентів), 
поточний та підсумковий (семестровий контроль, державна атестація). 

Під час проведення занять на кафедрах широко застосовуються сучасні 
інтерактивні технології навчання. Для цього застосовується сучасне програ-
мне забезпечення та авторські розробки викладачів університету. Під час чи-
тання лекцій використовуються мультимедійні технології, які дозволяють 
змінити стиль викладання і перетворити лекцію у засіб розвитку логічного 
мислення та пошуку шляхів удосконалення існуючих машин і технологій або 
розробки нових. Мультимедійні комплекси з проекторами широко викорис-
товуються кафедрами для захисту бакалаврських, магістерських та диплом-
них робіт і проектів. Кафедри практично відмовилися від застарілих ТЗН 
(проекторів, діапроекторів, кінопроекторів, слайдоскопів, кодоскопів, 
комп’ютерів та ін.). 

На випускових кафедрах ННІ створено комп’ютерні фонди відео- та 
технічної інформації про передові підприємства галузі, який постійно понов-
люється і розширюється. Це дає змогу ознайомлювати студентів з сучасними 
технологічними процесами, машинами та обладнанням, прийомами роботи, 
новими матеріалами тощо. 

На своїх web-сторінках кафедри ННІ розміщують електронні версії кон-
спектів і курсів лекцій, методичні вказівки та інший довідковий матеріал. Це 
полегшує доступ студентів до навчальних матеріалів і вирішує проблему не-
достатності друкованих наукових видань. 
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У зв’язку зі збільшенням обсягів самостійної роботи студентів зросла 
роль науково-технічної бібліотеки університету. Тому її завдання – створити 
комфортні умови для самостійної роботи у кожному читальному залі, дати 
доступ до Інтернету для пошуку, використання й тиражування необхідних як 
традиційних, так і електронних матеріалів. 

Відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про національну 
програму інформатизації”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу” та з метою 
подальшого вдосконалення роботи бібліотеки університету й підвищення її 
ролі у поліпшенні навчально-виховного процесу, ректоратом, виходячи з іс-
нуючих можливостей, забезпечувалися організаційні, фінансові та матеріаль-
ні умови, необхідні для функціонування бібліотеки. Зокрема, здійснено по-
повнення фондів, а також, що найголовніше, її комп’ютеризацію. Проводять-
ся заходи із забезпечення бібліотеки ліцензованими програмними продукта-
ми для створення електронних каталогів та баз даних, підключення до мережі 
Інтернет, впровадження у практику її діяльності нових інформаційних та те-
лекомунікаційних технологій. Рівень програмно-методичного забезпечення 
самостійної роботи студентів є достатнім для опанування ними навчальних 
програм підготовки за обраними напрямами та спеціальностями. 

 
1.2.2. Діяльність науково-методичної ради університету 

 
Науково-методична рада університету періодично розглядала питання 

організації науково-методичної роботи. Протягом 2014-2015 н.р. було прове-
дено 6 засідань, на яких було розглянуто такі основні питання: 

1) Про зміни до тимчасового положення про оцінювання знань та визна-
чення рейтингу студентів за КМСОНП; 

1) Про стан практичної підготовки студентів за напрямом підготовки 
“Лісове і садово-паркове господарство”; 

2) Про застосування галузевих і державних стандартів щодо оформлення 
студентських робіт у навчальному процесі університету; 

3) Форми та умови проведення контролю знань студентів з використан-
ням комп’ютерних технологій; 

4) Про вдосконалення WEB-сторінки університету; 
5) Про вказівки до ведення журналу обліку роботи викладача, відвіду-

вання та успішності студентів; 
6) Про формування навчальних планів підготовки фахівців в університе-

ті у 2015-2016 навчальному році; 
7) Про Положення про планування та облік роботи науково-педагогіч-

них працівників НЛТУ України (на виконання заходів НЛТУ України щодо 
реалізації Закону України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 р., №1556-
VII); 

8) Про формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік; 
9) Про особливості навчальних планів для освітніх рівнів бакалавр, ма-

гістр на 2015/2016 навчальний рік; 
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10) Про міжнародну співпрацю НЛТУ України з провідними університе-
тами Європи лісотехнічного профілю (за результатами поїздки на виставку 
“Лігна-2015”). 

Розглядаючи питання “Про стан практичної підготовки студентів за 
напрямом підготовки “Лісове і садово-паркове господарство”, директор 
ННІ ЛСПГ проф. Миклуш С.І. зазначив, що результативність практичної під-
готовки можна оцінити реальними результатами: 

- під час навчальної практики з лісових культур щороку студентами ін-
ституту створюються штучні насадження на площі 30 га; 

- студентами інституту завершено реконструкцію лісового розсадника у 
Страдчівському НВЛК та продовжується реконструкція розсадника Держав-
ного ботанічного саду НЛТУ України; 

- у звітному році реалізували насіння, садивний матеріал лісових і деко-
ративних порід на загальну суму 110 тис. грн; 

- проведено моніторингові дослідження на пробних ділянках у лісових 
масивах Природного заповідника “Розточчя”; 

- закладено дослідні пробні ділянки у старовікових смерекових дерево-
станах Природного заповідника “Горгани” з метою вивчення їх структури та 
дендрохронології. 

Не менш важливими у підготовці фахівців залишається якісне прове-
дення навчальних та переддипломних практик. Під час проведення навчаль-
них практик важливу роль відіграє фаховий рівень та досвід роботи виклада-
ча. На сьогодні необхідно, щоб викладач опановував методи сучасних техно-
логій, розумів їх призначення, умів наводити приклади їх переваг та недолі-
ків у роботі. 

Окрім цього, необхідно звертати увагу на документацію та нормативні 
акти, що прийняті на підприємстві, для того, щоб об’єктивно пояснити сту-
дентам необхідність їх запровадження. У цьому випадку викладач має добре 
володіти інформацією про стан лісових підприємств, їхні проблеми та пере-
дові методи ведення лісового господарства. 

Серед пропозицій щодо покращення практичної підготовки студентів 
насамперед необхідно відмітити: 

- поряд із викладачами університету необхідно активно залучати праців-
ників лісової галузі; 

- покращити матеріальне забезпечення навчальних практик, використо-
вувати сучасне обладнання та інструменти; 

- покращити побутові умови проживання студентів на базах практик та 
лісоекологічних стаціонарах університету; 

- з метою підвищення ефективності переддипломної практичної підгото-
вки доцільно повернутися до обов’язкового її контролю керівниками практи-
ки з безпосереднім виїздом на об’єкти. 

Розглядаючи питання “Про застосування галузевих і державних стан-
дартів щодо оформлення студентських робіт у навчальному процесі уні-
верситету”, голова комісії навчально-методичного забезпечення Рябчук 
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В.П. проінформував присутніх про існуючі галузеві та державні стандарти, 
особливості структури та види стандартів лісового профілю. 

Особливу увагу було звернуто на типові стандарти, які детально охоп-
люють оформлення літературних джерел у дипломному та курсовому проек-
туванні, а також на правила, терміни та визначення. Залишається відкритим 
питання, хто їх повинен розробляти та затверджувати? 

З інформацією “Про форми та умови проведення контролю знань 
студентів з використанням комп’ютерних технологій на кафедрах ННІ 
ІМАКІТ” виступитли завідувач кафедри деревообробного обладнання та ін-
струментів професор Шостак В.В. та доцент цієї ж кафедри Григор’єв А.С. 
Вони повідомили, що на кафедрі розроблено форми та принципи створення 
тестових завдань для об’єктивного контролю рівня освітньо-професійної під-
готовки студентів. Тести використовуються для оцінки якості засвоєння ко-
жної теми, змістового модуля або дисципліни в цілому. Тестування за темами 
та змістовими модулями є складовими поточного контролю знань та умінь. 
Тестування дисципліни в цілому є формою підсумкового контролю – іспи-
том. 

Доповідачі відмітили, що під тестом розуміють стандартизовану психо-
діагностичну методику, яка призначена для встановлення кількісних та якіс-
них індивідуально-психологічних відзнак. У своїй совокупності всі тести по-
діляють на чотири різновиди: тест досягнень, тест педагогічний; тести крите-
ріально-орієнтовні; тести психометричні. 

У запропонованих доповідачем методичних рекомендаціях розгляда-
ються критеріально-орієнтовані педагогічні тести досягнень, які рекоменду-
ються для об’єктивного визначення якості засвоєння матеріалу студентами з 
кожної дисципліни. 

Технологію складання тестових завдань було детально розкрито доц. 
Григор’євим А.С. Особливу увагу було звернуто на доцільність використання 
їх в насичених тестах тої чи іншої дисципліни. Доц. Григор’єв А.С. детально 
розкрив присутнім можливості тестового контролю на комп’ютері, його пе-
реваги та недоліки. 

“Про вдосконалення WEB-сторінки університету” доповідав член 
комісії інформаційно-комп’ютерних технологій Краєвський С.Н., який про-
інформував присутніх про вдосконалення WEB-сторінки університету та про 
особливості організації дистанційних методів навчання в НЛТУ України. 

Доповідач відмітив, що WEB-сторінка університету повинна бути як са-
мостійною, так і охоплювати WEB-сторінки кожної кафедри. WEB-сторінки 
кафедр повинні бути змістовно розроблені та постійно поновлюватися сві-
жою інформацією. Координація розроблення зразків WEB-сторінок та допо-
мога в її оформленні лягає на працівників ІОЦ. 

“Про вказівки до ведення журналу обліку роботи викладача, відвіду-
вання та успішності студентів” доповів керівник навчально-методичного 
відділу Борис М.М., який розкрив структуру існуючого журналу, його пере-
ваги та недоліки, а також обґрунтував своє бачення щодо структури та розді-
лів під час підготовки нового видання журналу. 
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Розглядаючи питання “Про формування навчальних планів підготовки 
фахівців в університеті у 2015-2016 навчальному році” на засіданні Науко-
во-методичної ради університету перший проректор з науково-педагогічної 
роботи Адамовський М.Г. проінформував присутніх про необхідність фор-
мування навчальних планів підготовки фахівців відповідно до нових вимог. 
У доповіді він висвітлив зміни у підходах до розроблення нових освітніх про-
грам освіти, що випливають із нового Закону України “Про вищу освіту” та 
європейського досвіду розвитку освіти. 

З набуттям чинності нового Закону України “Про вищу освіту” почався 
новий етап реформування вітчизняної освітньої системи. Закон містить бага-
то норм, апробованих в європейських університетах, але нових для українсь-
ких закладів освіти. Поглиблення європейської інтеграції вищої освіти Укра-
їни, внесення на український ґрунт підходів, що стали звичними для наших 
закордонних колег, вимагають від учасників освітнього процесу розуміння 
цілей і змісту передбачених інновацій, можливих перешкод і ризиків, пов’я-
заних з істотним оновленням усталених підходів до підготовки фахівців. 

Однією з головних методологічних засад нового Закону України “Про 
вищу освіту” є автономія закладів вищої освіти. Це, зокрема, означає, що 
університети самі, не чекаючи вказівок та інструкцій від керівних органів, 
мають дбати і про зміст освіти, і про забезпечення її якості. Якщо дотепер 
галузеві стандарти освіти визначають, зокрема, переліки нормативних навча-
льних дисциплін та обсяги їх викладання, то новий закон передбачає, що но-
рмативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти формулюватиметься у 
термінах результатів навчання, а переліки навчальних дисциплін визначати-
муться самими закладами освіти. З огляду на це кожній групі розробників 
Нових освітніх програм слід знати, і як визначаються результати навчання, і 
як формуватимуться ці програми. Необхідно дотримуватися методології по-
будови освітніх програм на основі компетентнісного підходу. 

Було охарактеризовано зміст компетентнісного підходу, що ґрунтується 
на міжнародній та національній рамках кваліфікацій, галузевих рамках та 
професійних стандартах. Окрім цього, проф. Адамовський акцентував увагу 
на таких ключових аспектах, як визначення програмних результатів навчання 
освітніх програм, а також проаналізував досвід європейських університетів, 
накопичений під час реалізації проекту Tuning (Гармонізація освітніх струк-
тур у Європі), у впровадженні ідей та підходів Болонського процесу на рівні 
вищих навчальних закладів та предметних галузей. 

Особливої уваги заслуговували дисципліни гуманітарних та соціально-
економічних наук. У зв’язку з цим, доповідача доповнили завідувачі кафедр 
Кондратюк В.О., Магазинщикова І.П., Семенюк Є.П. і Ванівська О.В. Всі во-
ни наголосили про необхідність викладання в університеті гуманітарних дис-
циплін та збільшення кількості годин, зокрема, на іноземну мову. 

Про “Положення про планування та облік роботи науково-педагогіч-
них працівників НЛТУ України” доповідав заступник голови науково-мето-
дичної ради Борис М.М. Це Положення розроблено на виконання заходів 
НЛТУ України щодо реалізації Закону України “Про вищу освіту” від 1 лип-
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ня 2014 р., № 1556-VII і є основним нормативним документом, що регламен-
тує планування та облік навчальної, методичної, наукової, організаційної та 
інших видів робіт, які виконуються науково-педагогічними працівниками 
Національного лісотехнічного університету України протягом усього навча-
льного року відповідно до державних стандартів вищої освіти у сфері прова-
дження освітнього процесу. 

Особливу увагу доповідач приділив розподілу бюджету робочого часу 
науково-педагогічних працівників університету на навчальну, методичну, 
наукову та організаційну роботу, яку подано в таблиці розробленого поло-
ження. 

З інформацією “Про формування навчальних планів на 2015/2016 на-
вчальний рік” виступив заступник голови науково-методичної ради Борис 
М.М. Він наголосив, що на виконання наказу Міністра освіти і науки України 
“Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний 
рік” №47 від 26.01.2015 р. та відповідно до статті 13 Закону України “Про 
вищу освіту” необхідно формувати навчальні плани згідно з новими вимога-
ми. Він зазначив, що вищим навчальним закладам необхідно враховувати те, 
що відповідно до підпунктів 1 та 3 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та пере-
хідні положення” Закону України “Про вищу освіту” здобувачі вищої освіти 
за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та спеціаліста, 
які вступають на навчання у 2015 та 2016 роках, навчаються відповідно до 
певних освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних про-
грам та навчальних планів, які є чинними на дату вступу. 

Окрім того, було сказано, що університету для провадження діяльності з 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти слід формувати навчальні пла-
ни (робочі навчальні плани) на 2015/2016 навчальний рік для першого курсу 
здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра та магістра, враховуючи, що на-
вчальні дисципліни і практики плануються, як правило, в обсязі трьох і біль-
ше кредитів ЄКТС, а їх кількість на навчальний рік не перевищує шістна-
дцять. Слід неухильно дотримуватися вимог, затверджених стандартів вищої 
освіти у частині освітньо-кваліфікаційних характеристик і “Прикінцевих та 
перехідних положень” Закону України “Про вищу освіту”. 

Також було зазначено, що університету під час формування навчальних 
планів (робочих навчальних планів) для здобувачів вищої освіти, які вступи-
ли на навчання до 2015 року, необхідно враховувати, що вони продовжують 
навчання відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик, і при цьому 
освітньо-професійні програми є рекомендаційними. 

Розглядаючи питання “Про особливості навчальних планів для освітніх 
рівнів бакалавр і магістр на 2015/2016 навчальний рік”, заступник голови на-
уково-методичної ради Борис М.М. детально проінформував присутніх про 
особливості навчальних планів. Він зазначив, що 25 травня були схвалені всі 
плани підготовки, але важливо в них узгодити таке: термін навчання (2 або 3 
роки); питання заповнення перелік вибіркових дисциплін; терміни навчання 
студентів заочної форми тощо. Ці питання вимагають узгодження. 
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З інформацією “Про міжнародну співпрацю НЛТУ України з провідни-
ми університетами Європи лісотехнічного профілю” виступив голова науко-
во-методичної ради університету Пристая О.Д., який детально проінформу-
вав присутніх про результати поїздки на виставку “ Ligna-2015”. Було зазна-
чено, що 12 травня цього року, уперше за історію незалежності нашої держа-
ви, під час такого важливого для європейського й світового лісового госпо-
дарства, деревообробної та меблевої промисловостей галузевого заходу, як 
Ligna-2015, відбулася важлива подія – День України. Перемовини щодо ор-
ганізації цього заходу між організаторами виставки та українською стороною 
були непростими, але завдяки докладеним зусиллям вдалося вчасно погодити 
усі нюанси й провести День України у межах Wood Industry Summit, який є 
потужною платформою для міжнародної ділової активності на цільових рин-
ках. Організатором заходу став Національний лісотехнічний університет 
України за підтримки Державного агентства лісових ресурсів України, Укра-
їнської Асоціації Меблевиків, Асоціації меблевих і деревообробних підпри-
ємств “Меблідеревпром”, Української асоціації деревообробного обладнання. 

10 травня зі Львова для участі у Дні України та відвідання виставки до 
Ганновера організовано вирушила наша група з 60 осіб – науковців, лісівни-
ків, деревообробників і меблевиків з усієї України. Варто відзначити й той 
факт, що активну участь у Дні України взяли й ті наші співгромадяни, котрі є 
представниками різноманітних європейських компаній – вони не лише відві-
дали офіційні заходи, а й, одягнувши вишиванки, долучилися до флешмобу. 
Були й інші організовані групи, які тим чи іншим чином добиралися на ви-
ставку. Таким чином, кількість учасників української делегації на Ligna-2015 
становила близько 250 осіб. 

Розпочати форум з нагоди Дня України прибув Юрій Ярмілко, генера-
льний консул України у Гамбургу. Він привітав усіх присутніх (а окрім укра-
їнців, у залі було багато іноземців) та наголосив на тому, що, незважаючи на 
певні труднощі, Україна є великим і привабливим ринком для інвестицій у 
переробку деревини. Відзначив генконсул й той факт, що за його дипломати-
чну кар’єру (близько 30 років) він ще жодного разу не бачив такої злагодже-
ної й організованої роботи української делегації. 

Пристая Олексій Дмитрович також детально охарактеризував потенціал 
нашої країни щодо заготівлі деревини та її переробки. Так, зокрема, він наго-
лосив на тому, що Україна посідає 8 місце в Європі за площею лісів, сьоме – 
за запасами деревини в лісах (251 м3/га), та друге за запасами такої цінної де-
ревини, як дуб. За останнім показником ми поступаємося лише Франції. Уже 
це свідчить про чималі можливості експорту виробів з деревини та їх конку-
рентоспроможності на зовнішніх ринках. Окрім того, значну частину україн-
ських лісів сертифіковано відповідно до світових вимог, тож з виготовлени-
ми із заготовленої у таких лісах деревини виробами, не буде жодних проблем 
щодо легальності походження деревини при експорті продукції. За інформа-
цією доповідача, річний приріст деревини в українських лісах становить 35 
млн м3, та, на жаль, нині ми повноцінно не використовуємо можливостей 
цього приросту. Так, середньорічний об’єм заготівлі деревини 16 млн м3, що 
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становить 45% приросту. Натомість без найменшої шкоди для природи мож-
на заготовляти 25 млн м3 лісоматеріалів. Тож у нашому розпорядженні – зна-
чний потенціал зі збільшення обсягів заготівлі деревини й, відповідно, її гли-
бинної переробки. А це – додаткові робочі місця, відрахування коштів до 
бюджетів усіх рівнів, соціальні та інші покращення. 

Але щоб мати змогу використати цей потенціал, спершу слід вирішити 
низку проблем. Однією із найважливіших є будівництво лісових доріг, густо-
та яких в Україні значно нижча, ніж в країнах ЄС. Щоб дорівнятися до 
останніх, у наших лісах потрібно прокласти 250 тис. км доріг – це колосаль-
ний обсяг робіт, тому братися за це потрібно негайно! 

Характеризуючи обсяги внутрішньої глибинної переробки деревини, 
проректор Пристая О.Д. наголосив на тому, що Україна володіє надзвичайно 
великими можливостями розвитку деревообробної і меблевої галузей. При-
йнято Закон України “Про мораторій на експорт необробленої деревини” те-
рміном на 10 років, а це – шанс для іноземних інвестицій у переробні заводи 
на території нашої країни. Якщо нині кредити для українських підприємців 
дуже дорогі й мало хто спроможний їх “витягнути”, то європейський інвес-
тор має змогу взяти дешевий кредит й на нього організувати підприємство з 
виготовлення виробів з деревини в Україні. Ще один аргумент для інвесторів 
– збільшення прибутку завдяки економії заробітної плати. Олексій Дмитро-
вич навів приклад ТОВ “Фішер-Мукачево”, де інвестор лише на економії зар-
плати за рік отримує ˆ36 млн. прибутку. І такі приклади є непоодинокими! 

Резюмуючи, Олексій Пристая зазначив, що це не єдині вагомі аргументи 
й у кожному конкретному випадку цей список буде значно довшим, тому за-
просив іноземних бізнесменів до втілення інвестиційних проектів з глибин-
ної переробки деревини на території України. 

Головний меседж, який доніс до європейців День України: Україна – це 
приваблива для інвестицій лісова країна, що володіє величезними сировин-
ними запасами, інтелектуальним і людським ресурсом, де вміють виготовля-
ти продукцію найвищої якості і, що напевно найголовніше для інвесторів, тут 
є величезний потенціал нарощування обсягів виробництва й, відповідно, 
отримання чималих прибутків. 

Олексій Пристая відзначив, що викладачі НЛТУ України провели шість 
успішних переговорів щодо налагодження співпраці з провідними європей-
ськими та японським ВНЗ аналогічного спрямування, зокрема: Бернський 
інститут (Швейцарія), Інститут Зальцбурга (Австрія), Університет Еберсва-
льде (Німеччина), Вища школа Розенхайм (Німеччина), Інститут Тюнен (Ні-
меччина) та Університет Нагої (Японія). Протягом усіх днів виставки пред-
ставники України провели багато плідних зустрічей, досягнули певних домо-
вленостей. На виставці Ligna-2015 були представлені також такі провідні Єв-
ропейські навчальні заклади (табл. 1.10). 

Результати зустрічей дадуть поштовх до співпраці у вигляді стажування 
наших викладачів, обміну студентів, проходження практик та обміну корис-
ною інформацією. 
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Таблиця 1.10  
Навчальні заклади на виставці Ligna-2015 

 Назва навчального закладу Інформаційний ресурс 
1. Berner Fachhochschule https://www.bfh.ch/en/home.html 
2. Berufsakademie Holztechnik Melle http://www.ba-melle.de/ 
3. Fachhochschule Salzburg http://www.fh-salzburg.ac.at/ 
4. Fachschule f. Technik u. Gestaltung http://www.eckener-schule-flensburg.de/fstug/ 
5. Fachschule fur Holztechnik Ahaus http://www.fsh-ahaus.de/ 
6. Fachschule Holzgestaltung http://www.holztechnik-hildesheim.de/ 
7. Fachschule Holztechnik Detmold http://www.eckert-schulen.de 
8. Fachschule Holztechnik Melle http://www.fh-melle.de/ 
9. Fachschule Holztechnik http://www.ibp.fraunhofer.de/ 
10. HNE Eberswalde, FB Holztechnik http://www.hnee.de 
11. Hochschule Rosenheim http://www.fh-rosenheim.de/ 
12. Holzfachschule Bad Wildungen http://www.holzfachschule.de/ 
13. HS Ostwestfalen-Lippe FB 07 http://www.hs-owl.de/fb7/ 
14. HS Rottenburg, Forstwirtschaft https://www.hs-rottenburg.net/startseite/ 
15. Lehrinstitut der Holzwirtschaft https://www.lhk.de/ 
16. Thunen-Institut https://www.ti.bund.de/ 
17. Nagoya University - Bioagricultural https://www.agr.nagoya-u.ac.jp 
18. TU Dresden, Holztechnik https://www.google.com.ua 
19. Uni Hamburg, Zentrum Holzwirtschaft http://www.holzwirtschaft.org 

 
Введення в дію Закону України “Про вищу освіту” та Постанова Кабіне-

ту Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №266 “Про затвердження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти” ставлять нові завдання перед науково-методичними радами 
університету і ННІ в плані розроблення та затвердження нових стандартів 
вищої освіти (далі – СВО), а також програм і планів підготовки фахівців за 
новим Переліком з 2016 року. 

 
1.3. Національно-громадянське виховання студентів 

 
Підводячи підсумки виховної роботи в університеті за 2014-2015 навча-

льний рік, слід зазначити, що в університеті організаційно-методичне забез-
печення виховного процесу здійснює Рада університету з виховної роботи 
(голова – проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних 
зв’язків, доц. М.М. Борис) та Координаційна рада кафедр гуманітарно-соці-
альних дисциплін (голова – завідувач кафедри історії України, політології та 
права, проф. В.О. Кондратюк). 

Національно-громадянське виховання студентів університету в 2014-
2015 навчальному році організовувалося згідно із затвердженими ректором 
НЛТУ України “Планами роботи та заходів щодо реалізації системи націона-
льно-громадянського виховання студентів НЛТУ України”. 

Виховна робота є важливою складовою цілісного навчально-виховного 
процесу. Виховання студентів здійснюється як під час навчального процесу, 
так і у поза навчальний час. В університеті органічно впроваджується єдина 
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політика навчання і виховання, що відображена у Планах заходів щодо реалі-
зації системи національно-громадянського виховання. 

Виховна робота зі студентською молоддю була і залишається однією із 
найважливіших ділянок роботи кафедр соціально-гуманітарних дисциплін, 
яка здійснюється в руслі основних засад Концепції національно-громадянсь-
кого виховання студентів. Окрім того, викладачі кафедр намагаються повніс-
тю використати виховний потенціал навчального процесу в позааудиторний 
час, активізувати студентський гурт, активно співпрацювати зі студентським 
самоврядуванням, профкомом студентів та іншими неформальними студент-
ськими організаціями. 

Посилення національно-патріотичного виховання студентської мо-
лоді, яка формуватиме ядро інтелігенції на основі національної ідеї, – є 
надзвичайно гострою і актуальною проблемою. 

Державотворчі процеси, які відбуваються та поглиблюються в Україні, 
охоплюють усі сфери суспільного життя, у тому числі й сферу гуманітарно-
соціальної освіти. Під час здійснення освітніх реформ, інтеграції України в 
Європейський освітній простір виникає нагальна потреба підвищити роль і 
значення гуманітарно-соціальної підготовки майбутніх спеціалістів лісотех-
нічного профілю, значно посилити виховну роботу серед студентської моло-
ді, зокрема її патріотичне виховання. 

Закономірно, що події останнього часу примусили викладачів гуманіта-
рно-соціальних кафедр ще з більшою наснагою скеровувати навчально-педа-
гогічний процес на формування національно-патріотичного, громадянського 
самовизначення молоді. 

Особливий акцент в навчально-педагогічний процес, в роботу наших 
кафедр, викладачів, а також громадських організацій університету безумовно 
вносять події останніх двох років на Сході України. Ці події вимагають і далі 
вимагатимуть не лише на державному рівні, а й на місцевому, особливо в на-
вчальних закладах, в тому числі в нашому університеті, поширювати правди-
ву інформацію про обставини збройної агресії Російської Федерації проти 
України, окупації Криму, про підтримку Російською Федерацією збройного 
конфлікту на Донбасі та намагання дестабілізувати ситуацію в інших регіо-
нах України шляхом підтримки сепаратизму, тероризму, масових заворушень 
та інформаційних атак. 

Говорячи про цю гарячу на даному етапі життя проблематику, можна 
підкреслити таке: нашим викладачам, кафедрам, громадським організаціям 
слід і надалі продовжувати збирати і поширювати інформацію про героїчні 
вчинки воїнів-учасників АТО, волонтерів, громадян, які зробили значний 
внесок у зміцнення обороноздатності України, зокрема про осіб, відзначених 
державними нагородами України. 

Національно-патріотичне виховання студентів, – зазначено в Концепції 
національного виховання студентської молоді, – сприяє формуванню свідо-
мого громадянина – патріота Української держави, активного провідника 
української національної ідеї, високих моральних якостей та духовних запи-
тів. Це повинні бути люди різнобічно розвинуті, справжні громадяни Украї-
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ни, незалежно від расової, національної чи релігійної приналежності. А для 
того, щоб стати істинним патріотом, треба досконало знати історію і культу-
ру свого народу, долучатися до життєдайних джерел його духовності. 

Упродовж звітного періоду були зроблені вагомі кроки для покращення 
національно-громадянського виховання як складової частини усього навча-
льного процесу. У питанні національно-громадянського виховання студентів 
у нашому університеті склалася послідовна і продумана лінія. 

Питання щодо проведення виховної роботи планово обговорювалися на 
засіданнях Вченої ради університету, Вчених рад інститутів і на кафедрах 
гуманітарно-соціальних дисциплін. На підставі розгляду цих питань визна-
чаються шляхи посилення виховної роботи в університеті. 

Виконуючи Ухвалу Вченої ради університету від 25.04.2013 р. “Про на-
ціонально-громадянське виховання студентів як складову навчального про-
цесу”, питання щодо проведення виховної роботи регулярно обговорюються 
на засіданнях кафедр, а це сприяє деформалізації роботи, створенню вільного 
простору для запитів студента. Така методика цілком відповідає духові ос-
танніх вказівок та рекомендацій Міністерства освіти та науки України, Кон-
цепції виховної роботи, затвердженої в НЛТУ України. 

У Законі України “Про вищу освіту” чітко визначені основні пріоритетні 
напрями реформування виховання, а саме: 

- формування національної свідомості, виховання любові до рідної зем-
лі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її 
захищати; 

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 
культури та історії рідного народу; 

- прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій 
усіх народів, що населяють Україну; 

- виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного 
вибору нею своєї світоглядної позиції; 

- виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної 
символіки, формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями 
свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю; 

- формування екологічної культури людини, гармонії її відносини з при-
родою. 

Гуманітарна освіта і за формою, і що особливо важливо, і за змістом, по-
винна бути складовою усього навчально-виховного процесу, а тому значною 
мірою використовується виховний вплив самого навчального процесу. 

Проводячи перебудову виховного процесу, викладачі гуманітарних ка-
федр намагаються застосовувати як нові форми і методи впливу на студента, 
так і активізувати старі найефективніші форми навчально-виховного проце-
су, відпрацьовувати нові методики та стиль виховання. 

Важливо, що за останні 2-3 роки істотно доповнені робочі навчальні 
програми гуманітарно-соціальних дисциплін, зроблено акцент на екологіза-
цію навчального процесу. Саме в цій царині викладачі цих кафедр проводять 
велику роботу. Лише за останніх два роки видано три навчально-методичні 
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посібники, зокрема, “Екологізація гуманітарної освіти: історія України, полі-
тологія та право” (зав. кафедри історії України, політології та права, проф. 
Кондратюк В.О.); “Філософсько-психологічний вимір відношення “природа-
людина” (зав. кафедри філософії та психології, проф. Семенюк Е.П.); “Еколо-
гічна культура фахівця як чинник сталого розвитку” (зав. кафедри соціології 
та культурології, доц. Магазинщикова І.П.). 

Загальний обсяг названих праць становить понад тисячу сторінок. Через 
різноманітні форми і методи (лекції, фіксовані виступи на семінарських за-
няттях, написання рефератів, виступи на студентських наукових конференці-
ях, круглі столи, засіданнях філософського клубу тощо) забезпечується фор-
мування цілісної світоглядної основи професійної та соціальної діяльності 
фахівця з природно-орієнтованим ціннісно-етичним ставленням до світу, 
розвинутою  свідомістю стосовно захисту екології України. 

Під час проведення лекцій та семінарських занять з усіх гумнітарно-
соціальних дисциплін викладачі кафедр, зазвичай, використовують щонай-
меншу можливість, щоб акцентувати на необхідності активної участі студен-
тів у розбудові України, постійно підкреслюють значення історико-патріо-
тичних традицій, їх вплив на формування світоглядних переконань молоді, її 
художньо-естетичного смаку. Така послідовна концепція виховної роботи 
була визнана як базова під час підготовки і проведення лекції “Україна – су-
веренна держава” в перший день навчання осіннього семестру. Цікавим та 
змістовним був поданий матеріал у лекції для студентів “Неприйнятності  
ідей федералізації України”. 

Зрозуміло, що паралельно з навчально-виховним процесом проводиться 
значна виховна робота у позалекційний час. В університеті була проведена 
низка змістовних і цікавих університетських, інститутських та кафедральних 
заходів за участю ректорату, дирекцій інститутів і кафедр, присвячених важ-
ливим державним святам, історичним та пам’ятним датам і подіям.  

Ювілей композитора Михайла Вербицького кафедра соціології та куль-
турології відзначила музичним квестом “Символ національної ідентичності”, 
що стало помітною подією в житті університету. 

4 березня 2015 року до 200-ліття від дня народження М. Вербицького  
під керівництвом доцента кафедри історії України, політології та права 
Шептицької Л.Б. було проведено флеш-моб. 

Доц. Шептицька Л.Б. та ст. викладач Ременяк О.В. провели змістовну 
зустріч із представниками громадської організації “Екозахист”, на якій обго-
ворювалася проблема екологічної ситуації у Львові та в Україні загалом. 

До резонансних університетських виховних заходів слід віднести урочи-
сту академію, присвячену 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі,   
70-й річниці завершення ІІ світової війни та Дню пам’яті та примирення 
(Указом Президента від 24 березня 2015 р. установлено в Україні День 
пам’яті та примирення, який відзначатимуть щороку 8 травня). І наш універ-
ситет належним чином зреагував на даний Указ. Під керівництвом завідувача 
кафедри проф. Кондратюка В.О. було складено сценарій проведення даного 
свята та запрошено гостей: бійця АТО – сержанта 80 аеромобільної бригади 
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Возняка Володимира та зв’язкову УПА – Дарію Гермак. З доповіддю висту-
пив Голова Вченої ради, перший проректор з науково-педагогічної роботи 
Адамовський М.Г. 

У заході до 72-ої річниці УПА із доповіддю виступила доцент кафедри 
історії України, політології та права Захарчин Н.Г. 

До 100-річчя утворення УСС та річниці ЗУНР доцент Гапонюк Н.В. ор-
ганізувала і провела університетський тематичний вечір. 

В практику роботи кафедри входять екскурсії. Зокрема, доцент Шепти-
цька Л.Б. провела повчальну екскурсію Закарпаттям для студентів Інституту 
деревооброблювальних технологій та дизайну, які в рамках проведення про-
форієнтаційної роботи відвідали деревообробні комбінати у м. Мукачево. 

З метою пропаганди правових знань і формування у студентської молоді 
правової свідомості, громадянської зрілості, відповідального ставлення до 
виконання своїх конституційних обов’язків, втілення на практиці Законів 
України працює студентський лекторій “Молодь і закон”. Впродовж 2014-
2015 н.р. в лекторії виступили практикуючі юристи (Л.Б. Пелехата, провід-
ний юрист ЄЮС), правоохоронці (Городицький Я., ст. інспектор слідчого 
відділу Франківського РВ УМВС України), екологи (ГО “Екозахист”) та інші. 
Порушувалися і обговорювалися такі актуальні теми як робота за кордоном, 
як захистити себе від аферистів, діяльність Європейської юридичної служби і 
як скористатися її послугами, екологічні проблеми Львівщини і шляхи їх по-
долання, як ти можеш допомогти фронту: волонтерська робота у Львові та 
інші. 

Слід відзначити те, що у практику роботи кафедр реально увійшло про-
ведення бесід і організація диспутів зі студентами. Особливо активно ця фо-
рма застосовується на кафедрах історії України, політології та права і на ка-
федрі соціології та культурології. Так, у звітному навчальному році було ви-
несено на обговорення  низку резонансних тем, зокрема: 

- Юридичне обґрунтування визнання міжнародною спільнотою голодо-
мору в Україні Голокостом (доц. Гапонюк Н.В.); 

- День соборності та свободи у нашому сьогоденні (доц. Захарчин Н.Г.); 
- Небесна Сотня – герої України (ст. викл. Саламаха І.П.); 
- Антитерористична операція та міжнародна реакція на події на Сході 

України (проф. Кондратюк В.О.); 
- Бої на Маківці – 100 років потому (доц. Іваник М.М.); 
- Анексія Криму: юридичний аспект (ст. викл. Ременяк О.В.). 
Викладачі кафедри дуже ефективно використовують перегляд і обгово-

рення в академічних групах документальних і художніх фільмів, зокрема: 
“Небесна Сотня”, “Ю. Шухевич – командувач УПА”, “Тактика УПА”, “Зви-
чайний  Чорнобиль” та ін. 

Продовжувалася плідна співпраця кафедр з музеями м. Львова: з музе-
єм-садибою М. Грушевського, музеєм-тюрмою на Лонцького, музеєм “Руса-
лка Дністрова”, історичним музеєм, музеєм історії релігії, художньо-меморі-
альним музеєм Івана Труша та Олекси Новаківського, Національним музеєм 
у м. Львові та ін. 
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Кафедра соціології та культурології відзначила ювілейні дати видатних 
українців Михайла Коцюбинського, Василя Симоненка і Ліни Костенко у 
форматі круглих столів та інших форм обговорення. 

Вагомий виховний ефект має багаторічна співпраця з викладачами Ль-
вівського Католицького університету, ініційована викладачем Андрушко 
В.Т., заходи Центру студентського капеланства, цикл лекцій “Статеве вихо-
вання та етика сімейного життя”. Викладачі кафедри беруть активну участь у 
роботі Педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка, НТШ, методичної 
комісії НЛТУ з питань національно-патріотичного виховання студентської 
молоді. Активно працює створений на базі кафедри Громадський центр соці-
ологічних досліджень. Окрім того, завдяки розширенню тематики завдань у 
курсі “Соціологія” для проведення студентами самостійних соціологічних 
досліджень вдається отримати цікаві дані про ставлення студентів до актуа-
льних соціально-економічних, політичних i духовних проблем сьогодення. 

Кабінет-музей народної культури НЛТУ України, створений при кафед-
рі соціології та культурології у 2005 році, й  на сьогодні є чи не єдиним у міс-
ті вузівським музеєм етнографічного профілю. У 2014-2015 н.р. в Музеї від-
булися заходи, спрямовані на вдосконалення професійної орієнтації студен-
тів, реалізацію їх творчого потенціалу та національно-патріотичне виховання. 
Продовжує працювати організована у музеї до 200-ліття Т. Шевченка вистав-
ка студентських творчих робіт «Наш Шевченко». Зібрані матеріали для тра-
диційної підсумкової народознавчої студентської конференції, яка пройде у 
жовтня 2015 р. 

Кафедра іноземних мов (зав. кафедри, доц. О.М. Ванівська) дотримуєть-
ся думки, що важливим кроком до підвищення якості навчально-виховного 
процесу є низка виховних аудиторних та позааудиторних заходів, пов’язаних 
із навчально-тематичним матеріалом. Зусиллями  цієї кафедри проведено те-
матичний вечір до Дня Європи в Україні “Історичні та духовні цінності євро-
пейських культур”, бесіди “Живе обличчя моєї Землі” і “День Європи – свято 
єдності, взаєморозуміння, толерантності та співпраці”, екскурсії “Архітекту-
рні перлини древнього Львова” i “Історичні місця центральної частини міста 
Львова”. Реалізовано й інші заходи, а саме: круглий стіл “Боротьба за еколо-
гізацію усіх сфер людського життя”, культурно-мистецький захід до 150-
річчя від дня народження Анрі де Тулуз-Лотрека “Паризький період творчос-
ті постімпресіоніста та вільнодумця Анрі де Тулуз-Лотрека”, відеопрезента-
цію на тему “Історія НЛТУ України: від заснування до сьогодення”, семінар 
“Прерогативи вивчення англійської мови для участі в програмах обміну сту-
дентами вищих навчальних закладів”. 

Проведення освітньо-виховних заходів на кафедрі іноземних мов спри-
яють підвищенню навчального та естетичного рівня студентів. Поряд із тра-
диційними методами і формами навчання та сучасними інформаційно-кому-
нікаційними технологіями стоїть завдання і в подальшому проведенні чис-
ленних інформаційно-просвітницьких заходів щодо національно-громадянсь-
кого виховання у студентських колективах шляхом проведення бесід, диспу-
тів, презентацій, семінарів, круглих столів, екскурсій, тренінгів тощо з метою 
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формування у студентів активної громадянської позиції, формування націо-
нальної свідомості та любові до рідного краю, свого народу та Батьківщини. 

Дбаючи про розвиток фізичного виховання, кафедра фізичного вихован-
ня (зав. кафедри, доц. Славік М.І.) поглиблюють сам зміст та напрям методо-
логії фізичного виховання студентів, серцевиною якого було питання форму-
вання вмінь та навичок, які пов’язані із загальною та професійно-прикладною 
фізичною підготовкою. 

Нині істотно зростає роль фізичного виховання студентів, підготовки 
свідомого ставлення до дотримання норми здорового способу життя, форму-
вання дисципліни під час навчання та трудової діяльності – цієї вищої цінно-
сті – через механізм виховання зібраності, колективної відповідальності, 
вміння концентрувати увагу. 

На заняттях подаються матеріали з історії боротьби українського народу 
з російським агресором, що в свою чергу вимагає підготовки фізично розви-
нених захисників Вітчизни. 

Виховна робота проводилася викладачами кафедри в процесі тренуваль-
них занять, виступів збірних команд, товаристських зустрічах, “Універсіаді 
Львівщини-2015” з різних видів спорту. 

Систематично проводилися бесіди про вплив навколишнього середови-
ща на організм людини, про спортивний туризм як засіб національно-патріо-
тичного виховання, вплив фізичного виховання на працездатність, навчаль-
ний процес, стан здоров’я людини. 

Разом з тим не вирішеними є ще багато проблем, які не сприяють фор-
муванню високої духовності молоді. Нині спостерігається катастрофічне 
зниження інтересу до книги, театру, музики. Моральне зубожіння, загально-
культурне невігластво та бездуховність частини молоді – це докір нам усім. 
Це засвідчує, що принцип національної спрямованості навчально-виховного 
процесу ще не став основоположним принципом реформування технічної 
освіти та національного виховання студентів. 

Ми повинні більше уваги звертати на мовну культуру студентів. Адже 
рідна мова є стрижнем нашого духовного життя – приватного  і державного. 
Давно вже доведено, що тільки рідна мова приносить людині найбільше і 
найглибше щастя, а державі – найсильніші патріотичні почуття, характери. В 
умовах агресії Росії проти України – це є вкрай потрібним. Ми повинні усві-
домити просту істину, що лише свідомий патріот може виховати патріота зі 
сформованою національною свідомістю. Кожен професор і доцент, кожен 
керівник і викладач нашого національного університету має сам оцінити рі-
вень власної свідомості, патріотизму і готовності готувати сучасну нову ге-
нерацію кадрів для лісового сектору економіки України. 

Одночасно ми повинні дбати про підтримку національно-культурних 
цінностей інших народів, прищеплювати почуття національної, расової і 
конфесійної толерантності, формування високої етики міжнаціональних сто-
сунків на базі спілкування державною мовою. 

Слід зауважити, що у цій багатоплановій та цілеспрямованій роботі ми 
повинні використовувати передовий навчальний досвід українських універ-
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ситетів, інших установ. Окрім того, завжди в нагоді повинні бути матеріали 
українських засобів масової інформації, фільми, постановки вітчизняних теа-
трів тощо. 

Кожен день педагогічної діяльності необхідно вкладати душу і серце у 
велику справу виховання студентської молоді з надією і сподіванням, що во-
ни стануть справжніми патріотами, захистять і розбудують справді незалеж-
ну, демократичну, соціальну і процвітаючу Україну. 

Заслуговує на увагу робота психолого-педагогічного семінару настав-
ників академічних груп (керівник – доц. Шамлян К.М.). Засідання семінару 
проводилися відповідно до планів виховної роботи університету на 2014 та 
2015 роки. Тематика семінару стосувалася аналізу проблемних ситуацій у 
взаємодії викладачів зі студентами, формування навчально-інтелектуальних 
умінь та навичок, культури педагогічної діяльності тощо. Дискусійно обго-
ворювалися актуальні проблеми психології педагогічної взаємодії виклада-
чів-наставників зі студентами у сучасних умовах. 

У першому семестрі робота семінару була присвячена таким питанням: 
- адаптація студентів до навчання в університеті, умови її ефективності; 
- психологічна характеристика студентського віку та типологічні особ-

ливості сучасних студентів, їх вияв у студентів НЛТУ;  
- проблема довіри та контролю у педагогічному спілкуванні, роль студе-

нтства у соціально-політичному житті країни. 
У другому семестрі розглядалися такі питання: 
- морально-вольовий потенціал українських студентів, методи виховної 

роботи зі студентами та їх ефективність у сучасних умовах;  
- механізми психічної саморегуляції у професійно-педагогічній діяльно-

сті, творчість і самореалізація викладача вищої школи. 
Однак ця ділянка виховної роботи вимагає вдосконалення. Зокрема, слід 

сконцентрувати свою увагу на відпрацюванні психологічних проблем, які 
виникають у процесі педагогічної взаємодії наставника зі студентською гру-
пою та окремим студентом, а також на розкритті та використанні психологі-
чних ресурсів для оптимізації виховного процесу. Для підвищення ефектив-
ності роботи семінару дирекціям інститутів необхідно сформувати потужну 
ланку кураторів академічних груп, які би за покликанням серця працювали зі 
студентами у площині дієвого їх виховання. На дирекції інститутів лягає від-
повідальність за організацію та забезпечення явки викладачів-кураторів ака-
демічних груп. 

За 2014-2015 навчальний рік Навчально-науковими інститутами разом із 
ректоратом, профкомом студентів та Радою студентського самоврядування 
було проведено низку заходів, метою яких було спрямувати студентську мо-
лодь до глибшого розуміння української історії, культури, державотворення 
та героїчної спадщини нашого народу. 

ННІ університету разом із студентським профбюро у листопаді 2014 ро-
ку традиційно було організовано та проведено на високому рівні фестиваль 
художньої самодіяльності студентів-першокурсників “Золота осінь” (“Осінь 
першокурсника”). 
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Також студенти університету брали активну участь у командах вузівсь-
ких КВК. Завдяки вдалій організації інститутів в уніврситеті на високому рі-
вні проведено фестиваль “Весна лісотехніки – 2015”. 

Виховна робота серед студентів ННІ ЛСПГ велася згідно з “Планом ви-
ховної роботи ННІ ЛСПГ” та “Планами роботи наставника академічної гру-
пи”, укладених на  календарний рік, а також згідно з “Положенням про пра-
вила поведінки на території НЛТУ України та внутрішнього розпорядку в 
студентських гуртожитках”. 

В Інституті працює Рада з організації виховної роботи, в яку входять усі 
наставники академічних груп 1-3 курсів. Під керівництвом наставників про-
водилася виховна робота в академічних групах, проблеми студентів вирішу-
валися під час учбового процесу, проживання в гуртожитку та проведення 
дозвілля. 

У співпраці з психолого-педагогічним семінаром наставників академіч-
них груп, правничим лекторієм “Молодь і Закон”, Народним домом та уні-
верситетською бібліотекою ННІ ІМАКІТ було організовано та проведено в 
2014-2015 навчальному році значну кількість виховних заходів. 

В ННІ ДТД проведено “П’ятий студентський конкурс актуального пат-
ріотичного мистецтва”, присвячений 72-й річниці створення УПА та святу 
Покрови Пресвятої Богородиці. 

Під кураторством доцента Ю. Ямаша студенти дизайнери мали змогу 
представити свій плакат на виставці плакату “Думай. Створюй. Фантазуй”, 
що проходила в Музеї Ідей. 

Стало також доброю традицією проведення “Вечору патріотизму”. Від-
так у жовтні 2014 р. до 72-ї річниці створення УПА викладачі та студенти 
ІДТД за ініціативою доцента Ю. Дадака та асистента кафедри дизайну О. Ма-
зур підготували і провели вечір пам’яті вояків УПА. У організації національ-
но-патріотичного виховання студентів велику допомогу надають такі гро-
мадські організації як студентське самоврядування, профком студентів, тощо. 
Завдяки такому об’єднанню дирекція інституту, наставники груп та виклада-
чі тісніше працюють із академічними групами і окремими студентами, краще 
розуміють позааудиторне життя студентів і спрямовують його у напрямі на-
ціонально-патріотичного та християнського виховання. 

Студенти інституту відвідують лекції організовані студентським капе-
ланом на різні актуальні теми для молоді: про відповідність молоді перед 
майбутнім; про ставлення до церкви і її таїнства; молодь проти алкоголю; 
про відношення студентів до християнства; про дотримання християнських 
обітниць; про національні та християнські свята та інші. 

Студентське братство організувало фольклорні вечори: до свята Андрія, 
приймали участь у фестивалі вертепів, в молодіжних вечорницях, до Велико-
дніх свят “Велика гаївка”. Студентський актив ІДТД приймав участь у вечорі 
до 200-ї річниці від Дня народження Тараса Шевченка. 

Слід також відзначити активну участь студентської молоді у таких захо-
дах як флешмоб “Заспіваймо гімн України разом” та Вечорі пам’яті присвя-
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ченому Герою України Сашкові Капіносу –  “Революціонер”, що відбулися у 
березні 2015 року. 

Студенти кафедри дизайну зініціювали виготовлення дерев’яних писа-
нок для оздоби храму Святого Володимира, а також долучилися до II-го сту-
дентського майстер-класу з писанкарства. 

Силами студентського самоврядування за сприяння дирекції інституту 
організовано екскурсійні поїздки замками Західної України (Кам’янець-
Подільський, Мукачево). Також студенство разом з викладацьким складом 
відвідало чимало підприємств галузі Івано-Франківщини, Закарпаття та Льві-
вщини (“ЕНО Меблі” ЛТД, ПП “Сивуля”, ПП “Роман”, ПП “Клен”, “Кроно-
Спан”, тощо). 

Діяльність викладачів ННІ ЕЕМ ґрунтується на принципі єдності на-
вчання та виховання. Зважаючи на це, виховна робота в різних її формах, що 
обираються педагогічним і студентським колективами на основі системного 
демократичного підходу, здійснюється двома основними шляхами: через на-
вчальний процес і у позанавчальний час. 

Цікавим є досвід виховання студентської молоді на кафедрі МОА, яка 
вважає, що це виховання повинно бути національно-патріотичним, бо лише 
патріоти спроможні побудувати ефективну наці-ональну економіку, забезпе-
чити ефективне відтворення природного довкілля і сталий розвиток. Ця ка-
федра також вважає, що основним у вихованні студентської молоді є не сті-
льки виховання словами, скільки особистий приклад викладачів і керівників 
всіх рангів. Виховна робота досягає мети лише тоді, коли вона є покликом 
душі викладача, а не виконується під тиском адміністративних інструментів, 
як це було в часи комуністичного режиму. 

Дирекціями ННІ всесторонньо надається підтримка студентам у прове-
денні в позанавчальний час різних спортивних заходів – футбольних і волей-
больних змагань, турніру з шахів та ін. 

Зокрема, в університетській спартакіаді, яка проходила 24 і 25 вересня 
2014 р., волейбольна команда студентів ННІ ІМАКІТ виборола перше зага-
льнокомандне місце, а у змаганнях з футболу – третє. 

Для проведення змагань з настільного тенісу, які відбулися вперше за 
останні роки в межах спартакіади, ННІ ІМАКІТ допоміг кафедрі фізвихован-
ня, надавши свій тенісний стіл зі спортивної кімнати гуртожитку №3. 

Студенти ННІ ДТД приймають також активну участь у спортивному 
житті інституту, університету та за їх межами. Брали участь у футбольних, 
волейбольних, баскетбольних, тенісних, шахових та інших змаганнях. За 
участь в університетських і міжвузівських спартакіадах студенти ІДТД здо-
бувають призові місця та винагороди. Так, студентки Х. Сідь та Н. Сидорен-
ко стали срібною та відповідно бронзовою призерками “Універсіади Львів-
щини – 2104” з пауерліфтингу. 

Культурно-просвітницька робота науково-технічної бібліотеки (НТБ) є 
складовою частиною національно-громадянського виховання студентів 
НЛТУ України. 



 

 46 

В основу організації культурно-просвітницької роботи бібліотеки було 
покладено Закон України “Про вищу освіту”, Національну доктрину розвит-
ку освіти, Державну національну програму “Освіта” (Україна ХХІ ст.), Кон-
цепцію виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепцію 
Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 
2015 р. та Концепцію мовної політики. 

Усі заходи проводилися з урахуванням принципів, мети і завдань, що 
закріплені Концепцією національногов виховання студентської молоді, а та-
кож визначених нею напрямків виховної діяльності – національно-патріотич-
ного, інтелектуально-духовного, громадсько-правового, морального, еколо-
гічного, трудового і фізичного виховання, утвердження здорового способу 
життя. Бібліотека була активним учасником національно-виховного та націо-
нально-громадянського виховання, направленого на формування у студентів 
громадянської свідомості, сприяння інтелектуального розвитку особистості, 
прагнення до постійного професійного росту. 

НТБ у своїй діяльності керувалася основним завданням – формуванням 
ідеалу українця як громадянина, патріота, який усвідомлює себе частиною 
нації, шанує закони і традиції України, наділеного почуттям національної го-
рдості та відповідальності за долю своєї  Вітчизни. Важливим напрямком ро-
боти була виставкова діяльність. Великого значення бібліотека надавала на-
звам книжкових виставок та їх оформленню. Протягом року оформлювалися 
книжково-ілюстровані виставки різної тематики. Окрім літератури викори-
стовувалися крилаті вислови, цитати видатних людей та інша інформація 
згідно з темою виставки. 

Експонувалася література до найвизначніших дат у житті України та 
українського  народу – до дня Незалежності, до Дня Конституції, до Дня Со-
борності України, Дня українського козацтва, української мови, до релігій-
них свят та ін. 

З допомогою виставок, присвячених ювілейним датам, читачі мали змо-
гу ознайомитися з життєвим та творчим шляхом відомих українських полі-
тичних діячів, творчістю вітчизняних письменників та поетів, письменників-
дисидентів 60-80 років, репресованих та заборонених письменників. 

Протягом 2014-2015 навчального року організовано 115 тематичних 
книжково-ілюстрованих виставок з актуальних питань сучасності, до істори-
чних подій і знаменних дат тощо. Відбулося 7 відкритих переглядів, оформ-
лено 101 календар знаменних і пам`ятних дат, прочитано 8 тематичних огля-
дів, оформлено 40 прем`єр статей. На сайті бібліотеки було створено 87 вір-
туальних виставок. 

Протягом навчального року в бібліотеці створено постійно діючі вистав-
ки до 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка, до поточних подій у зоні 
АТО, щодо Революції Гідності та Небесної Сотні. 

В духовному і патріотичному вихованні студентів чимала роль відво-
диться Народному дому, який свою роботу спрямовував би на проведення 
різноманітних культурних заходів та залучення молоді до участі у гуртках 



 

 47 

художньої самодіяльності, Народної хорової капели “Діброва”, Народного 
ансамблю танцю “Полонина”, студії художнього слова тощо. 

За звітний період Народним домом разом із ННІ організовано і проведе-
но низку заходів, у яких взяли активну участь студенти усіх інститутів: 

– пісенний перфоманс від Народної хорової капели “Діброва” з нагоди її 
30-річчя (07.10.2014 р.); 

- урочистий вечір, присвячений 72-й річниці створення УПА, та святі 
Покрови Пресвятої Богородиці (15.10.2014 р.); 

- фестиваль художньої самодіяльності студентів-першокурсників “Золо-
та осінь” (12.11.2014 р.); 

- святкування 30-літнього ювілею колективу Народної хорової капели 
“Діброва” (04.12.2014 р., греко-католицька церква Святої Євхаристії); 

- вшанування пам’яті випускника технологічного факультету, Героя 
України (Героя Небесної Сотні) Сашка Капіноса (10.03.2015 р.); 

- перфоманс від колективу Народної хорової капели “Діброва” “...Про 
Шевченка” до Дня народження українського генія; 

- участь Народного ансамблю танцю “Полонина” втретє у міжнародному 
фестивалі весни і квітів Nawroz у Туреччині (наприкінці березня 2015 р.); 

- зустріч академічної спільноти університету з Генеральним консулом 
Республіки Польща у Львові (22.04.2015 р.); 

- святковий концерт, присвячений 70-річчю від дня перемоги над націо-
нал-соціалізмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті та примирення; 

- звітний концерт народного ансамблю танцю “Полонина” на підтвер-
дження звання народного (21.05.2014 р.). 

Тож, підсумовуючи, можна з упевненістю наголосити, що в НЛТУ Укра-
їни використовують усі можливість для розвитку комплексної системи вихо-
вних заходів, метою яких є досягнення загальної і професійної культури спе-
ціалістів, їх високий професіоналізм, національна свідомість, патріотизм, гу-
манізм та духовна, правова, мовна, фізична та екологічна культура. 

Виходячи з вищевикладеного аналізу виховної роботи в університеті, 
стає очевидним, що необхідно її вдосконалювати на усіх напрямках, як у на-
вчальній, так і позанавчальній роботі. У цій роботі не може бути канікул.  

Слід подякувати усім, хто займається цією роботою і висловити споді-
вання, що у новому навчальному році ця робота стане цікавішою, змістовні-
шою і якіснішою. 

 
1.4. Формування контингенту студентів 

1.4.1. Профорієнтаційна робота 
 

До вступної компанії 2015 року профорієнтаційна робота Приймальної 
комісії університету, Навчально-наукових інститутів і кафедр університету 
проводилася в умовах жорсткої конкуренції і складної економічної та війсь-
ково-політичної ситуації в державі. Значна кількість ВНЗ різної форми влас-
ності готують фахівців за спеціальностями, які ліцензовані в університеті. 

У зв’язку з анексією Криму та окупування територій Донецької та Лу-
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ганської областей у 2015 році зареєстровано для участі у ЗНО значно менша 
кількість осіб – 289 977 осіб, з яких 221 104 осіб – це випускники 2015 року 
(у 2014 році - 297 тис. осіб, а в 2013 році - 322 тис. осіб). 

Умови вступу 2015 року передбачали нову систему нарахування конкур-
сних балів з урахуванням вагових коефіцієнтів (у кожному ВНЗ це нараху-
вання відбувалось по-різному) і пріоритетів, а також зменшення впливу се-
реднього бала шкільного атестат під час вступу до ВНЗ (середній бал атеста-
та був зменшений з 60 балів до 10 або 20 балів, у кожному ВНЗ по-різному).  
Це також мало значний вплив на хід вступної кампанії. Також вагомий вплив 
мало призов на військову службу та міграція населення. 

Ситуація, яка склалася, вимагала від Приймальної комісії, дирекцій ін-
ститутів, кафедр університету пошуку нових форм та методів профорієнта-
ційної роботи. 

Для залучення абітурієнтів, за період з 1 вересня 2014 року до липня 
2015 року були проведені такі види профорієнтаційної роботи та важливі 
організаційні заходи: 

• розроблено плани роботи приймальної комісії університету, інститутів 
та кафедр і плани заходів профорієнтаційної роботи на 2015 рік, здійснено 
розподіл обов’язків між членами Приймальної комісії; 

• були проведені соціологічні дослідження серед студентів першого ку-
рсу, з метою визначення напрямів профорієнтаційної роботи; 

• інформація про вступну кампанію, необхідні профорієнтаційні матері-
али, презентація про напрями підготовки, інформаційний ролик і відеофільм 
про університет розміщені на новому сайті університету; 

• розроблено новий окремий сайт  приймальної комісії, який за даними 
громадської організації “Опора” на предмет інформативності та зручності 
для абітурієнтів у рейтингу серед ВНЗ Львова на 2 місці і на 41 місці серед 
ВНЗ України; 

• створено нову інформаційну сторінку приймальної комісії універси-
тету у соціальних мережах Facebook та ВКонтакті, через яку розповсю-
джується профорієнтаційна інформація, а саме про вибір вступниками най-
вищого пріоритету для вступу до нашого університету, систематично роз-
силається інформації про університет через соціальні мережі інтернету; 

• розіслано понад 8 тисяч листів майбутнім абітурієнтам, із запрошен-
ням на навчання, використовуючи адресно-індивідуальний підхід до кожного 
вступника у різних регіонах та були проведені зустрічі і екскурсії на підпри-
ємствах Закарпатської та Івано-Франківської областей; 

• підготовлено випуск оголошень про прийом студентів у 2015 р., виго-
товлено і розповсюджено кольорові календарики з інформацією про вступ 
(тираж – 4 тис.), розроблено в електронному вигляді  і надруковано буклети 
“Запрошуємо на навчання до НЛТУ України в 2015 році” (тираж – 2 тис.) і 
направлено їх у школи, коледжі, на  підприємства лісової галузі; 

• відбулася презентація університету під час “Дня професійного самови-
значення” у Палаці мистецтв (23 жовтня 2014 р.), який проводив Львівський 
обласний центр зайнятості. Були використано плакати про університет і на-
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прями підготовки, макети, мистецькі роботи студентів, дипломні проекти ди-
зайнерів і архітекторів. Демонструвався фільм про університет, проводилися 
бесіди з абітурієнтами; 

• розміщено оголошення про університет у каталозі 24-го “Ярмарку 
кар’єри”; 

• члени приймальної комісії брали участь у “Ярмарках кар’єри”, які були 
організовані об’єднанням “Самопоміч” у школах м. Львова, а також у міжна-
родній виставці “Деревообробка-2015”,  яка проводилася 19-22 травня 2015 
року у палаці спорту “Україна”; 

• відбулася нарада проректорів та відповідальних секретарів приймаль-
них комісій, уповноважених осіб з питань прийняття та розгляду електро-
нних заяв вищих навчальних закладів Західного регіону у Національному 
університеті “Львівська політехніка”, щодо організованого проведення всту-
пної кампанії 2015 року та профорієнтаційної роботи (28 листопада 2014 р.) ; 

• розроблені та затверджені “Правила прийому до НЛТУ України в 2015 
році”, які були  розміщені на сайті університету і в яких міститься вся дета-
льна інформація про вступ до університету; 

• розміщено інформацію про університет, напрями підготовки та спеціа-
льності у довіднику для вступників до ВНЗ України (Видавництво “Торба”, 
Вінниця), а також подана інформація про університет до каталогу “ВНЗ 
України”; 

• розміщено інформацію про університет на сайті видавнитва “Торба”, 
на сайті “Вищі навчальні заклади України”, в електронних довідниках, а та-
кож на найбільшому освітньому сайті Освіта.ua; 

• подано оголошення про умови прийому у газету “Експрес” (тираж 456 
тисяч), з метою поширення інформації на Центральну і Західну Україну та у 
газету “Деревообробник” (розповсюджується у понад 10 тисяч підприємств); 

• розміщено оголошення про вступ до університету у газеті “Зоря При-
карпаття” (Івано-Франківська область, тираж понад 20 тисяч примірників), у 
газеті “Афіша Волині” (Волинська область), а також на сайті в Українському 
національному інформаційному агентстві “Укрінформ”; 

• розіслано інформацію про університет у навчальні заклади, школи (86 
листів у школи м. Львова, 30 листів у школи Львівської області), коледжі (30 
листів), підприємства, організації, обласні управління лісового і мисливсько-
го господарства (24 листи); 

• розповсюджено інформацію про університет на електронні скриньки 
коледжів, деревообробних підприємств, обласних управлінь лісового та мис-
ливського господарства; 

• розроблені та затверджені програми фахових вступних випробувань на 
ступінь бакалавра, ОКР спеціаліста і ступінь магістра в інститутах і коле-
джах, а також програми творчого конкурсу для вступу до університету за на-
прямами підготовки “Дизайн” і “Архітектура” та для вступу до Технологіч-
ного коледжу за спеціальністю “Дизайн”; 

• розроблені та затверджені усі положення: про співбесіду; про фахові 
вступні випробування; про тестування вступників, які мають захворювання, 
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зазначені у Переліку захворювань; про творчий конкурс, вступників, які 
вступають на напрями “Дизайн” та “Архітектура”; про вступ за ОПП спеціа-
ліста-магістра; про апеляційну комісію; 

• створені та затверджені всі підрозділи приймальної комісії, а саме: 
- відбіркові комісії коледжів; 
- предметні екзаменаційні комісії університету і коледжів; 
- фахові атестаційні комісії університету; 
- апеляційні комісії університету і коледжів; 
- комісія чергових екзаменаторів; 
- склад технічного персоналу для приймання заяв і документів від всту-

пників в університеті і коледжах; 
• була організована робота підготовчих курсів. 
У 2015 році вступники до університету мали можливість отримати дода-

ткові бали за результатами навчання на підготовчих курсах (до 10 балів). На 
підготовчих курсах навчалося 34 особи (42 осіб у 2014 р., 55 осіб у 2013 р.) на 
безкоштовній основі згідно укладених угод. Для навчання на підготовчих ку-
рсах укладено 21 угоду зі школами у 2015 р. (66 угод – у 2012 році, 86 угод – 
у 2013 році, 47 угод – 2014 році). Працівники центру розіслали листи у ра-
йонні школи Львівської області (понад 100 шт.). Через електронну пошту ро-
зіслані електронні листи (понад 2000 шт.) у школи, у держлісгоспи,  дерево-
обробні та меблеві підприємства, в обласні управління лісового і мисливсь-
кого господарства з інформацією про діяльність Центру ДПО та короткоте-
рмінові тематичні курси підвищення кваліфікації для працівників галузі.  
Розроблена нова інтернет-сторінка Центру ДПО з актуальною інформацією. 
Розробили пакет інформаційної документації (оголошення, угоди та інше). 

Члени приймальної комісії брали участь у профорієнтаційних поїздках, 
де продилися пробні тестування, в таких коледжах: у Прикарпатському лі-
согосподарському коледжі (м. Болехів), у Кременецькому лісотехнічному ко-
леджі, у Коломийському ВПУ-14, у Коломийському політехнічному коледжі, 
у Технологічному коледжі (м. Львів), у Закарпатському лісотехнічному коле-
джі, у Львівському автомобільно-дорожному коледжі, у Калуському хіміко-
технологічному коледжі та інших закладах. 

В університеті 18 березня 2015 року відбувся форум “Лісотехнічна осві-
та і кар’єра”, на якому були представники галузевих асоціацій і роботодавців 
державної і приватної форми власності лісопромислового сектора, представ-
ники Львівського міського центру зайнятості, а також відбувся “Ярмарок ка-
р’єри”, на якому студенти познайомилися з представниками провідних під-
приємств, наявними вакансіями, вимогами роботодавців. Адресний підхід до 
профорієнтаційної роботи, орієнтований на сильніших учнів загальноосвітніх 
шкіл, реалізовано шляхом виявлення і опрацювання баз даних учасників 
Всеукраїнських предметних шкільних олімпіад ІІ-ІІІ етапу (районний і обла-
сний рівні) Львівської, Івано-Франківської та Донецької областей. Підготов-
лені листи-запрошення на навчання до НЛТУ України для учнів 9, 10 і 11 
класів, у яких запропоновано нову концепцію адресно-індивідуального добо-
ру абітурієнтів в регіонах за місцем їх проживання та місцем розташування 
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потенційного роботодавця. 
Важливе значення у вступній кампанії відіграє цільовий прийом сільсь-

кої молоді. Навчально-наукові інститути проводять роботу з обласними упра-
вліннями лісового та мисливського господарства щодо виконання квоти ці-
льового прийому сільської молоді. 

В навчально-наукових інститутах університету профорієнтаційна ро-
бота проводилась згідно із затвердженими планами. Проводилися зустрічі, а 
також пробні фахові тестування з випускниками профільних коледжів. 

Активну роботу у цьому напрямі проводив інститут інженерної ме-
ханіки, автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. Для по-
ліпшування профорієнтаційної роботи в ННІ ІМАКІТ у вересні 2014 р. удо-
сконалено презентацію, що містить слайди та відеоролики, які дають повну 
інформацію про умови вступу, навчальний процес, дозвілля студентів та зна-
йомлять з особливостями майбутньої професії. Електронний варіант презен-
тації надано всім кафедрам інституту. 

18 вересня 2014 р. відбулись загальні збори колективу інституту, на яких 
узгоджено план профорієнтаційної роботи інституту, грунтуючись на попе-
редньому досвіді зустрічей з випускниками шкіл і коледжів, обговорено кон-
кретні рекомендації щодо основних засад, які потрібно висвітлювати під час 
виступів перед потенційними абітурієнтами для формування позитивного 
іміджу лісотехнічної освіти загалом і нашого університету зокрема. Одним із 
основних напрямків щодо залученню абітурієнтів залишається активне вико-
ристання в профорієнтаційній роботі відмінників навчання, особливо імен-
них стипендіатів. Поїздки до навчальних закладів, де вони навчались, дають 
суттєвий позитивний ефект, особливо в невеликих населенних пунктах. Зага-
лом профорієнтаційну роботу проводили за трьома основними напрямками:  
у школах, ліцеях, профтехучилищах; у коледжах; на підприємствах і в уста-
новах. 

За звітний період профорієнтаційну роботу провели 35 викладачів інсти-
туту, що відвідали 71 загальноосвітню школу, де зустрілися з понад 2400 
школярами з 91 населеного пункту. Проведена робота у 91 населених пунк-
тах Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, 
Закарпатської, Чернівецької областей. 

Проведено зустрічі з випускниками таких коледжів: Львівський автомо-
більно-дорожний коледж; Самбірський технікум економіки та інформатики; 
Прикарпатський коледж; Золочівський сільськогосподарський коледж 
ЛНАУ; Шацький лісовий коледж; Малинський лісотехнічний коледж; Закар-
патський лісотехнічний коледж; Калуський політехнічний коледж; Коломий-
ський політехнічний коледж; СПТУ №63 м. Львова. 

Крім цього, профорієнтаційну роботу проведено на таких підприємствах 
і в установах: Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського гос-
подарства; ДП “Переяслав-Хмельницьке ЛГ”; Центр творчості дітей та юнац-
тва Галичини. 

Викладачі ННІ ІМАКІТ долучилися до організації “Ярмарки кар’єри”, 
на яку розіслано запрошення членам асоціацій: Українська асоціація мебле-
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виків – 84 підприємства; Українська асоціація деревообробників – 39 підпри-
ємств; Українська асоціація деревообробного обладнання – 31 підприємство. 

У 2014 р. оновлено профорієнтаційні матеріали на веб-сторінці інститу-
ту. Підготовлено інформаційні проспекти про ННІ ІМАКІТ та календарі на 
2015 рік, на яких подано умови вступу до інституту. Ці матеріали викладачі і 
студенти використовували під час профорієнтаційної роботи. 

Підготовлено профорієнтаційні матеріали про ННІ ІМАКІТ під назвою 
“За унікальним фахом – до інституту інженерної механіки, автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій” у Всеукраїнську газету “Деревообо-
робник”. Важливим профорієнтаційним заходом є листи-подяки, які були на-
діслані батькам студентів-відмінників та директорам навчальних закладів, де 
навчались наші відмінники. 

В інституті лісового і садово-паркового господарства профорієнта-
ційна робота здійснюється науково-педагогічними працівниками інституту у 
регіонах, які закріплені за кафедрами рішенням Вченої ради (Вінницька, За-
карпатська, Львівська, Житомирська, Чернівецька, Тернопільська, Івано-
Франківська, Рівненська, Волинська, Хмельницька, Черкаська області – всьо-
го 11). Викладачі здійснювали профорієнтаційну роботу під час перебування 
на підприємствах лісового комплексу, шкільних лісництвах (200 лісництв), 
станціях юних натуралістів, еколого-натуралістичних центрах з метою за-
лучення учнів до навчання в Малій лісовій академії у профільних коледжах, 
під час керівництва навчальними, практиками, при виконанні завдань з нау-
кової тематики та ін. Налагоджувались зв’язки з потенційними роботодавця-
ми. Зібрано базу даних про школи, в які скерували електронні листи, де за-
значено про зміну предметів ЗНО. Налагоджено тісніші зв’язки з обласними 
управліннями лісового та мисливського господарства та з підприємствами. 

Проведені зустрічі з випускниками Прикарпатського лісогосподарського 
коледжу, Технологічного коледжу НЛТУ України, Закарпатського лісотехні-
чного коледжу, Кременецького лісотехнічного коледжу, Шацького лісового 
коледжу, Сторожинецького лісового коледжу. 

Для коригування профорієнтаційної роботи призначено адміністратора 
сайту ІЛСПГ, а також відповідальних від кафедр. Інформація розміщена на 
сайті інституту, а також розповсюджується через студентів серед випускни-
ків коледжів, шкіл. Проведені пробні тестування у коледжах. Провідні пра-
цівники інституту брали участь у ДЕК. Залучено студентський актив. Підго-
товлено  буклет інституту. Оприлюднені кваліфікаційні характеристики осві-
тніх ступенів бакалавра і магістра, посадових інструкцій лісничого, помічни-
ка лісничого, майстра лісу, інженера лісгоспу для ознайомлення вступників з 
майбутньою професією. 

В інституті деревооброблювальних технологій і дизайну профорієн-
таційна робота також проводилася на належному рівні. Вчасно були підгото-
влені та відправлені листи, запрошення на навчання на деревообробні під-
приємства, ПТУ, школи. Оновлена і розміщена профорієнтаційна сторінка 
про інститут і кафедри у мережі Інтернет. 

Проведені зустрічі з випускниками Коломийського політехнічного коле-
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джу, Коломийського ВПУ-14, Кременецького лісотехнічного коледжу. Відві-
дали школи Львівської, Терпопільської, Хмельницької, Волинської. Відбули-
ся поїздки у Закарпатський, Житомирський, Лубенський коледжі, ПТУ м. 
Івано-Франківська і Луцька.  Значна робота проводилася по залученню абіту-
рієнтів на напрям “Комп’ютерні науки” у Червоноградському гірничо-еконо-
мічному коледжі, Стрийському аграрному коледжі та на напрям “Дизайн” у 
Житомирському технологічному коледжі, Технологічному коледжі. 

Інститут підтримує тісні зв’язки з навчальними закладами: Технологіч-
ний коледж, Кременецький лісотехнічний коледж, Житомирський технологі-
чний коледж, Коломийський політехнічний коледж, Коломийське ВПУ-14, 
Закарпатський лісотехнічний коледж, Стрийський аграрний коледж ЛНАУ, 
Новороздільський політехнічний коледж, Червоноградський гірничо-еконо-
мічний коледж, Закарпатський машинобудівний коледж, Хустський техніч-
ний коледж, Львівський професійний ліцей комп’ютерних технологій №27, 
Львівський кооперативний коледж економіки і права, Костопільський буді-
вельно-технологічний технікум, Луцьке ВПУ будівництва та архітектури. 

В інституті екологічної економіки і менеджменту профорієнтаційна 
робота проводилась працівниками згідно з розробленими планами. Звіти за-
відуючих всіх кафедр ІЕЕМ заслухані на засіданні Вченої ради 12 березня 
2015 року. 

Всі кафедри ІЕЕМ провели значну профорієнтаційну роботу і підготува-
ли: інтернет-сторінки кафедр, інформаційні листки про магістерські курси, 
профорієнтаційні матеріали, склали плани роботи. Проведено роботу у шко-
лах і коледжах, розіслано електронні листи, буклети. Проведено роботу серед 
студентів. Голова студентської ради ІЕЕМ працював над створенням корот-
кометражного фільму про інститут на профорієнтаційну тематику. 

Опрацьовано бази даних призерів і учасників предметних шкільних 
олімпіад Львівської, Івано-Франківської та Донецької областей.  Підготовле-
ні листи-запрошення для учнів 9, 10 і 11 класів учасників призерів цих олім-
піад (щодо всіх напрямів і спеціальностей НЛТУ України). 

Налагоджено співпрацю і проведено роботу у Львівському та Івано-
Франківському обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти. Ви-
користовувалися для профорієнтації студенти університету для розповсю-
дження профматеріалів, зокрема в інтернетспільнотах та соціальних мере-
жах, залучено студентське самоврядування. 

Ботанічний сад НЛТУ України в ознаменування 200-літнього ювілею 
Великого Кобзаря та 140-річчя  заснування НЛТУ України започаткував дов-
гострокову промоакцію “Вербу Шевченка – в кожну школу України”. Було 
проведене черенкування і  розповсюджено вербу у школах Львова та області. 

Кафедра обліку і аудиту провела значну профорієнтаційну роботу у 27 
школах Львівської, Івано-Франківської, Житомирської областей. Викладачі 
розробили пропозиції щодо покращення проорієнтаційної роботи і визначили 
10 переваг НЛТУ серед інших ВНЗ для вибору абітурієнтами високого 
пріоритету нашого університету. 

Була проведена профорієнтаційна робота в коледжах: Львівський коопе-



 

 54 

ративний коледж економіки і права, Рівненський економіко-технологічний 
коледж, Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості, 
Шепетівський технікум Подільського державного аграрно-технічного універ-
ситету, Дрогобицький механіко-технологічний коледж, Львівський техніко-
економічний коледж, Рівненський коледж економіки та безпеки, Рівненський 
державний аграрний коледж, Самбірський технікум економіки та інформати-
ки, Самбірський професійний ліцей сфери послуг, Самбірський професійний 
політехнічний ліцей, Вишнянський коледж Львівського Національного агра-
рного університету. 

Підводячи підсумок можна сказати, що надалі необхідно проводити 
профорієнтаційну роботу, враховуючи нові особливості Умов прийому до 
ВНЗ та складну ситуацію що склалася у державі. Слід звернути увагу на такі 
напрями підготовки: “Хімічна технологія”, “Лісозаготівля”, “Економіка під-
приємства”. 

 
1.4.2. Організація вступної кампанії 

 
До чинників, які були характерними для вступної кампанії 2015 р., мож-

на віднести такі: 
- необхідність реєстрації заяв і документів у Єдиній державній базі з пи-

тань освіти в режимі on-line; 
- значне скорочення державного замовлення, на 103 місця на ступінь ба-

калавра (429 місць у 2015 році проти 532 місця у 2014 році); 
- велика кількість заяв в електронній формі. Було подано 2581 електро-

нна заява у 2015 році (2774 електронних заяви – у 2014 році; 1789 електро-
нних заяв – у 2013 році); 

- зростання впливу призову на військову службу на проведення вступної 
кампанії 2015 року; 

- велика кількість заяв на денну форму навчання. Було подано 4274 заява 
у 2015 році (5136 заяв – у 2014 році; 4291 заяв – у 2013 році) та утримання 
великого конкурсу. У 2015 році конкурс становив – 11,10 (у 2014 році кон-
курс становив – 11,44; у 2013 році конкурс становив – 9,37); 

- внесення і запровадження Змін до Умов і Правил прийому до вищих 
навчальних закладів у 2015 р. безпосередньо перед вступною кампанією (25 
червня 2015 р.); 

- скорочення термінів приймання документів (з 10.07.2015 р. до 
31.07.2015 р.); 

- одночасне приймання документів і проведення вступних випробувань; 
- зниження впливу середнього балу шкільного атестату при вступі до 

вищих навчальних закладів України у 2015 році (з 60 до 20 балів); 
- проведення вступних екзаменів в університеті для осіб, яким відповід-

но до правил прийому надана така можливість; 
- використання сертифікатів ЗНО тільки 2015 року, скорочення кількості 

предметів сертифікатів ЗНО на вибір вступників; 
- значне зменшення обсягів держзамовлення на заочній формі навчання 
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з 83 (у 2014 році) до 44 у 2015 році; 
- впровадження пріоритетів заяв вступників та автоматичне формування 

списків рекомендованих на навчання системою ЄДЕБО. 
Для оперативного інформування абітурієнтів про кількість поданих заяв 

та рейтинг абітурієнтів при вступі на кожний напрям підготовки на навчання 
Міністерством була вдосконалена інформаційна система “Конкурс” з досту-
пом до мережі “Internet” (сайт vstup.info). Це дало позитивний результат з 
огляду на можливість оперативного з’ясування даних про кожного вступни-
ка, формування бази даних в розрізі напрямів підготовки, інститутів тощо. 

Розроблено окремий новий сайт приймальної комісії для оперативного 
інформування вступників про умови прийому до університету, програми 
вступних випробувань, про рейтингові списки, списки зарахованих і т.д. 

У локальній комп’ютерній мережі університету працювало п’ять персо-
нальних комп’ютерів і створений вихід в Internet. Операторами інститутів 
формувалася база даних про абітурієнтів для вступу за всіма освітньо-квалі-
фікаційними рівнями, проводилася звірка сертифікатів з Українським цент-
ром оцінювання якості освіти, надавалися і відкликалися рекомендації до за-
рахування тощо. 

Прийом до університету за програмами підготовки бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти здійснювався за такими напрямами підго-
товки за умови наявності відповідних сертифікатів УЦОЯО: 

• лісове і садово-паркове господарство; • екологія, охорона навколиш-
нього середовища та збалансоване природокористування: 1) українська 
мова та література; 2) біологія*;  3) математика; 

• лісозаготівля; • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані тех-
нології; • комп’ютерні науки; • деревооброблювальні технології; • інжене-
рна механіка: 1) українська мова та література;  2) математика*; 3) фізика; 

• хімічна технологія: 1) українська мова та література; 2) хімія; 3) матема-
тика*; 

• економіка підприємства; • облік і аудит; • менеджмент: 1) україн-
ська мова та література;  2) математика*; 3) географія; 

• дизайн: 1) українська мова та література*;  2) історія України; 3) твор-
чий конкурс; 

• архітектура: 1) українська мова та література; 2) математика*; 3) тво-
рчий конкурс; (* профільний предмет). 

Були змінені профільні предмети та зліквідована можливість подачі сер-
тифікатів ЗНО на вибір вступника за деякими напрямами підготовки. Інфор-
мація про предмети, з яких потрібні сертифікати для вступу в університет, 
була вчасно доведена до відома абітурієнтів через засоби масової інформації. 

 
1.4.3. Результати прийому студентів 

 
У 2015 р. вступники подали всього 4630 заяв (у 2014 р. – 5560 заяв) в 

електронній і паперовій формі, у тому числі 4274 на денну і 356 на заочну 
форму навчання. 
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Динаміка подання заяв наведена на рис. 1.8. 
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Рис. 1.8. Динаміка подання заяв за останні роки 

 
Загалом, кількість поданих заяв у 2015 році  тримається на значному рі-

вні у цих складних умовах, особливо на денну форму навчання. Кількість  
заяв в електронній формі складає – 2581 заява (2774 – у 2014 році; 1789 заяв 
у – 2013 році; 673 заяви – у 2012 р.) , що становить 55,74% (54,01% – 2014 р.; 
41,7% – 2013 р.; 17% – у 2012 р.) від загального обсягу заяв. 

Найчастіше електронною подачею заяв користувалися абітурієнти, які 
живуть у містах і мають бажання навчатися на таких напрямах, як 
“Комп’ютерні науки“ (375 ел. заяв), “Менеджмент” (353 ел. заяв), “Автома-
тизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (292 ел. заяв). 

Найменше можливістю електронної подачі заяв скористалися вступники 
творчих напрямів (“Дизайн” та “Архітектура”), а також  “Хімічна технологія” 
(рис. 1.9). 

Середній конкурс за кількістю поданих заяв на місця державного замов-
лення у 2015 році становив 11,10 (11,44 – у 2014 р.; 9,37 – у 2013р.; 7,3 – у 
2012 р.) на одне місце державного замовлення денної форми навчання і 8,09 
(5,11 – у 2014 р.; 5,86 – у 2013 р.; 4,9 – у 2012 р.) заочної форми навчання 
(рис. 1.10). 

Найвищий конкурс за кількістю поданих заяв у 2015 р. був на таких на-
прямах підготовки: “Економіка підприємства” – 97,00; “Облік і аудит” – 90,5; 
“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” – 38,30; “Комп’ютер-
ні науки” – 26,25. 

Найнижчий конкурс відмічено на таких напрямах підготовки: “Дерево-
оброблювальні технології” – 6,67; “Лісове і садово-паркове господарство” – 
7,10. Конкурс для напрямів з творчими конкурсами становив 9,13 – на “Ди-
зайн” і 7,73 – на “Архітектуру”. 



 

 57 

262

241

353

166

375

70

66

141

292

278

76

67

194

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Лісове і садово-паркове господарство

Архітектура

Лісозаготівля

Інженерна механіка

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технолгії

Деревооброблювальні технологї

Хімічна технологія

Дизайн

Компютерні науки

Економіка підприємства

Облік і аудит

Менеджент

Екологія, охорона навколишнього середовища

Кількість заяв, шт
 

Рис. 1.9. Кількість поданих заяв в електронній формі 
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Рис. 1.10. Конкурс поданих заяв на місця держзамовлення 
 
Серед основних тенденцій зміни конкурсу в 2015 р. можна виділити: 
1) Збільшення конкурсу на місця держзамовлення на денній формі на-

вчання через зниження загальної кількості місць державного замовлення; 
2) Достатньо високий конкурс на напрями підготовки “Економіка під-

приємства”, “Облік і аудит”, “Менеджмент” i “Дизайн”; 
3) Збереження високого конкурсу на інженерних напрямах: “Автомати-

зація та комп’ютерно-інтегровані технології” – 38,30, “Комп’ютерні науки” – 
26,25; 

4) Збільшення конкурсу на напрями зі скороченим терміном навчання, а 
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саме на таких напрямах підготовки: “Облік і аудит” – 7,00 (4,40 – у 2014 р.), 
“Деревооброблювальні технології” – 5,0 (2,8 – у 2014 р.), “Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології” – 2,67 (1,6 – у 2014 р.), “Інженерна ме-
ханіка” – 2,50 (2,03 – у 2014 р.), “Екологія, охорона навколишнього середо-
вища” – 2,14 (1,0 – у 2014 р.). 

Конкурс на місця державного замовлення у розрізі напрямів підготовки 
наведено у табл. 1.11. 

У 2015 р. державне замовлення становило 433 місця (у 2014 р. –  532 мі-
сця), з яких 389 – на денну форму навчання і 44 – на заочну форму (рис. 1.11). 
Для студентів соціально незахищених пільгових категорій, які вступили на 
навчання за кошти фізичних осіб було додатково виділено 4 бюдж. місця.  

 
Таблиця 1.11 
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п 40 90 194 7,10  п 6 9 1,50 Лісове і садово-
паркове господарство с 

210 
40 117   

401 
2,93  с 

200 
6 126 21,00 

Архітектура п 50 15 49 67 116 7,73  п         
п 5 38 76 22,80  п 0 2   Лісозаготівля 
с 

40 
5 6   
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1,20  с 

30 
0 1   

п 30 108 278 12,87  п 4 6 1,50 Інженерна механіка с 70 30 75 0 461 2,50  с 50 4 31 7,75 
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інтегровані технології с 
40 
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2,67  с 
30 
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За результатами вступної кампанії у 2015 р. найбільший прохідний бал 
на державну форму навчання відмічено на такі напрями (рис. 1.12): 

- серед напрямів з творчими конкурсами: “Дизайн” – 165,03; 
- серед напрямів без творчих конкурсів: “Облік і аудит” – 178,46; “Еко-

номіка підприємства” – 175,49; “Менеджмент” – 168,46; “Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології” – 162,58; “Комп’ютерні науки” – 161,62. 
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Рис. 1.11. Динаміка обсягу державного замовлення 

 
Найменший прохідний бал зафіксовано на напрямах підготовки: “Інже-

нерна механіка” – 115,41; “Деревооброблювальні технології” – 118,31;  “Еко-
логія, охорона навколишнього середивища”– 134,88.  

Серед випускників коледжів найбільший прохідний бал відмічено для 
вступників на напрям “Облік і аудит” – 187,72, а найменший – для напряму 
“Хімічна технологія” – 137,661. 

 

147,67
158,13

160,25

135,24

153,84

115,41

176,212

162,58
162,15

118,31

169,6

150,08
137,66

165,03
161,62

179,91
175,49

183,9
178,46

187,72

168,46

134,88

159,02

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ЛГ А Л ІМ АВТ ДТ ХТ Д КН ЕП ОА М ЕК

Напрями підготовки

Повний термін навчання
Скорочений термін навчання

 
Рис. 1.12. Значення прохідного балу на місця держзамовлення 
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Загалом до університету у 2015 р. для здобуття освітнього ступеня бака-
лавр зараховано 854 особи (у 2014 р. – 914 осіб; у 2013 р. – 845 осіб, у 2012 р. 
– 926 осіб), з них 605 осіб – на денну форму навчання (у 2014 р. – 655 осіб; у 
2013 р. – 574 особи, у 2012 році – 589 осіб) і 249 осіб – на заочну форму на-
вчання (у 2014 році – 259 осіб; у 2013 р. – 271 особа, у 2012 р. – 337 осіб). 

На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2015 році було 
зараховано на денну форму навчання 216 осіб (у 2014 р. – 206 осіб; у 2013 р. 
– 121 особа, у 2012 р. – 139 осіб), на заочну форму навчання 205 осіб (у 2014 
р. – 178 осіб;  у 2013 р. – 184 особи, у 2012 р. – 249 осіб).    

Загалом до університету було подано 203 заяв від абітурієнтів, які мають 
золоті (срібні) медалі, з них зараховано 13 студентів. 

Найбільша кількість студентів – це вихідці з Львівщини (53,6%), а з ін-
ших областей західною регіону (Івано-Франківська (13,2%), Рівненська 
(6,1%), Закарпатська (6,0%), Тернопільська (5,5%), Волинська (5,1%)), що 
становить 89,4% від загальної кількості студентів. У цьому році нашими сту-
дентами стали вихідці з 20 областей України. Є чотири представники з Лу-
ганської області і двоє – з Донецької області. 

У 2015 р. було подано 78 заяв від абітурієнтів, які користувалися пільга-
ми при зарахуванні до університету (рис. 1.13). У 2015 році діти-сироти піль-
гами на позаконкурсний вступ згідно Умов прийому не користувалися.  

11 11
15

41

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Кі
ль

кіс
ть

 м
іс

ць
, ш

т

ІЛСПГ ІІМАКІТ ІДТД ІЕЕМ
ІНСТИТУТИ

 
Рис. 1.13. Кількість поданих заяв від вступників, які мали право 

вступу поза конкурсом в інститутах 
 

У структурі категорій пільговиків, які подали заяви до університету пе-
реважали діти-інваліди та інваліди 1 або 2 груп: 

- діти-інваліди, інваліди 1 або 2 групи – 51 особа, з них зараховано – 6 
осіб; 

- діти шахтарів – 17 осіб, з них зараховано – 4 особи; 
- діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 3 особи (немає зара-

хованих); 
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- учасники бойових дій – 7 осіб, з них зараховано – 5 осіб. 
Всього у 2015 році поза конкурсом було зараховано 15 осіб.  
Окрім того, згідно з наказом МОН України від 21.08.2015 р. №889 та ли-

стом НЛТУ України до МОН України від 14.08.2015 р. №О-156 з проханням 
щодо додаткового виділення додаткових бюджетних місць для студентів со-
ціально незахищених пільгових категорій, які навчаються за кошти фізичних 
осіб було додатково зараховано на місця державного замовлення 3 дітей-
сиріт та одного інваліда 2 групи. 

У 2015 р. зараховано 24 особи до числа студентів на місця цільового 
прийому сільської молоді (табл. 1.12).  

 
Таблиця 1.12 

Результати зарахування за цільовими направленнями 
 

Шифр та назва напряму 
підготовки 
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Відомство, яке видало 
цільове направлення 

6.030509 Облік і аудит 2 3 2 
Державне агентство 

лісових ресурсів України 

6.030601 Менеджмент 7 2 2 
Державне агентство  

лісових ресурсів України 
6.040106 Екологія, охорона навколишнього сере-
довища та збалансоване природокористування 

1 0 0 
Державне агентство  

лісових ресурсів України 

6.051801 Деревооброблювальні технології 2 0 0 
Державне агентство  

лісових ресурсів України 

6.090103 Лісове і садово-паркове господарство 20 30 20 
Державне агентство  

лісових ресурсів України 

6.090104 Лісозаготівля 3 0 0 
Державне агентство  

лісових ресурсів України 

6.050502 Інженерна механіка 1 0 0 
Державне агентство  

лісових ресурсів України 
Разом  по університету: 36 35 24  

 
Окрім того зараховано ще 4 осіб на платну форму навчання, які мали ці-

льові скерування. Щодо сільської молоді, до університету було зараховано 
427 осіб, що складає 50% від загальної кількості зарахованих на перший курс 
вступників. На денну форму навчання зараховано 280 осіб, а на заочну 147 
осіб з числа сільської молоді. 

З урахуванням сертифікатів ЗНО до університету вступили 327 осіб, з 
них 303 особи – на денну форму навчання і 24 особи – на заочну форму на-
вчання. На основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста до університету 
вступили 527 осіб, з них  302 особи на денну форму навчання і 225 осіб на 
заочну форму навчання. Це свідчить про те, що слід і надалі проводити акти-
вну профорієнтаційну роботу у коледжах, оскільки понад 61,7% зарахованих 
вступників в університеті є випускниками коледжів. 
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За результатами навчання на підготовчих курсів студентами університе-
ту стали 13 осіб з 30 осіб, які подали заяви до університету.  

 У 2015 році всього за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями вступи-
ло 1428 осіб (у 2014 році – 1607 осіб). На ОКР спеціаліст зараховано – 370 
осіб (у 2014 році – 503 особи), з них за державним замовленням – 249 осіб  (у 
2014 році – 320 особи), а за кошти фізичних та юридичних осіб – 121 особа (у 
2014 році – 183 особи). На ступінь магістра зараховано – 204 особи (у 2014 
році – 187 осіб), з них за державним замовленням – 93 осіб  (у 2014 році – 124 
особи), а за кошти фізичних та юридичних осіб – 111 осіб (у 2014 році – 63 
особи).  

Результати прийому до університету за ступенями бакалавр і магістр та 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст подано у табл. 1.13 (Форма 2) та 
табл. 1.14. 
 

Таблиця 1.14 
Кількість зарахованих до НЛТУ України студентів у 2015 році 

(станом 25 серпня 2015 р.) з врахуванням перерозподілу 
 

За державним 
замовленням 

За кошти фізичних і 
юридичних осіб Ступені вищої освіти та 

освітньо-кваліфікаційні рівні Всього денна 
 форма 

заочна    
форма 

денна 
форма 

заочна 
форма 

ОС бакалавр на основі ПЗСО 327 228 19 75 5 
ОС бакалавр на основі  
ОКР мол. спеціаліста 527 161 25 141 200 

Разом: ОКР Бакалавр (2015 р.) 854 389 44 216 205 
ОКР Бакалавр (2014 р.) 917 449 81 206 181 
ОКР Бакалавр (2013 р.) 845 452 84 122 187 

ОС Магістр-2015 204 85 8 74 37 
ОКР Магістр (2014 р.) 187 114 10 33 30 
ОКР Магістр (2013 р.) 214 128 11 23 52 

ОКР Спеціаліст (2015 р.) 370 209 40 50 71 
ОКР Спеціаліст (2014 р.) 503 273 47 62 121 
ОКР Спеціаліст (2013 р.) 541 277 46 50 168 
Всього по університету 

за 2014 рік 1607 836 138 301 332 

Всього по університету 
за 2015 рік 1428 683 92 340 313 

 

В цілому абітурієнти, батьки, співробітники університету позитивно 
оцінюють проведення вступної кампанії в університеті, про що свідчать по-
зитивні відгуки на роботу приймальної комісії. Заяв на апеляцію у 2015 році 
не було.  

Підводячи підсумок можна сказати, що приймальна комісія у 2015 р. ви-
конала покладені на неї завдання, про що свідчить виконання державного за-
мовлення, збільшення чисельності вступників зарахованих на навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб, а також створення належних умов для 
вступу на обрані напрями підготовки в НЛТУ України. 
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Таблиця 1.13 

 



 

 64 

Продовження таблиці 1.13 
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Продовження таблиці 1.13 
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Продовження таблиці 1.13 
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Продовження таблиці 1.13 
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1.5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 
 

Станом на 30 червня 2015 року в НЛТУ України налічувалося 387 нау-
ково-педагогічних працівники (НПП), з них: 362 (93,5%) – штатні; 25 (6,5%) 
– сумісники. 

До складу НПП входять: 
• професори, доктори наук – 47 осіб (12,1%), з яких 43 (11,1%) – штат-

них; 
• доценти, кандидати наук – 216 осіб (55,8%), з яких 207 (53,5%) – штат-

них. 
Загальна чисельність НПП з вченими званнями і науковими ступенями  

по університету  складає 68,0% (в т.ч. 69,1% – серед штатних НПП). 
Штатні НПП з вченими званнями і науковими ступенями у навчально-

наукових інститутах становлять: 
• ІЛСПГ – 18 докторів наук, професорів; 42 кандидати наук, доценти 

(76,9% від штатної чисельності НПП); 
• ІДТД – 9 докторів наук, професорів; 55 кандидатів наук, доцентів 

(64,0% від штатної чисельності НПП); 
• ІІМАКІТ – 5 докторів наук, професорів; 32 кандидати наук, доценти 

(71,1% від штатної чисельності НПП); 
• ІЕЕМ – 8 докторів наук, професорів; 61 кандидат наук, доцент (78,4% 

від штатної чисельності НПП); 
• кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін – 3 доктори наук, професо-

ри; 19 кандидатів наук, доцентів (50,0% від штатної чисельності НПП). 
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Рис. 1.14. Чисельність науково-педагогічних працівників університету  
з вченими званнями і науковими ступенями (штатних) 



 

 69 

В університеті працює 29 НПП які мають статус молодих учених (вік до 
35 років і мають науковий ступінь кандидата наук), в т.ч. в інститутах: 

- ІЛСПГ – 7 осіб (9,0% від штатної чисельності НПП); 
- ІДТД – 12 осіб (12,0% від штатної чисельності НПП); 
- ІІМАКІТ – 2 особи (3,8% від штатної чисельності НПП); 
- ІЕЕМ – 7 осіб (7,9% від штатної чисельності НПП); 
- кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін – 1 особа (2,3% від штатної 

чисельності НПП). 
Із 362 штатних НПП – 68 (18,8%) – особи пенсійного віку, зокрема: 
- ІЛСПГ – із 78 штатних НПП – 8 (10,2%) – пенсійного віку; 
- ІДТД – зі 100 штатних НПП – 16 (16,0%) – пенсійного віку; 
- ІІМАКІТ – із 58 штатних НПП – 15 (28,8%) – пенсійного віку; 
- ІЕЕМ – із 88 штатних НПП – 17 (19,3%) – пенсійного віку; 
- кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін – із 44 штатних НПП – 12  

(27,3%) – пенсійного віку. 
В університеті працює 44 доктори наук, з них: 
16 – докторів технічних наук (в т.ч. 2 сумісники); 
12 – докторів сільськогосподарських наук; 
8 – докторів економічних наук (в т.ч. 1 сумісник); 
4 – доктори біологічних наук; 
2 – доктори філософських наук; 
1 – доктор історичних наук; 
1 – доктор педагогічних наук. 
Вчене звання професора мають 34 науково-педагогічні працівники, в 

тому числі – 3 сумісники. 
З 47 докторів наук, професорів – 24 (51,1%) особи пенсійного віку. 
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Рис. 1.15. Вікова структура штатних  

науково-педагогічних працівників університету 



 

 70 

Таблиця 1.15 
Зведені дані про кількісний і якісний склад ПВС НЛТУ України 

(станом на 30.06.2015 року) 
 

Кафедри гуманітарно-
соціальних дисциплін ІЛСПГ ІМАКІТ ІДТД ІЕЕМ В університеті № 

з/п Показник 
штатні сумісники шт. сум. шт. сум. шт. сум. шт. сум. Штатні Сумісники Разом 

44 1 78 7 52 5 100 9 88 3 362 25 387 1 Загальна чисельність         
в т.ч. пенсійного віку (осіб)          12 1 8 - 15 1 16 1 17 - 68 3 71 

3 - 18 - 5 1 9 2 8 1 43 4 47 2 Чисельність д.н., проф.           
в т.ч. пенсійного віку (осіб)         3 - 5 - 3 1 3 1 5 - 19 2 21 

19 - 42 4 32 - 55 4 61 1 207 9 216 3 Чисельність к.н., доцентів     
в т.ч. пенсійного віку  (осіб)         5 - 3 - 9 - 9 - 10 - 36 - 36 

4 Середній вік НПП  50,5 67 47,5 38,3 52,7 45,6 46,8 41,2 47,3 46,7 48,4 43,0 48,0 
5 Середній вік професора, д.н. 76,7 - 56,9 - 65,6 77,0 57,8 60,0 62,7 48,0 60,5 61,2 60,6 
6 Середній вік доцента, к.н    50,6 - 46,0 40,2 53,4 - 48,2 42,0 46,8 38,0 48,8 40,8 48,5 

За стажем роботи (осіб):                  
- до 3-х років              1 - 5 3 4 2 6 - 6 1 22 6 28 
- від 3 до 10 років         5 1 13 2 4 1 34 4 16 - 72 8 80 
- від 10 до 20 років       10 - 30 1 16 1 24 1 29 2 109 5 114 

 
 
7 

- понад 20 оків              28 - 30 1 28 1 36 4 37 - 159 6 165 
8 Чоловіки (осіб) 17 1 55 6 47 5 71 8 38 2 228 22 250 
9 Жінки (осіб) 27 - 23 1 5 - 29 1 50 1 134 3 137 
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Переважна більшість науково-педагогічних працівників – 279 осіб 
(72,1%) мають стаж педагогічної роботи понад 10 років. 

Серед штатних НПП - 134 особи (37%) – жінки, і 228 осіб (63%) – чоло-
віки. 

Найчисельнішими кафедрами в університеті є: ландшафтної архітекту-
ри, садово-паркового господарства та урбоекології – 26 НПП, дизайну – 27 
НПП, лісівництва –  23 НПП; інформаційних технологій – 23 НПП. 

Динаміка зміни якісного складу штатних науково-педагогічних праців-
ників університету (з вченими званнями і науковими ступенями) за останні 
роки подана на рис. 1.16. 
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Рис. 1.16. Динаміка зміни чисельності НПП університету з вченими  
званнями і науковими ступенями (штатних)  

(у % від загальної чисельності НПП університету) 
 

Структура науково-педагогічних працівників університету, а також їх 
кількісна і якісна характеристика подана на рис. 1.17. Слід зазначити, що за 
показником, який характеризує кількість НПП з вченими званнями і науко-
вими ступенями на 100 студентів денної форми навчання, університет істот-
но випереджає середнє його значення по Україні. Зокрема за кількістю док-
торів наук та професорів він становить 3,11 проти 0,905 по Україні, а за кіль-
кістю кандидатів наук і доцентів – 14,28 проти 4,12. Це свідчить про високий 
якісний рівень НПП університету. Однак над покращенням цього показника 
слід зосередити увагу навчально-наукових інститутів і кафедр університету, 
оскільки кількість НПП без вчених звань складає близько третини. З кожним 
роком, на жаль, ця тенденція носить зростаючий характер. 

Доктори наук, професори очолюють 25 з 33 кафедр університету, в тому 
числі 18 з 22 випускових кафедр. 

За звітний період оголошено два конкурси. Результати обрання за кон-
курсом подано в табл. 1.16.  
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Доктори, професори 
(47; 12,14%; 3,11)

Кандидати наук, 
доценти 

(216; 55,81%; 14,28)

Без вчених звань; 
(124; 32,04%; 8,20)

 
Рис. 1.17. Кількісна і якісна характеристика  

науково-педагогічних працівників університету 
(у дужках перша цифра – чисельність НПП відповідної категорії;  

друга – відсоток від загальної чисельності НПП;  
третя – чисельність НПП на 100 студентів денної форми навчання) 

 
  Таблиця 1.16  

Результати обрання за конкурсом у 2014-2015 н.р. 
 

Навчально-
наукові 

інститути 

Дирек-
тори Завідувачі 

кафедр Професори Доценти Старші 
викладачі Асистенти Разом 

І ЛСПГ 1/1 1/1 10/11 4,5/5 5/8 21,5/26 1/1 
І ІМАКІТ 4/4 -/- 6,5/7 2,75/3 0,5/1 13,75/15 4/4 

І ДТД 4/4 1,5/2 12,25/13 8,5/10 10/12 36,25/41 4/4 
І ЕЕМ 1/1 -/- 11,5/13 0,25/1 2/4 14,75/19 1/1 
Кафедри 

гумунітарно- 
соціальн. дисциплін 

-/- -/- 4/4 3,25/4 0,5/2 7,75/10 -/- 

Разом  10/10 2,5/3 44,25/48 19,25/23 18/27 94/111 10/10 
         Примітка: чисельник – кількість посад; знаменник – кількість осіб 

 
Підвищення кваліфікації НПП проходить згідно з п’ятирічним планом в 

установах НАН України, ВНЗ, на передових підприємствах держави та за ко-
рдоном. У 2014-2015 н.р. стажування проходило 81 викладач університету 
(табл. 1.17). 
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Таблиця 1.17  
Стажування НПП університету в 2014-2015 н.р. 

 
 

Навчально-
наукові 

інститути 

Завідувачі 
кафедр Професори Доценти Старші 

викладачі Асистенти Разом 

І ЛСПГ 2/- 2/1 13/7 2/- 4/- 23/8 
І ІМАКІТ -/- 4/1 12/5 -/- 1/- 17/6 

І ДТД 2/1 2/1 4/2 -/- 8/2 16/6 
І ЕЕМ -/- -/- 14/10 -/- -/- 14/10 

Кафедри гумуні-
тарно-соціальних 

дисциплін 

2/- -/- 4/- 1/- 4/- 11/- 

Разом  6/1 8/3 47/24 3/- 17/2 81/30 
 

Примітка: чисельник – кількість осіб; знаменник – кількість закордонних стажувань 
 
У 2014 році з нагоди 140-річчя від дня заснування університету: 
•  надійшли вітання від Президента України Петра Порошенка та За-

ступника Голови Верховної Ради України Руслана Кошулинського, мініс-
терств, відомств, організацій, підприємств, громадських діячів та випускни-
ків університету; 

• нагороджені: 
- Почесними грамотами Львівської обласної державної адміністрації: 

проф. Кульчицький Я.В., проф.  Скринник М.А., доц. Славік М.І., проф. Со-
рока М.І., доц. Врублевська О.В., п. Цинтилюк Ю.І., п. Краєвський С.Н.; 

- Почесною грамотою Верховної Ради України: проф. Криницький Г.Т. і 
проф. Лютий Є.М.; 

- іменними годинниками Львівської обласної ради: проф. Дебринюк 
Ю.М., доц. Соловій І.П., доц. Осадчук Л.С., п. Макарчук П.Я.; 

- Грамотами Львівської обласної ради: доц. Новак А.А., доц. Тисовський 
Л.О., доц. Дубовіч І.А., доц. Загвойська Л.Д., доц. Лук’янчук Н.Г., п. Гураков 
В.С.; 

- нагрудним знаком МОН України “За наукові та освітні досягнення” 
проф. Кондратюк В.О. і проф. Миклуш С.І.; 

- нагрудним знаком МОН України “Відмінник освіти” проф. Кійко О.А., 
проф. Мазепа В.Г., с.н.с. Онуфрик П.П.; 

- Почесною грамотою МОН України доц. Бойка А.А.; 
- відзнаками Державного агентства лісових ресурсів України: іменними 

годинниками: доц. Пилипчук М.І., п. Зварич С.Ф., студентка Гайденко Х.С.; 
цінним подарунком – ноутбуком студент Микита Н.О.; 

- Почесними грамотами: проф. Горошко М.П., проф. Копій Л.І.,  доц. 
Делеган І.В.; 

- відзнаками Львівського міського голови – срібними монетами проф. 
Заїка В.К., проф Вайданич В.І., доц. Вічевич А.М., с.н.с. Пацура І.М., доц. 
Гаврилюк С.А., ст. викл. Пархуць Л.М., п. Смирнова З.Є. 
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• оголошено подяки: 
- МОН України: доц. Прусаку В.Ф., доц. Бакаю Б.Я., доц. Борису М.М., 

доц. Дудюку В.С., п. Савичу І.П., доц. Соколовському І.А., ст. викл. Швець 
О.А.; 

- Міністра аграрної політики та продовольства України проф. Адамовсь-
кому М.Г., доц. Тушницькому О.П., проф. Максиміву В.М.; 

- університету: проф. Рябчук В.П., доц. Стиранівський О.А., доц. Пав-
люк В.В., доц. Хомюк П.Г., доц. Гриник Г.Г. 

У 2015 році Почесною грамотою Львівської обласної державної адмініс-
трації нагороджено проф. Библюка Н.І. 

Рішеннями атестаційної колегії МОН України присвоєно вчені звання: 
• професора: Хоєцькому П.Б., Кульчицькому Я.В., Орищину Ю.М., Ка-

ганюку Ю.Й.; 
• доцента: Ванівській О.М., Бондаренко О.В., Каратнику І.Р., Швайці 

О.М., Головку А.А., Прокіпу А.В., Ковалишину В.Р., Харачку Т.І.; 
• старшого наукового співробітника Скольському І.М. 
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2. НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
2.1. Основні пріоритетні напрями досліджень і розробок 

 
У звітному році в університеті дослідження та розробки виконувались у 

п’яти  пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки України, відповідно 
до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 
9.09.2010 р. №2519-VI: 

- фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розви-
тку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у 
світі та сталого розвитку суспільства і держави; 

- інформаційні та комунікаційні технології; 
- енергетика та енергоефективність; 
- раціональне природокористування; 
- нові речовини і матеріали. 
У цих напрямах та на основі напрацювань наукових шкіл, що сформува-

лись в університеті, наукова і науково-технічна діяльність у звітному році 
була зосереджена в межах Переліку пріоритетних тематичних напрямів нау-
кових досліджень і розробок університету на 2012-2015 роки, затвердженого 
наказом МОН України від 07.06.2011 р. №535 із змінами, внесеними наказом 
МОН України від 17.04.2012 р. №472: 

- фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій; 
- фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гу-

манітарних наук; 
- інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології; 
- технології ефективного енергозбереження будівель та споруд; 
- технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів 

та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття; 
- створення та застосування технологій отримання, зварювання, 

з’єднання та оброблення конструкційних функціональних і композиційних 
матеріалів. 

Особливістю досліджень і розробок університету є їх екологічне спря-
мування. Зокрема, продовжували виконуватись науково-дослідні роботи в 
таких напрямах: 

- розроблення науково-методичних засад нової економіки – екологічної 
економіки (“зеленої” економіки) як основи сталого розвитку суспільства і 
держави; 

- опрацювання еколого-біологічних основ збереження і відтворення ге-
нофонду лісових екосистем; 

- розроблення екологічних основ невиснажливого використання лісових 
ресурсів; 

- створення нових композиційних матеріалів на основі деревини та енер-
гоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки. 
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Наукову та науково-технічну діяльність у 2014-2015 роках здійснювали 
331 науково-педагогічні працівники, в т.ч. один академік НАН України, 39 
доктори наук, професори, 194 кандидатів наук, доцентів та 28 штатних пра-
цівників науково-дослідної частини, з них вісім кандидатів наук. Досліджен-
ня проводилися у 25 кафедральних, двох галузевих та одній міжвідомчій на-
уково-дослідній лабораторіях і Ботанічному саду загальнодержавного зна-
чення. 

У відповідності із тематичними планами науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт (НДДКР) у 2014 році виконувалося 38 наукових ро-
біт із загальним річним обсягом 1545,9 тис. грн, в тому числі 9 держбюджет-
них завдань на суму 719,2 тис. грн (з них: 2 фундаментальних – на суму 
369,6 тис. грн і 2 прикладних – на суму 349,6 тис. грн) та 34 госпдоговорів на 
суму 826,7 тис. грн. 

У 2015 р. виконується 33 роботи, обсяги яких за перші шість місяців 
становили 712,113 тис. грн., в т.ч. за госпдоговорами – 150,8 тис. грн, держ-
бюджетом – 324,2 тис. грн, і грантом – 237,1 тис. грн. Очікувані обсяги фі-
нансування НДДКР у 2015 році – 1592,6 тис. грн, в т.ч. за госпдоговорами – 
700,0 тис.грн, за рахунок держбюджету – 622,6 тис. грн, та  грантом – 270,0 
тис. грн. 

Обсяги фінансування та кількість фундаментальних і прикладних дослі-
джень й господарських розробок, які виконувалися в університеті у 2013-
2014 роках, подано на рисунках 2.1-2.3. 
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Рис. 2.1. Обсяги фінансування НДДКР (* – станом на 01.07.2015 р.) 
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Рис. 2.2. Обсяги фінансування і кількість НДДКР 
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Рис. 2.3. Кількість фундаментальних і прикладних досліджень 

та господарських розробок 
 

2.2. Важливі результати фундаментальних та прикладних 
досліджень, отриманих із закінчених науково-дослідних робіт 

 
За закінченими науково-дослідними роботами у 2014 році отримані такі 

важливі результати: 
1) Морфофізіологічні та генетико-популяційні засади формування 

наближеної до природи системи ведення лісового господарства України 
(№ держреєстрації 0112U003031) (ауковий керівник Криницький Г.Т., докт. 
біол. наук, професор): 

- закладено вісім науково-виробничих стаціонарів загальною  площею 
близько 150 га для проведення експериментальних робіт; 
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- опрацьовано теоретичні засади вибіркового, наближеного до природи 
ведення лісового господарства в умовах України, які включають основні 
принципи, характерні ознаки та критерії такого лісо господарювання; 

- описано завдання і механізми запровадження наближеного до природи 
лісівництва з врахуванням біоекологічних особливостей деревних порід і ти-
пів лісу та створення і розвитку багатоярусної, різновікової і різнопородної 
структури; 

- висвітлено теоретико-методологічні основи переформування однові-
кових деревостанів у різновікові, переважно мішані, які є передумовою за-
провадження вибіркової, наближеної до природи системи господарювання; 

- розроблено в підсумку Концепцію запровадження в Україні наближе-
ного до природи ведення лісового господарювання та видано навчальний 
посібник – порадник з її реалізації; 

- опрацьовано рекомендації зі створення та використання плантаційних 
лісових насаджень як проміжної ланки в загальному циклі лісовирощування. 

- опубліковано один навчальний посібник, один лісотехнічний терміно-
логічний словник, 18 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз 
даних, 24 статті у фахових виданнях та отримано один патент України на об'-
єкт права промислової власності; 

- захищено дві докторські та чотири кандидатські дисертації, одну док-
торську дисертацію підготовлено до захисту. 

2) Створення пасивних енергетичних сонячних систем та розробка 
конструкцій геліотермічних колекторів для сушіння деревних матеріалів 
(№ держреєстрації 0109U001267) (науковий керівник Озарків І.М., докт. 
техн. наук, професор): 

- виявлено солі-кристогідрати, які в денний сонячний період, здатні 
ефективно поглинати та акумулювати  сонячну енергію, а в похмуру  погоду 
і нічний час віддавати її на сушіння деревних матеріалів; 

- встановлено температурний режим в системі “плавлення-кристаліза-
ція”, при якому перехід кристалогідратів у рідкий стан несупроводжується 
втратою їх маси; 

- опрацьовано методику розрахунку плоских і трубних колекторів з 
врахуванням взаємодії сонячного випромінювання з їх поверхнею; 

- розроблено раціональну трубноребристу конструкцію сонячних термі-
чних колекторів. оснащену прозорим призматичним склом та солями-криста-
логідратами, для промислового використання у деревообробній галузі. 

- виготовлено експериментальний зразок геліосушарки на базі солей-
кристалогідратів для промислового випробування в ТЗОВ “Нівіт”; 

- опубліковано чотири монографії, 10 статтей у виданнях, що входять 
до наукометричних баз даних; 

- отримано три патенти України на корисні моделі і подано одну заявку 
на отримання патенту на корисну модель; 

- захищено одну докторську і подано до захисту дві кандидатські дисер-
тації. 
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3) Програмно-алгоритмічні засоби та інформаційні технології авто-
матизації досліджень енергоефективних процесів сушіння деревини (№ 
держреєстрації 0113U001268) (науковий керівник  Соколовський Я.І., докт. 
техн. наук, професор): 

- вперше описано двовимірний пружновязко-пластичний стан деревини 
під час сушіння; 

- опрацьовано нові математичні моделі процесів тепломасоперенесення 
і пружновязко-пластичного деформування у гігроскопічних капілярно-
пористих матеріалах, що має важливе значення для раціонального вибору 
енергозберігаючих технологій сушіння деревини і забезпечення необхідної 
якості продукції; 

- створено об'єктно-орієнтоване програмне забезпечення автоматизова-
ного моделювання та аналізу тепломасообмінних процесів під час сушіння 
деревини та інших капілярно-пористих матеріалів; 

- опубліковано один навчальний посібник, чотири статті у виданнях, що 
входять до наукометричних баз даних, 11 статей у фахових виданнях; 

- отримано три патенти України на корисні моделі і подано дві заявки 
на отримання патентів України на корисні моделі; 

- захищено три та подано до захисту одну кандидатські дисертації. 
 

2.3. Інформаційне забезпечення наукової діяльності, 
в т.ч. захист результатів досліджень охоронними  

документами на об’єкти права інтелектуальної власності, 
участь у виставках, ярмарках, конференціях тощо 

 
Результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 

(НДДКР) у 2014 році захищені 9 охоронними документами на об'єкти права 
інтелектуальної власності – патентів на корисні моделі. 

На бухгалтерський облік в якості нематеріальних активів введено 211 
об’єктів права промислової власності. 

У 2014 році відібрано 14 науково-дослідних робіт, результати яких мо-
жуть бути комерціалізовані в установленому порядку. 

За результатами наукової та науково-технічної діяльності у звітному ро-
ці видано 17 монографій, два підручники, 17 навчальних посібників, а також 
659 наукових статтей, в т.ч. за кордоном – 90. Кількість проведених наукових 
семінарів і конференцій – 17. 

Редакційно-видавничим центром університету видано у 2014 році 11 
збірників науково-технічних праць, у першому півріччі 2014 році – чотири. 
Наукові видання університету: наукові вісники, збірники наукових праць, 
науково-популярні брошури видаються редакційно-видавничим відділом на 
паперових носіях і мають електронні версії у сформованих каталогах, які міс-
тяться у світовій мережі Інтернет. 

В університеті функціонує Рада молодих учених, яка тісно співпрацює з 
студентським науковим товариством та вченими радами навчально-наукових 
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інститутів, вирішуючи актуальні питання наукової діяльності молодих нау-
ковців. 

У 2014 році через Західний науковий центр НАН України, МОН України 
Львівською облдержадміністрацією та Львівською обласною радою були 
призначені премії Горошку Мирону Петровичу, кандидату сільськогосподар-
ських наук, професору, завідувачу кафедри лісової таксації та лісовпорядку-
вання – відомому вченому і знаному фахівцю. Такі ж премії призначені кан-
дидату сільськогосподарських наук, старшому викладачу Делегану Івану Іва-
новичу та кандидату економічних наук, асистенту Павлюк Уляні Володими-
рівні – як талановитим молодим ученим віком до 35 років у галузі природни-
чих технічних, гуманітарних і соціально-економічних наук, результати дослі-
джень яких сприятимуть соціально-економічним перетворенням у регіоні. 

Фундаментальні дослідження з науково-дослідної роботи “Теоретико-
методологічні засади екологізації освіти як чинника формування людського 
капіталу для сталого розвитку”, № держреєстрації 0115U002315, науковий 
керівник, д.е.н., проф., академік НАН України Туниця Ю.Ю. (виконана без 
оплати) дозволили у 2014 році: 

- сформувати наукове забезпечення реалізації зобов’язань України щодо 
екологізації освіти для сталого  розвитку, ініційованих Міністерством освіти і 
науки України та внесених в реєстр ООН на саміті “Ріо+20”) в Ріо-де-
Жанейро під назвою “Екологізація освіти: внесок України” (Greaning of Edu-
cation: Ukraines countribution); 

- включити одержані наукові результати в основу ухвалювальних рішень 
Міжнародної наукової конференції “Підготовка фахівців для сталого розвит-
ку: досвід, проблеми, перспективи”, яка відбулась в Національному лісотех-
нічному університеті України 21-22 жовтня 2014 року з ініціативи Міністерс-
тва освіти і науки України. 

 
2.4. Студентська науково-дослідна робота 

 
Науково-дослідна робота студентів, молодих учених є невід’ємною час-

тиною підготовки висококваліфікованих фахівців та нерозривною складовою 
єдиного процесу: навчально-виховного і науково-інноваційного. Студенти 
університету є активними учасниками наукових заходів: виступають із допо-
відями на наукових конференціях, публікують наукові статті, беруть участь в 
університетських та Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах 
наукових робіт. 

До важливих заходів з активізації студентської наукової роботи слід від-
нести: 

- проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 41 навча-
льної дисципліни і 10 спеціальностей згідно з наказом МОН України від 
23.12. 2014 р. №1506 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіа-
ди у 2014/2015 навчальному році”. Відзначено 80 студентів університету. 

У II етапі Всеукраїнських студентських олімпіад, що проходив у різних 
ВНЗ України зі спеціальностей “Екологія, охорона навколишнього середо-
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вища та збалансоване природокористування” (м. Харків), “Менеджмент зов-
нішньоекономічної діяльності” (м. Одеса), “Облік і аудит” (м. Тернопіль), 
“Комп’ютерне моделювання в машинобудуванні” (м. Хмельницький), “Про-
грамування” (м. Львів) відзначено дипломами І, II і ІII ступенів та сертифіка-
тами за участь 7 студентів університету; 

- конкурс на кращу наукову роботу студентів з природничих, технічних 
та гуманітарних наук згідно з наказом по університету від 27.10.2014 р. № С-
823 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 н.р.”, де було 
представлено 14 студентських робіт 18 студентів університету. Відзначено 
дипломами і грамотами 15 студентів. 

На міжнародному конкурсі дипломних робіт і проектів ВНЗ країн СНД 
за спеціальностями “Лісоінженерна справа”, “Технологія деревообробних 
підприємств” і “Машини і обладнання лісового комплексу” (Республіка Біло-
русь, Білоруський державний технологічний університет) відзначено дипло-
мами І ступеня трьох студентів-випускників університету. 

67-у студентську науково-технічну конференцію за підсумками наукової 
роботи студентів заплановано провести у листопаді цього року. 

З року в рік зміцнюється та розширюється міжнародне співробітництво 
університету з вищими навчальними закладами Німеччини, Польщі, Чехії, 
Швеції, Швейцарії. Ця співпраця передбачає виконання спільних дослідни-
цьких проектів, програму академічних обмінів, мовно-культурних практик, 
інновації у навчанні, а також обмін студентами. 

В університеті функціонує Рада молодих учених, яка об’єднує та коор-
динує діяльність аспірантів і молодих учених, сприяє їхній науково-дослідній 
роботі та професійному зростанню. Рада співпрацює зі студентським науко-
вим товариством та вченими радами навчально-наукових інститутів. Молоді 
учені залучають студентів і магістрантів до науково-дослідної роботи в уні-
верситеті, сприяють публікації робіт у фахових наукових журналах і збірни-
ках наукових праць та надають консультації з питань захисту напрацювань 
охоронними документами на об’єкти права інтелектуальної власності. 

 
2.5. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

 
У 2014-2015 навчальному році в університеті діяли докторантура з шес-

ти спеціальностей, очна і заочна аспірантура з семи спеціальностей лісотех-
нічного і економіко-екологічного спрямування. 

У докторантурі перебувало шість докторантів, у т.ч. зараховані до док-
торантури  у  2014 році доценти Дадак Ю.Р. (кафедра технології лісопилення, 
столярних і дерев’яних будівельних виробів), Лісовий М.М. (кафедра лісових 
культур і лісової селекції), науковий співробітник Ковальова В.А. (кафедра 
лісівництва) та доцент Луцького національного технічного університету Ко-
вальчук Н.П., яка зарахована за цільовим направленням, а також продовжу-
вали перебування у докторантурі Гайда С.В. і Часковський О.Г. 
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На кінець навчального року в аспірантурі університету з відривом від 
виробництва навчається 27 аспірантів, без відриву від виробництва – 14, що в 
загальному на 11 осіб менше від попереднього навчального року. На платній 
формі навчається 1 аспірант без відриву від виробництва. 

В Навчально-науковому інституті лісового і садово-паркового господар-
ства (ІЛСПГ) навчається 18 аспірантів, в Навчально-науковому інституті де-
ревооброблювальних технологій і дизайну (ІДТД) – 14, в Інститут екологіч-
ної економіки і менеджменту (ІЕЕМ) – 5 та в Навчально-науковому інституті 
інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
(ІІМАКІТ) – 4 аспіранти. 

Розподіл за структурними підрозділами аспірантів та докторантів, які 
навчалися в аспірантурі та докторантурі, подано на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Кількість аспірантів і докторантів 

 
План прийому до аспірантури у 2014 році виконано у повній відповідно-

сті до показників, затверджених Міністерством освіти і науки України. Всьо-
го зараховано 9 осіб з відривом і 4 особи без відриву від виробництва. 

Розподіл за структурними підрозділами аспірантів та докторантів, які 
зараховані на навчання у 2013 році, подано на рис. 2.5. 

Динаміка чисельності аспірантів і докторантів подана на рис. 2.6. 
Завершили навчання в аспірантурі 14 аспірантів з відривом і 5 без відри-

ву від виробництва. З них своєчасно захистили дисертації або подали до за-
хисту дисертації 4 аспіранти з відривом від виробництва і 1 аспірантка без 
відриву від виробництва (достроково). 

У навчальному році до спеціальних кафедр було прикріплено 18 здобу-
вачів наукового ступеня кандидата наук, з них 12 – на платній основі, всього 
в університеті прикріплено 40 здобувачів. 

 



 

 83 

2

00 0 0

4

1

3

7

13

1

3

0

2

4

6

8

10

12

14

ННІ ЛСПГ ННІ ІМАКІТ ННІ ДТД ННІ ЕЕМ ЗУК Університет

Кі
ль

кі
ст

ь

аспіранти

докторанти

 
Рис. 2.5. Прийом аспірантів і докторантів у 2014 році  
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Рис. 2.6. Чисельність аспірантів і докторантів 

 
Науковими консультантами є професори Гузь М.М., Кійко О.А., Крини-

цький Г.Т., Максимів В.М., Миклуш С.І. 
Наукове керування аспірантами і здобувачами наукового ступеня канди-

дата наук здійснювали професори та доктори наук: Бехта П.А., Білей П.В., 
Бондаренко В.Д., Горошко М.П., Гриник Г.Г., Гузь М.М., Гут Р.Т., Дебринюк 
Ю.М., Заїка В.К., Каганяк Ю.Й., Криницький Г.Т., Копій Л.І., Кучерявий 
В.П., Кшивецький Б.Я., Лебедевич С.І., Лютий Є.М., Мазепа В.Г., Максимів 
В.М., Маєвський В.О., Миклуш С.І., Осадчук Л.С., Поберейко Б.П., Ребезнюк 
І.Т., Рябчук В.П., Туниця Т.Ю., Синякевич І.М., Соколовський Я.І., Сопу-
шинський І.М., Шабатура Ю.В. і Шостак В.В. 

Підготовку аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
займалися також 15 доцентів, кандидатів наук. 
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У звітному навчальному році в університеті функціонували три спеціалі-
зовані вчені ради із захисту докторських (кандидатських) дисертацій із п’яти 
наукових спеціальностей. У них проведено захист 11 кандидатських дисерта-
цій, у тому числі 7 – працівниками університету. 

У спеціалізованій вченій раді Д 35.072.02 (голова ради проф. Криниць-
кий Г.Т.) захищено 5 кандидатських дисертацій, у т.ч. – 2 працівниками уні-
верситету (Павлюк Н.В., Юсипович Ю.М.), у спеціалізованій вченій раді Д 
35.072.03 (голова ради проф. Ребезнюк І.Т.) захищено 4 кандидатські дисер-
тації, у т.ч. – 3 працівниками університету (Бариляк В.В., Бурдяк М.Р., Цим-
балюк Ю.І.), у спеціалізованій вченій раді Д 35.072.04 (голова ради проф. 
Максимів В.М.) захищено 2 кандидатські дисертації працівниками універси-
тету (Мацишин Я.В., Солонинка В.Р.). 

В спеціалізованих вчених радах інших університетів працівниками на-
шого університету захищено одну кандидатську дисертацію (Гарасим Л.С.). 

Динаміка кількості захищених дисертацій працівниками університету 
протягом останніх років подана на рис. 2.7. 
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Рис. 2.7. Динаміка захисту дисертацій працівниками університету 
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3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 
Міжнародне співробітництво є пріоритетним напрямом роботи колекти-

ву університету. В університеті діють 33 угоди про співпрацю з вищими на-
вчальними закладами зарубіжних країн. 

Здійснюється обмін результатами наукових досліджень, науковими та 
педагогічними досягненнями з кращими європейськими та світовими універ-
ситетами, що сприяє підвищенню якості підготовки студентів, аспірантів, 
молодих науковців, допомагає в покращенні матеріально-технічної бази нау-
кових досліджень та навчального процесу. 

Університет є членом таких міжнародних наукових інституцій: 
- Міжнародна спілка лісових дослідницьких організацій (IUFRO) з 1994 

року; 
- Європейський лісовий інститут (EFI) з 1998 року; 
- Академічна асоціація європейських лісових університетів (SILVA Net-

work) з 1999 року; 
- Програма університетів Балтійського регіону з 1991 року; 
- Міжнародний інститут-асоціація регіональних екологічних проблем 

(МIAREP) з 2001 року; 
- Міжнародна асоціація лісових студентів з 1999 року; 
- Європейська кооперація в галузі наукових і технічних досліджень 

(COST) з 2007 року. 
Членство університету в цих авторитетних міжнародних інституціях 

сприяє взаємному обміну досвідом і встановленню особистих контактів між 
науковцями різних країн, а також піднімає імідж і авторитет України та уні-
верситету на європейському і світовому рівнях, сприяє поширенню інфор-
мації про українську лісову школу в усьому світі. Найінтенсивніші зв’язки 
підтримуються з Програмою університетів Балтійського регіону та Шведсь-
кого аграрного університету. З університетами Балтійського регіону коорди-
нується зміст навчальних дисциплін екологічного профілю Інституту еколо-
гічної економіки і менеджменту. 

Знаковими подіями у міжнародному співробітництві університету в 
2014-2015 навчальному році були: 

• у березні 2015 р. підписана угода про співпрацю з Бартін університе-
том (Туреччина); 

• в червні 2015 р. спільно зі Шведським університетом аграрних наук, в 
рамках співпраці та за підтримки Шведського фонду міжнародної кооперації 
у дослідженнях та вищій освіті, започаткована програма підготовки магістрів 
бізнес-адміністрування у лісопромисловому комплексі; 

• в 2014/2015 навчальному році аспіранти Груник Наталія та Регуш На-
талія завершили  річні наукові  дослідження в закордонних університетах Іс-
панії та Швейцарії. Фінансування досліджень відбулося за рахунок грантів 
закордонних університетів. Регуш Наталія у травні цього року завершила 
свою кандидатську дисертацію і успішно провела попередній її захист. Гру-
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ник Наталія готує дисертацію до попереднього захисту в жовтні-листопаді  
2015 року. Дисертація Груник Н. вперше в нашому університеті буде пред-
ставлена англійською мовою і буде захищатися в Університеті м. Кордоба 
(Іспанія) за програмою подвійного керівництва; 

• доценти Вицега Р.Р. та Гаврилюк С.А. в Міністерстві освіти і науки 
України вибороли право на стажування у провідних закордонних вищих на-
вчальних закладах Федеративної Республіки Німеччини і успішно завершили 
наукові стажування в Вільному  університеті м. Берліна та Дрезденському 
технологічному університеті; 

• у травні 2015 року представницька делегація університету в кількості 
12 професорів і провідних доцентів відвідала та обговорила розширення 
співпраці з Центром лісової техніки (м. Ярочін, Польща), а також презенту-
вала наш університет на Міжнародній спеціалізованій виставці LIGNA-2015 
(м. Ганновер, ФРН); 

• в лютому 2015 р. проведена робоча зустріч з представниками Німеччи-
ни та подана спільна заявка на науково-дослідний проект в рамках ЄС; 

• у травні 2015 р. проведений Міжнародний симпозіум “Недеревна про-
дукція лісу: сучасний стан і цінності в сучасному соціо-еколого-економічно-
му контексті. Міжнародний досвід” за участю Федеральної служби лісів 
США, Міжнародної програми WWF, ГО “ФОРЗА” (рис. 3.2); 

• в кінці травня 2015 р. проведено Міжнародний симпозіум “Екосистем-
ний сталий розвиток для Карпат”. 

 

 
 

Рис. 3.1. Підписання угоди про співпрацю між НЛТУ України 
та представниками Міжнародної програми Лісів США 

Шийлою Слемп і Джимом Чемберленом 
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Рис. 3.2. Робочі моменти міжнародного симпозіуму 
“Недеревна продукція лісу…” 

 
Всього за звітний навчальний рік за кордон виїзджали 68 науково-

педагогічних працівників університету, в тому числі 8 студентів. Пройшли 
тривалі наукові стажування у восьми закордонних університетах (США, Уго-
рщина, Польща, ФРН, Болгарія, Іспанія, Швейцарія, Швеція) 12 науково-
педагогічних працівників університету, а також аспіранти і студенти. Дина-
міка кількості НПП, аспірантів і студентів, які пройшли підвищення кваліфі-
кації за кордоном за останні роки подана на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Чисельність НПП, аспірантів і студентів, 

які пройшли підвищення кваліфікації за кордоном 
 

У 2014 році студентами, аспірантами та науковцями університету здобу-
то 12 міжнародних наукових ґрантів. Динаміка здобуття індивідуальних ґра-
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нтів на стажування у зарубіжних університетах за останні роки подана на 
рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Здобуття індивідуальних ґрантів на стажування за кордоном 

 
Щорічно університет подає заявки на міжнародні наукові проекти. 
Слід відзначити інтенсивну роботу з розвитку міжнародних зв’язків ди-

ректорів ННІ ЛСПГ проф. Миклуша С.І. та ННІ ДТД проф. Максиміва В.М., 
завідувачів кафедр, зокрема: ТВД – проф. Кийка O.A., екологічної економіки 
– проф. Туниці Ю.Ю., лісової таксації – проф. Горошка М.П., економіки та 
менеджменту лісових підприємств – проф. Синякевича І.М., а також окремих 
викладачів університету: доцентів Соловія І.П., Загвойської Л.Д., Лавного 
В.В., Короля М.М., Часковського О.Г., Гнатишина Я.М. та інших. 

Продовжувалася робота в рамках міжнародних програм. 
Кафедрою технології меблів та виробів з деревини під керівництвом 

проф. Кійко О.А. у 2014/2015 навчальному році виконувався міжнародний 
проект RERAM “Посилення зв’язків між науковими та інвестиційними до-
слідженнями у сфері використання ресурсів та сировини” (виконавці: проф. 
Кійко О.А., проф. Войтович І.Г. проф. Кшивецький Б.Я., доц. Гайда С.В., 
асист. Ільків М.М., асист. Солонинка В.Р.). 

Проект “RERAM” передбачає передавання досвіду ЄС щодо підвищення 
ефективності використання ресурсів і сировини в галузі деревообробної про-
мисловості, підтримку інновацій в країнах Східного Партнерства задля під-
вищення ефективності використання ресурсів та боротьби зі змінами клімату.  

Проект фінансує Європейський Союз у межах 7-ї Рамкової програми 
ЄС. Загальна вартість проекту – майже ˆ1 млн, тривалість – два роки 
(01.06.2014 – 31.05.2016 р.р.). Кошторис НЛТУ України у виконанні про-
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екту складає 67 100 Євро. До консорціуму, що впроваджує проект, належать 
11 науково-дослідних, бізнес-асоціацій і громадських організацій з Німеччи-
ни, Австрії, Польщі, Бельгії, Грузії, Молдови та України (три організації). 

 

 
 

Рис. 3.5. Країни – партнери проекту “RERAM” 
 
Проект має допомогти: 
- підвищити обізнаність щодо потенціалу ефективності використання 

ресурсів у ланцюжку доданої вартості; 
- оптимізувати способи переробки сировини (виготовляти більше з мен-

шої кількості сировини) шляхом надання рекомендацій впровадження інно-
ваційних технологій, виробничих процесів і методів планування; 

- покращити зв’язок між наукою та інноваціями у сфері ефективності 
використання ресурсів та сировини; 

- розширити ланцюжок передавання знань через кластери, інноваційні 
агенції, дослідницькі організації до кінцевих споживачів. 

Робоча зустріч членів консорціуму “RERAM” відбулася 13-17 жовтня 
2014 р. у Львові за участю представників семи держав. Відбулося засідання 
Наглядової ради проекту, під час якого підбили підсумки виконаної роботи, 
спланували подальші кроки і обговорили програму п’ятиденного практично-
го тренінгу для тренерів-консультантів із питань енерго- і ресурсоощадності 
підприємств деревообробної і меблевої галузей Львівщини. Відтак відвідали 
три підприємства: ТОВ “Факро Львів”, ТОВ ТПК “Бук-Холдинг” і ТОВ “Юр-
Віт”. Після тренінгів представники цих компаній змогли самотужки застосу-
вати отримані знання в реальних умовах – на базі меблевої фабрики “Меблі-
стиль”. 

Програма ENPI-FLEG фінансувала дослідження економічного та соці-
ального впливу неефективних і несталих методів ведення лісового господар-
ства та незаконних лісозаготівель в Україні. За результатом цього досліджен-
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ня готується до друку книга “The Economic and Social Impact of Inefficient, 
Unsustainable Forest Practices and Illegal Logging: Comparative Analyses 
between 6 ENPI FLEG Countries (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, 
Russia, and Ukraine)”, в роботі над якою взяли участь доц. І. Соловій та асист. 
М. Мельникович. 

У звітному періоді відбулися зустрічі з зарубіжними фахівцями, зокре-
ма: 

- зустріч із спеціалістами відділу Міжнародних програм Лісової служби 
США (Вашингтон), п. Шілою Слемп, відповідальною за співпрацю з Росією, 
Європою та Близьким Сходом та п. Джеймсом Чемберленом – провідним 
спеціалістом з недеревної продукції лісу в США, який виступив із доповіддю  
на Міжнародному симпозіумі “Недеревна продукція лісу…” і про можливос-
ті співпраці в питаннях заготівлі недеревної продукції лісу; 

- професор Шведського аграрного університету п. Андерс Роос прочитав 
для студентів і викладачів лекцію на тему “Стратегічні зміни та маркетинг в 
лісовій промисловості”; 

- професор Шведського аграрного університету п. Ларс Льоннштедт 
прочитав лекцію про користь міжнародних зв’язків університетів; 

- велика група викладачів та студентів Еберсвальдського університету 
сталого розвитку прийняла участь в симпозіумі “Екосистемний сталий розви-
ток для Карпат” 30 травня 2015 р. 

Питанням розвитку міжнародних зв’язків велику увагу приділяє Вчена 
рада університету, на засіданнях якої систематично розглядаються питання, 
пов’язані з розвитком міжнародних зв’язків, визначаються заходи для їх ін-
тенсифікації. 

Враховуючи недостатність бюджетного фінансування університету, мо-
жна вважати роботу з розвитку міжнародної співпраці, що проводилася в 
університеті у 2014/2015 навчальному році, задовільною. 

Міжнародну співпрацю планується розвивати надалі за такими напря-
мами: 

1) Впровадження результатів спільних європейських багатосторонніх та 
двосторонніх проектів, наукових стажувань та обмінів у навчальний процес; 

2) Розширення академічного обміну викладачами, науковцями та студе-
нтами з провідними європейськими університетами та університетами США; 

3) Сприяння отриманню студентами, науковцями та викладачами уні-
верситету індивідуальних ґрантів для навчання та стажування за кордоном; 

4) Продовження подання заявок на спільні міжнародні проекти та ґран-
ти. 

Інформація про міжнародне співробітництво університету за звітний пе-
ріод свідчить, що навіть у складних економічних умовах сьогодення колек-
тив університету шукає та знаходить шляхи для підтримання та розширення 
міжнародної співпраці, для презентації української лісової науки в Європі та 
світі, для гідного входження у Європейський освітній простір. 
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4. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН 
ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

4.1. Фінансово-економічний стан 
 
Кошторис доходів та видатків університету формувався з коштів загаль-

ного та спеціального фонду державного бюджету. За рахунок коштів загаль-
ного фонду університет повністю профінансував виплату заробітної плати 
працівникам, які є у штаті на бюджетному утриманні, виплату стипендій та 
повністю провів розрахунки за спожиту електроенергію, газ, воду, тепло та 
інші комунальні послуги. 

Доходи та видатки загального фонду склали – 61865,8 тис. грн. 
Університетом отримано позабюджетних коштів, які входять до спеціа-

льного фонду, від надання платних послуг та господарської діяльності – 
12066,2 тис. грн., що є більше на 424,3 тис. грн від попереднього періоду та 
отримано благодійних внесків і грантів на суму 2905,8 тис. грн, що на 1197,4 
тис. грн більше від попереднього періоду. 

Наявні в університеті кошти скеровувалися на виконання аварійних ро-
біт, забезпечення ремонту систем опалення, водо- і електропостачання, по-
кращення матеріально-технічної бази. 

За рахунок коштів спеціального фонду проведена оплата комунальних 
послуг на суму 0,5 млн. грн, що становить 4,0% від суми отриманих доходів. 

Силами залучених підрядних організацій проведено капітальні та поточ-
ні  ремонти об’єктів університету на загальну суму 1624,5 тис. грн.   

За підсумками року придбано для університету техніки, меблів та книг на 
такі суми: комп’ютерної техніки – 24,0 тис. грн, підручників та книг для біб-
ліотечного фонду – 61,3 тис. грн. 

Заборгованостей із виплати заробітної плати, стипендій та комунальних 
послуг на кінець звітного року немає. 

На жаль, у поточному році ми змушені приймати непопулярні кроки, 
для забезпечення життєдіяльності нашого університету. Протягом року зму-
шені були піти у відпустку без збереження зарплати працівники університету 
терміном від 7-ми до 14-ти кал. днів. 

 
4.2. Виконання ремонтно-будівельних робіт 

 
За звітний період в університеті виконано значні обсяги ремонтних ро-

біт, найважливішими з яких є такі: 
- капітальний ремонт студентської їдальні “Верховина” та переходу між 

їдальнею та навчальним корпусом №1, а також облаштування прилеглої те-
риторії; 

- капітальний ремонт котельні із виносом з підвалу та влаштуванням да-
хової потужністю 0,8 Гкал/год. у гуртожитку №1; 

- капітальний ремонт фасаду (торець та тильна сторона) навчального ко-
рпусу №1; 
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- капітальний ремонт пасажирських ліфтів (2 шт.) у гуртожитку №4; 
- капітальний ремонт даху (коридорної частини ауд. А і Б навчального 

корпусу №1); 
- ремонт аудиторій №101, 106, 207, 210, 307 та 310 навчального корпусу 

№1, кімнати 2-го відділу, кімнати №10 адміністративного корпусу; 
- заміна вікон та дверей у навчальних корпусах №2, 3 і 6; 
- облаштування шатрового даху диспетчерської автогаража; 
- капітальний ремонт кухонь з 1-го по 9-й поверхи студ.гурт. №4; 
- капітальний ремонт двох душових у гуртожитках №1 і 2; 
- ремонт спортивної кімнати у гуртожитку №3; 
- ремонт сходової клітки на 1-3-му поверхах у навчальному корпусі №1; 
- ремонт складу Ботанічного саду (біля гуртожитку №4); 
- встановлення велосипедних стійок біля навчальних корпусів №1, 2, 3, 

4, 5 і 6 та автогаражу університету; 
- влаштування трибуни на стадіоні; 
- штукатурка відкосів вікон (510 шт.); 
- монтаж тротуарної плитки у підвалі навчального корпусу №4 (30 м?); 
- встановлення енергозберігаючих прожекторів на території університе-

ту; 
- ремонт сходової клітки у будинку метеорології (навчальний корпус 

№3); 
- часткова заміна теплотраси у навчальному корпусі №1; 
- ремонт водовідведення 15 м/п, встановлення зворотніх клапанів у на-

вчальному корпусі №4; 
- заміна засувки, водопроводу (50 м/п) у навчальному корпусі №6; 
- виконання щорічних заходів з підготовки до опалювального сезону; 
- промивка системи опалення у гуртожитках №1 і 2 та заміна аварійних 

ділянок труб; 
- капітальний ремонт щитової у навчальному корпусі №1; 
- відновлення та ремонт електроосвітлення у підвалах корпусу №6 (ви-

моги ЦЗ); 
- ремонт електромережі на 2-3-му поверхах та підключення бойлерів у 

корпусі Ботанічного саду; 
-   електромонтаж та ремонт електромереж у навчальних корпусах та гу-

ртожитках. 
 

4.3. Оздоровлення працівників та студентів університету 
 
Протягом 2014-2015 н.р. 297 працівників та членів їх сімей оздоровлено 

за пільговими путівками на екологічних стаціонарах університету та в оздо-
ровчо-спортивному таборі “Лісотехнік” на загальну суму 199,36 тис. грн. 


