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1. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 
1.1. Аналіз навчального процесу 

1.1.1. Організація навчального процесу в контексті  
імплементації Закону України “Про вищу освіту” 

 
Уже минуло два роки від ухвалення Верховною Радою України нового 

Закону “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 р. №1556-VII. Відповідно до єв-
роінтеграційних прагнень України глибинне реформування національної ви-
щої освіти має бути спрямоване на активну реалізацію системних кроків з 
імплементації положень цього Закону. 

Минулий рік для нашої країни характерний стрімкими змінами та важ-
кими випробуваннями, викликаними, в основному, війною на Сході України. 
Враховуючи військову агресію Росії на Донбасі та анексію нею Криму перед 
колективом університету стоїть важливе питання переосмислення уже зроб-
леного з реалізації системних навчально-освітніх та виховних заходів для 
спрямування їх на посилення, в першу чергу, національно-патріотичного ви-
ховання студентів університету, готовності захищати суверенітет і територіа-
льну цілісність Української держави. 

За звітний період колективом університету здійснено низку заходів що-
до імплементації Закону України “Про вищу освіту”, а також реалізації су-
часних вимог економіки України, входження національної лісотехнічної ви-
щої освіти до Європейського простору вищої освіти, підвищення її якості та 
конкурентноздатності. Модернізовано зміст та вдосконалено організацію 
усіх рівнів та ступенів здобувачів вищої освіти в університеті. 

Відповідно до Плану заходів НЛТУ України з реалізації Закону України 
“Про вищу освіту” в університеті напрацьована низка важливих документів, 
які ухвалено Вченою радою університету:  

• Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інно-
ваційної діяльності Державного вищого навчального закладу “Національний 
лісотехнічний Університет”, яка вимагає доопрацювання і удосконалення; 

• Стратегія міжнародної діяльності Національного лісотехнічного уні-
верситету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації ви-
щої освіти України; 

• Положення про Вчену Раду  Національного лісотехнічного університе-
ту України; 

• Положення про Наглядову раду  Національного  лісотехнічного універ-
ситету України; 

• Положення про  ректорат  Державного  вищого  навчального закла-
ду Національний лісотехнічний університет України; 

• Положення про  навчальні  підрозділи   Національного лісотехнічного  
університету  України; 

• Положення про організацію наукової, науково-технічної та інновацій-
ної діяльності у Національному лісотехнічному університеті України; 

• Положення про наукове товариство студентів НЛТУ України; 
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• Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних 
працівників у Національному лісотехнічному університеті України; 

• Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних пра-
цівників Національного лісотехнічного університету України; 

• Положення про Екзаменаційну комісію у Національному лісотехніч-
ному університеті України; 

• Тимчасове Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу 
студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (зі 
змінами та доповненнями); На завершені розроблення Системи забезпечення 
НЛТУ України якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи 
внутрішнього забезпечення якості); 

• Положення про організацію освітнього процесу в Національному лісо-
технічному університеті України; 

• Положення про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у Націона-
льному лісотехнічному університеті України; 

• Положення про переведення студентів на вакантні місця державного 
замовлення у Національному лісотехнічному університеті України; 

• Положення  про студентське самоврядування у Національному лісоте-
хнічному університеті України; 

• Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального 
закладу “Національний лісотехнічний університет України”; 

• Положення про науково-дослідну частину Національного лісотехніч-
ного університету України; 

• Положення про навчально-методичний відділ  Національного лісотех-
нічного університету України; 

• Положення про відділ фандрайзингу Національного лісотехнічного 
університету України; 

• Положення про офіційний сайт Національного лісотехнічного універ-
ситету  України; 

• Положення про Закарпатський навчально-науково-виробничий центр; 
• Положення про лісоекологічний стаціонар “Східниця”; 
• Положення про лісоекологічний стаціонар “Моршин”; 
• Положення про навчально-виробничу базу “Івано-Франкове”; 
• Положення про ботанічний сад загальнодержавного значення Націона-

льного лісотехнічного університету України та інші. 
Ці нормативні документи були публічно обговорені в колективах універ-

ситету і оприлюднені на офіційному сайті університету в розділі “Норма-
тивно-правова база. Нормативно-правові документи діяльності НЛТУ”, є до-
ступними для подальшого обговорення і подання пропозицій для вдоскона-
лення. 

Вище перераховані нормативно-правові документи, розроблені у зв’язку 
з імплементацією Закону України “Про вищу освіту”, формують нову модель 
освітньо-виховної діяльності нашого університету. 

Особливої уваги заслуговує затвердження Міністерством освіти і науки 
України Статуту НЛТУ України – одному з перших серед ВНЗ України. З 
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точки зору імплементації Закону “Про вищу освіту” перезатвердження стату-
тів (до якого за даними МОН України багато ВНЗ ще навіть не приступали), 
є потужним засобом реформування самих університетів. 

Зафіксувавши у Статуті свій профіль, університет продовжує реформу-
вати свою діяльність і Міністерство освіти і науки України, відповідно до 
цього самовизначення, прийматиме рішення стосовно розподілу державного 
замовлення на підготовку фахівців лісотехнічного профілю. Тому імплемен-
тація Закону України “Про вищу освіту” і саме перезатвердження Статутів 
може стати одним (хоч і не єдиним) із каталізаторів активності університет-
ських спільнот. 

Не дивлячись на труднощі, викликані важким економічним станом в 
країні, ми повинні здійснити у стінах університету організацію такого навча-
льно-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 на-
самперед уся реформа вищої освіти опирається на формування не тільки 
знань, а й навичок. І те, що в Європі називається компетентністю – це вмін-
ня реалізувати отримані знання. Саме ці обставини визначають актуаль-
ність 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. 

Не дивлячись на несприятливі умови для розвитку освітньо-виховної, 
методичної, наукової та інноваційної діяльності, наш колектив продовжував 
напружено працювати, підтверджуючи згуртованість, професіоналізм та від-
повідальність за підготовку висококваліфікованих фахівців для лісового сек-
тору та суміжних галузей економіки України. 

 Багаторічна напружена робота колективу університету сьогодні отри-
мує високу оцінку на національному та міжнародному рівнях. Свідченням 
цьому є високі місця, які посідає НЛТУ України впродовж останніх років се-
ред ВНЗ нашої держави у різноманітних рейтингових системах та академіч-
них рейтингах, які використовуються з метою виявлення найкращих шляхів 
розвитку вищої школи та з’ясування найважливіших складових її діяльності. 

Інформаційним освітнім ресурсом “Освіта.ua” складено консолідований 
рейтинг вищих навчальних закладів України 2016 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 вишів України: “Топ-200 Укра-
їна”, “Webometrics” та “Scopus”, кожен з яких використовує різні критерії 
оцінювання вищих навчальних закладів. 

Академічний рейтинг вищих навчальних закладів України “Топ-200 
Україна” щороку проводить Центр міжнародних проектів “Євроосвіта”.   
Методика цього рейтингу побудована відповідно до міжнародних принципів 
ранжування університетів, розроблених ЮНЕСКО. Ця методика є на-
йоб’єктивнішою, тому що визначення рейтингу ВНЗ здійснюється 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  
агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі 
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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: якістю науково-педагогічного потенціалу, якістю навчання та 
міжнародним визнанням. 

В академічному рейтингу вищих навчальних закладів України “Топ-200 
Україна” Національний лісотехнічний університет України щороку посідає 
високі місця серед вишів України (табл. 1.1). Зокрема у “Рейтингу ВНЗ  
“Топ-200 Україна” – 2015-2016 рік” НЛТУ України посів 33 місце серед 200 
ВНЗ України і третє місце серед 20 ВНЗ Львівщини, а за якістю науково-
педагогічного потенціалу – шосте місце серед ВНЗ України. Тож абітурієнти 
і роботодавці можуть побачити і оцінити високий рівень нашого університе-
ту. 

 
 

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 

2015-
2016 

Серед 200 
ВНЗ України  21 9 27 26 30 32 31 38 37 33 

Серед 20 
ВНЗ Львівщини 1 1 2 2 3 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. В процесі складання 
Webometrics ranking of world’s universities враховується кількість проіндексо-
ваних пошуковими системами сторінок сайту вищого навчального закладу, 
зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість заван-
тажених на сайт файлів. 

У новому рейтингу “Webometrics” серед українських ВНЗ Національ-
ний лісотехнічний університет України посідає 158 місце. 

“Scopus” – бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент 
для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. Ба-
за даних Scopus індексує більше 20000 наукових видань з технічних, медич-
них та гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації нау-
кових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником 
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та власником “Scopus” є видавнича корпорація “Elsevier”. База даних Scopus 
доступна на умовах передплати та має власну систему для пошуку веб-
сторінок, що інтегрована із патентною базою даних. У рейтингу “Scopus” 
вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша (h - індексом) – 
кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій, які 
опубліковані навчальним закладом або його працівниками у наукових видан-
нях бази даних Scopus, і кількості цитувань цих публікацій. 

За показниками наукометричної бази даних “Scopus” Національний     
лісотехнічний університет України посідає 35 місце серед українських ВНЗ. 

У консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 
2016 року Національний лісотехнічний університет України посів 62 місце 
серед 269 ВНЗ України і четверте місце серед 20 ВНЗ Львівщини (табл. 1.2). 

 

 

Таблиця 1.2
 

Консолідований рейтинг кращих ВНЗ Львівщини 
2016 року 

 
 

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 8 3 20 

Національний університет 
“Львівська політехніка” 2 6 5 9 10 24 

Львівський національний 
медичний університет 

ім. Д. Галицького 
3 29 52 65 12 129 

Національний лісотехніч-
ний університет України 4 62 33 158 35 226 
Львівський торговельно-
економічний університет 5 89-91 60 119 118 297 

 
Звичайно, є ще над чим працювати колективу університету для покра-

щення результатів рейтингів, зокрема у “Webometrics” і “Scopus”, покращу-
ючи змістовну та інформаційну складову веб-сторінок сайту університету і 
збільшуючи кількість наукових публікацій у наукових виданнях бази даних 
Scopus. 

Слід задуматися над входженням нашого університету до міжнародного 
рейтингу вищих навчальних закладів QS World University Rankings®, який 
визначає результати діяльності університетів світу за основними академіч-
ними показниками. Рейтинг World University Rankings виходить одинадцятий 
рік поспіль та має світове визнання, як інструмент оцінювання якості універ-
ситетської освіти. 
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Під час укладання рейтингу використовуються декілька основних кри-
теріїв діяльності вишу: репутація в академічному середовищі, цитованість 
наукових публікацій представників університету, співвідношення кількості 
викладачів і студентів, ставлення роботодавців до випускників, а також від-
носна чисельність іноземних викладачів та студентів. До рейтинг-листа QS 
World University включено понад 800 університетів світу. 

До QS World University Rankings® 2015/16 увійшли 6 українських вищих 
навчальних закладів. Зокрема, за результатами рейтингу, першим у його спи-
ску з українських університетів є Київський національний університет імені 
Т. Шевченка, який отримав місце у категорії 421-430. Другим українським 
університетом, що включений до Тор-500 престижного світового рейтингу 
став Харківський національний університет імені В. Каразіна, отримавши ка-
тегорію 491-500. Діяльність Національного технічного університету “Київсь-
кий політехнічний інститут” оцінена категорією 601-650. Також до QS World 
University Rankings-2015/16 увійшли Донецький національний університет, 
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 
та Сумський державний університет, які розташувалися у категорії 701+. 

Входження Національного лісотехнічного університету України у   
ТОП-1000 міжнародного рейтингу університетів QS World University було би 
значним досягненням усього колективу нашого університету. Це послужило 
би серйозним мотиваційним імпульсом для колективу університету для по-
дальшого вдосконалення навчального процесу. 

Колектив університету розуміє, що ефективне реформування вищої 
освіти можливе лише тоді, коли воно проводиться одночасно “знизу” і “звер-
ху”. Низка нових законодавчих та нормативно-правових документів, за виня-
тком системи фінансування, запропонованих “зверху” створило передумови 
для деякої автономії ВНЗ, збільшення їх свободи, відповідальності, а тому 
колективу університету слід активніше втілювати їх в життя. 

Важливим напрямком нашої діяльності був перехід до підготовки фахів-
ців за новим Переліком-2015 з урахуванням положень Закону України “Про 
вищу освіту”. У новому Переліку основні лісотехнічні (профільні) спеціаль-
ності збереглися шляхом затвердження 10 грудня 2015 р. Міністерством осві-
ти і науки України Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здій-
снюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-
кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, 
магістра, а також ліцензованого обсягу та максимальних обсягів державного 
замовлення Державного вищого навчального закладу “Національний лісоте-
хнічний університет України”. 

Одним із найсуперечливіших моментів повноцінного функціонування 
системи вищої лісотехнічної освіти у минулому році стала тривала боротьба 
університету за повернення до нового Переліку-2015 спеціальності “Дерево-
обробні та меблеві технології”. Визначення її як спеціалізації – складової спе-
ціальності “Лісове господарство” в майбутньому (а це уже відчулося за ре-
зультатами вступної кампанії 2016 року) може завдати великої шкоди лісо-
вій, деревообробній та меблевій галузям вітчизняної економіки. НЛТУ Укра-
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їни разом з НУБіП продовжує відстоювати повернення до нового Переліку-
2015 цієї спеціальності. Цю позицію підтримують деревообробні та меблеві 
підприємства України, як таку що забезпечить повноцінну структуру підго-
товки кадрів для галузі. Міністр освіти і науки України пообіцяла повернути-
ся найближчим часом до розгляду цього питання та його позитивного вирі-
шення. 

Нині наш університет здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої 
освіти: бакалавра – за 12 спеціальностями і 18 спеціалізаціями; магістра – за 
12 спеціальностями і 20 спеціалізаціями; доктора філософії – за 8 освітньо-
науковими програмами; доктора наук – за 8 науковими спеціальностями. 

У червні ц.р., завдяки проведеній великій роботі кафедрою обліку і ау-
диту, ліцензовано спеціальність 071 Облік і аудит за магістерським рівнем 
вищої освіти. 

Завершується підготовка до акредитації Національним агентством із за-
безпечення якості вищої освіти освітніх програм, за якими здійснюється під-
готовка здобувачів вищої освіти (до введення стандартів вищої освіти), від-
повідно до Закону України “Про вищу освіту” від 01 липня 2014 року № 
1556-VІІ, Ліцензійних умов у сфері вищої освіти (Постанова КМУ від 30 гру-
дня 2015 р. № 1187 та методичних рекомендацій “Розроблення освітніх про-
грам” (Авт.: Захарченко В.М., Луговий В.І., Рашкевич Ю.М., Таланова Ж.В./ 
за ред. В.Г. Кременя – К.: ДП  НВЦ “Пріорітети”, 2014. – 120 с.).   

В університеті відповідно до листа МОН України від 13.03.2015р. №1/9-
126 здійснюється плановий перехід до зменшення навчального навантаження 
викладачів: до 750 годин у 2016/2017 навчальному році, до 675 годин у 
2017/2018 і до 600 годин у 2018/2019 навчальних роках. Це вимагатиме від 
науково-педагогічних працівників університету докорінного перегляду зміс-
ту окремих дисциплін, структури навчальних планів і, як результат, – змісту 
освітнього процесу, методик та форм навчання і наукових досліджень. Це 
реформування повинно здійснюватися з переходом від пасивної форми про-
ведення знань (“переписування через дошку”) до активної шляхом попере-
днього орієнтування студентів на основі конспекту майбутньої лекції та за-
вдання для самостійного опрацювання відповідного матеріалу. На лекції в 
режимі активного спілкування викладач – студенти, відбувається обговорен-
ня і коментування головних положень матеріалу. Результати досліджень за-
кордонних університетів (Варшавської політехніки) показують, що активні 
методи навчання істотно підвищують засвоєння матеріалу і майже втричі 
скорочують необхідну кількість академічних годин для навчання. 

 
1.1.2. Стратегія освітянської діяльності університету 

 
В університеті розроблено “Стратегію і перспективні напрями розвитку 

освітньої, наукової та інноваційної діяльності Національного лісотехнічного 
університету України”, де окреслено засади для виконання покладених на 
університет нових статутних функцій з формування патріотичної національ-
ної еліти України, підготовки висококваліфікованих фахівців для лісового 
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господарства, лісопромислової, деревообробної та пов’язаних з ними суміж-
них галузей економіки та сфер суспільного життя. Дана “Програма розвитку” 
ставить за мету вибудувати нову багатовекторну стратегію розвитку за на-
прямами життєдіяльності Університету і забезпечити її дієвими механізмами 
реалізації. 

Стратегію і перспективні напрями розвитку діяльності НЛТУ України 
розроблена відповідно до вимог чинного законодавства, рекомендацій МОН 
України, а також міжнародних нормативних актів освітянського і наукового 
змісту, Закону України “Про вищу освіту”, пріоритетних напрямів розвитку 
вітчизняної науки, що реалізуються НАН України, Статуту НЛТУ України, 
досвіду реалізації таких програм іншими ВНЗ та наукового доробку вчених 
eніверситету. 

Програма розроблена з метою забезпечення якісних і кількісних пере-
творень в НЛТУ України для набуття повноцінних характеристик статусу 
дослідницького університету, як одного з вітчизняних лідерів освіти і науки, 
що сприятиме самореалізації студентів, науково-педагогічних працівників 
університету, формуванню соціально зрілої творчої особистості, громадянина 
України і світу, підготовці студентської молоді до сучасного ринку праці, 
який вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а й здат-
ності самостійно застосовувати їх у нестандартних постійно змінюваних 
життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво 
компетентних громадян. 

Своє призначення Університет реалізовує через: 
- провадження на високому рівні освітньої діяльності на основі збалан-

сованих і розроблених з врахуванням передового світового досвіду та прин-
ципів сталого розвитку освітньо-професійних (бакалаврських, магістерсь-
ких), освітньо-наукових (магістерських, докторських) програм; 

- орієнтацію на оригінальні авторські програми вибіркових дисциплін; 
- формування та впровадження інформаційного освітнього середовища і 

застосування в навчально-виховному процесі та бібліотечній справі поряд із 
традиційними засобами, інформаційно-комунікаційних технологій, а також 
доступу до світових інформаційних ресурсів; 

- поєднання освітньої діяльності з науково-дослідною роботою; 
- розроблення та впровадження стандартів вищої освіти, зорієнтованих 

на компетентнісний підхід, узгоджених із новою структурою рівнів та ступе-
нів вищої освіти і Національною рамкою кваліфікацій; 

- посилення мовної, екологічної, економічної, правової підготовки сту-
дентів; 

- розвиток системи профорієнтації, спрямованої на відбір обдарованої 
молоді для навчання у ВНЗ з врахуванням демографічних і соціально-
економічних умов в країні; 

- побудову ефективної системи національного виховання на засадах за-
гальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення 
фізичного, морально-духовного розвитку студентів. 
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Аналіз результатів вступних кампаній останніх років до ВНЗ, особливо 
технічних, низькі конкурсні бали при зарахуванні вступників (наприклад – на 
навчання за спеціальністю “Прикладна механіка” – 124,3) свідчать про гли-
бокі проблеми і суперечності протягом багатьох років як у системі освіти 
України, так і у нашому університеті. Впродовж останніх років в Україні 
прослідковується стійкий процес деіндустріалізації її економіки, зниження 
престижності інженерної праці, необхідності отримання складних наукоміст-
ких знань. 

Аналізуючи ситуацію, що склалася в технічних ВНЗ ректор НТУУ 
“КПІ”, академік НАН України М.З. Згуровський сказав: “Ця деформована 
система цінностей дезорієнтує молодих людей, які на відміну від їх одноліт-
ків з передових країн світу, не бачать своє майбутнє в промисловості, приро-
дничій науці та інженерії. Вони переважно мріють поповнити лави управлін-
ців, правників, фінансистів, фіскальників та інших представників невиробни-
чих професій”. 

Тому удосконалюючи і поступово впроваджуючи нову модель освітньо-
виховної діяльності, необхідно підсилювати рівень математичної і природни-
чої підготовки. Без фундаментальних знань, яких абітурієнти сьогодні не 
мають після повної загальної середньої освіти, неможливе розуміння приро-
ди складних процесів і явищ. Лише після отримання глибокої фундаменталь-
ної освіти випускники університету зможуть відповідати вимогам, встанов-
лених рівнями, ступенями та кваліфікацією вищої освіти та Національній ра-
мці кваліфікацій. І великим досягненням функціонування цієї моделі буде 
досягнення наскрізної інтегрованої підготовки бакалавр-магістр-доктор філо-
софії. 

Для забезпечення такої підготовки треба впроваджувати прогресивні 
технології наукоємного інноваційного навчання, особливо звернути увагу на 
виконання рішення Колегії МОН України від 27 листопада 2015 р. (Протокол 
№ 10/5-4) “Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахі-
вців для сталого розвитку”, поглиблювати інтеграцію з ринком праці, покра-
щувати науково-методичне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення 
нашої роботи, постійно здійснювати аналіз якості підготовки здобувачів ви-
щої освіти. 

Стратегією освітянської діяльності НЛТУ України була і залишаєть-
ся підготовка фахівців для сталого розвитку, в першу чергу лісового сектора 
економіки України, шляхом екологізації лісотехнічної освіти. Університе-
том обґрунтовано і запропоновано Інституту інноваційних технологій і зміс-
ту освіти МОН України включити в галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО) 
під час розроблення освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) еколо-
гічну компетентність. 

Упродовж звітного навчального року університет працював над 
розв’язанням проблем підвищення ефективності та якості побудови навчаль-
но-виховного процесу, удосконаленням якості вищої лісотехнічної освіти. Ця 
робота була, насамперед, зорієнтована на вироблення нових теоретичних 
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підходів та ідей, які основані на інноваційній перебудові всієї освітньої дія-
льності університету – 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. 

Робочими групами ННІ університету розроблено і з 2015/2016 навчаль-
ного року запроваджено в навчальний процес нові робочі навчальні плани з 
урахуванням Положення про вивчення вибіркових дисциплін в НЛТУ Украї-
ни, у яких запропонована нова якість пропонованих освітніх програм. Само-
стійно формуючи освітні програми, було визначено дисципліни, які у них 
закладаються. Чверть від загального обсягу програми (25% дисциплін) фор-
мувалися і обиралися самими студентами. З лютого 2016 року, дотримую-
чись положення, відбувалися презентації вибіркових предметів кафедрами та 
викладачами, після чого студенти змогли зробити їх вибір для подальшого 
вивчення. 

Забезпечення якості освіти визнається усіма зацікавленими сторонами 
(ВНЗ, здобувачі освіти і роботодавці), як основне завдання всіх інституціона-
льних змін у сфері освіти. Проблема забезпечення якості освіти є доміную-
чою у Законі України “Про вищу освіту”, положеннях Болонського процесу, 
відповідних програмах заходів, що реалізуються як на регіональному, націо-
нальному і галузевих рівнях, так і на рівні ВНЗ. Домінуючою тенденцією роз-
витку взаємодії сфери освіти і ринку праці є визнання провідної ролі оцінки 
результатів навчання під час визначення якості освіти. 

Тому під час розробленя системи забезпечення якості освітньої діяльно-
сті та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) НЛТУ 
України встановлюється мінімальний перелік критеріїв, які має відстежувати 
система забезпечення якості освіти в університеті. Пороговий рівень вимог 
повинен визначатися положеннями двох документів – Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти (Постанова КМ України від 
30 грудня 2015 р. № 1187) та проекту постанови КМ України “Порядку на-
дання вищому навчальному закладу статусу національного, підтвердження та 
позбавлення цього статусу”, Європейської Асоціації із забезпечення якості 
вищої освіти. 

Внутрішньоуніверситетська система забезпечення якості освіти в НЛТУ 
України, для її успішного завершення і функціонування, повинна опиратися 
окрім моніторингу багатьох кількісних показників, на систему цінностей, 
традицій, норм (як загальноуніверситетського рівня, його понад 140-річного 
досвіду так і субрівнів академічних підрозділів – інститутів, кафедр), які вла-
сне й визначають ефективність функціонування університету. 

Система якості може успішно реалізовуватися лише за умови залучення 
і активної участі усіх працівників університету. При цьому, з одного боку, 
повноваженнями, щодо впровадження власних розробок, досліджень, ініціа-
тив якості мають бути наділені усі учасники процесу, а з іншого – необхідно 
мати впевненість, що всі працівники університету (адміністрація, керівники 
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структурних підрозділів, науково-педагогічні та наукові працівники, навча-
льно-допоміжний та адміністративно-господарський персонал) і студенти 
намагатимуться реалізувати і розвивати систему якості освіти. Слід передба-
чити, що вагомою складовою цієї системи повинна бути комплексна система 
моніторингу якості підготовки фахівців. Це об’єктивний інструмент оціню-
вання залишкових знань студентів старших курсів з фундаментальних, про-
фесійно-орієнтованих і фахових дисциплін, англійської мови, якості диплом-
них проектів, який оцінює наших випускників роботодавцями. Наприклад – 
вже сьогодні успішно використовується на кафедрі соціології та культуроло-
гії портфоліо як засіб накопичення та систематизації матеріалів, що засвід-
чують рівень сформованості компетентностей студента. 

Нажаль, протягом останніх років маємо деяке зниження успішності сту-
дентів, пов’язане з погіршенням рівня знань абітурієнтів, які вступають на 
перший курс. Так, зимову сесію 2015/216 навчальному році успішно склали у 
зазначені терміни 93,2% студентів замість 93,9% і літню сесію – 89,3% сту-
дентів замість 92,4% у минулому навчальному році. 

Кількість відмінників за результатами літньої сесії становить 9,4%. Сту-
дентів, які навчаються на “відмінно” та “добре” – 26,3%, а таких, які отри-
мують змішані оцінки – 43,9%. Кількість тих, хто вчиться на “задовільно” 
складає 9,7%. Разом з тим відносна кількість відрахованих за результатами 
зимової і літньої склали 2,8% від загальної кількості студентів. 

Майже незмінною залишається частка студентів (74%), які отримують 
базову академічну стипендію. Додатково протягом року 20 студентів отри-
мували іменні та персональні стипендії. З них три стипендії Президента 
України, одна Кабінету Міністрів України та одна Верховної Ради України. 

Кадрова політика, яка проводиться упродовж багатьох років в універси-
теті – це сплав талановитої молоді та досвідченої професури. Керівництво 
університету виходить з того, що не лише вік визначає можливість подальшої 
роботи викладача, а і його професіоналізм та активність. Завдяки такій бага-
торічній політиці сформувався стабільний склад науково-педагогічних пра-
цівників продуктивного, творчого віку, який постійно поповнюється 25-30 
річними випускниками аспірантури. 

Сьогодні середній вік викладачів НЛТУ України встановився на рівні 48 
років (професорів, докторів наук – 62 роки; доцентів, кандидатів наук – 48 
років), що в даний час для нашої непростої професії, яка вимагає багаторіч-
ного фахового вдосконалення, є, напевно, оптимальним. 

Протягом звітного періоду кадровий потенціал університету помітно по-
силився. Кількість штатних докторів, професорів, зокрема на 5 осіб, кандида-
тів наук, доцентів на 8 осіб. Сьогодні науково-педагогічний склад налічує 387 
осіб, з яких 362 штатних і 25 сумісники. 

За питомою вагою працівників вищої кваліфікації університет посідає 
шосте місце серед ВНЗ України (професорів, докторів наук – 14%; доцентів, 
кандидатів наук – 58%). 

Велика увага приділяється підвищенню кваліфікації науково-педагогіч-
них працівників. Протягом минулого навчального року 23,2% штатних ви-
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кладачів пройшли цю форму стажування. 28 НПП університету пройшли під-
вищення кваліфікації за кордоном. 

Підвищення якості науково-педагогічних працівників університету, по-
кращення його професіоналізму є одним з найголовніших завдань. Забезпе-
чення належного кадрового резерву і університеті ускладнюється тим, що 
відсоток (частка) докторів наук, професорів пенсійного віку становить 54% і 
наявністю низки кафедр, на яких не ведеться підготовка аспірантів і доктора-
нтів. Відсутність третього рівня підготовки (PhD – доктора філософії), згідно 
з новим законодавством робить випускову кафедру такою, що не має права 
на існування. 

1 липня 2018 року закінчується термін дії Сертифікату про акредитацію 
Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний уні-
верситет України”. Враховуючи проект постанови КМ України “Про затвер-
дження Порядку надання вищому навчальному закладу статусу національно-
го та позбавлення цього статусу”, згідно з яким НЛТУ України проходитиме 
підтвердження статусу в 2019 році, колективу університету необхідно протя-
гом 2016/2017 навчального року прикласти максимум зусиль для отримання 
високої оцінки і відповідності Законам України “Про освіту”, “Про вищу 
освіту”, Ліцензійним умовам надання освітніх послуг, іншим законодавчим 
актам, а також встановленим критеріям. 

Тому для підвищення якості навчального процесу слід глибше впрова-
джувати комплексну систему самоаналізу нашої роботи, встановлювати рей-
тинг викладачів на основі комплексного оцінювання їх навчально-методич-
ної, науково-інноваційної, організаційно-виховної роботи і врахувати це під 
час обрання за конкурсом. В цьому навчальному році слід удосконалити, 
провести і проаналізувати анкетування “Викладач очима студентів”. Він має 
стати ще одним звичним інструментом самовдосконалення. 

Важливим елементом системи самоаналізу є моніторинг поточних (ПК), 
модульних (МК) контролів та залишкових знань студентів, які бажано здійс-
нювати за допомогою інформаційних технологій, а перевірку – в автоматич-
ному режимі. Слід забезпечити зворотній зв’язок між дирекціями ННІ та ка-
федрами, оскільки за результати поточних, модульних і семестрових контро-
лів кафедри повинні щосеместрово здійснювати комплексний аналіз своєї 
роботи та постійно її вдосконалювати. 

В університеті активно впроваджуються інформаційні технології. Зок-
рема в жовтні 2015 року впроваджено за допомогою колективу кафедри ін-
формаційних технологій Центр дистанційного навчання, використовується 
комп’ютерна мережа УРАН, розробляються електронні посібники, підручни-
ки, створюються віртуальні лабораторії, діє автоматизована система плану-
вання навчального процесу та формування розкладу занять. У разі збільшен-
ня спецфонду, слід передбачити функціонування електронного кампусу на 
базі існуючого неефективного інформаційно-обчислювального центру, який 
зробить значно якіснішою співпрацю викладача та студента. 

Недоліками, як і раніше, роботодавці називають недостатній рівень 
практичної підготовки студентів, слабке володіння управлінськими навичка-
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ми, іноземними мовами, маркетинговими знаннями. На вдосконалення цих 
складових слід звернути першочергову увагу колективу університету, ширше 
запроваджуючи сучасні форми роботи наших студентів на підприємствах га-
лузі в тому числі Страдчівському навчально-виробничому комбінаті, Приро-
дному заповіднику “Розточчя” та лісоекологічних стаціонарах. 

В університеті на стадії розроблення перебувають кодекси студента і 
викладача. Результати дослідження практик академічної доброчесності у 
ВНЗ України, що проведено Інститутом освітньої аналітики МОН України 
свідчать, що лише 27 вишів мають кодекси честі студента та 23 – етичні ко-
декси викладача у відкритому доступі. Аналізуючи головні запити українсь-
кого суспільства, яке формується після Революції гідності, колективу НЛТУ 
України необхідно активніше втілювати в життя політику і принципи акаде-
мічної чесності, які були притаманні старим науково-педагогічним школам 
університету. Для молодих поколінь, дезорієнтованих сьогодні багатьма ви-
дами суспільства, принципи кодексів честі студента та викладача необхідно 
формалізувати і вивести на рівень щоденної політики університету. 

Тому, якнайшвидше слід розробити Кодекс честі Національного лісоте-
хнічного університету України (кодекс честі студента, етичний кодекс ви-
кладача) з урахуванням досвіду і зразків кращих ВНЗ, пропозицій колективу 
університету, профспілкових організацій, студентського самоврядування. 

В положеннях Кодексу передбачити загальні моральні принципи та пра-
вила етичної поведінки осіб, що навчаються і працюють в університеті, яки-
ми вони мають керуватися у своїй діяльності, перелік настанов та цінностей, 
дотримання яких представниками спільноти НЛТУ України є необхідним як 
на території університетського “Зеленого” кампусу, так і поза ним. Дотри-
мання цих принципів та правил має бути справою честі усіх без винятку чле-
нів університетського співтовариства. Особливу увагу слід надавати проце-
дурам запобігання плагіату, впровадити автоматизовану перевірку передусім 
кандидатських дисертацій, магістерських та бакалаврських кваліфікаційних 
робіт. 

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. 
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1.1.3. Успішність і якість навчання в аспекті 
ступеневої підготовки фахівців 

 
Аналізуючи результати навчання студентів у 2015-2016 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 знизилися 
відповідно на 1,85% і 5,25% (рис. 1.2) і складають відповідно 91,3% і 38,7%. 

Нажаль зниження успішності навчання студентів, пов’язане з погіршен-
ням рівня знань абітурієнтів, які вступають на перший курс, в цьому навча-
льному році спостерігається у всіх ННІ (рис. 1.3-1.6). Зменшення якості на-
вчання спостерігається у ННІ: лісового і садово-паркового господарства; ін-
женерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; 
деревооброблювальних технологій і дизайну; а незначне її збільшення – в 
Інституті екологічної економіки і менеджменту (рис. 1.6). 

 
Таблиця 1.3 

Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. (за ННІ) 
 

Здали на оцінку   
ННІ 

Зобов’язані 
здавати  

(к-сть осіб) “5” “5” і “4” “5”, “4” і “3” “3” “2” 
Успішність, 

% 
Якість, 

% 

ЛСПГ 573 50/8,7 157/27,4 255/44,5 59/10,3 50/8,7 90,9 36,1 
ІМАКІТ 386 25/6,5 110/28,4 174/45,1 46/11,9 31/8,0 92,0 35,0 

ДТД 712 64/9,0 234/32,9 278/39,0 90/12,6 35/4,9 93,5 41,9 
ЕЕМ 550 99/18,0 188/34,2 197/35,8 44/8,0 17/3,1 96,0 52,2 

Всього по 
університету 2221 238/10,7 689/31,0 904/40,7 239/10,8 134/6,0 93,2 41,7 

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

Таблиця 1.4 
Підсумки літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. (за ННІ) 

 
Здали на оцінку   

ННІ 
Зобов’язані 

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

Успішність, 
% 

Якість, 
% 

ЛСПГ 525 40/7,6 152/29,0 228/43,4 43/8,2 62/11,8 88,2 36,6 
ІМАКІТ 372 30/8,1 62/16,7 179/48,1 49/15,3 52/14,0 86,0 24,7 

ДТД 683 66/9,7 180/26,4 322/47,1 37/5,4 63/9,2 88,6 36,0 
ЕЕМ 502 60/12,0 154/30,7 184/36,7 73/14,5 31/6,2 93,8 42,6 

Всього по 
університету 2082 196/9,4 548/26,3 913/43,9 202/9,7 208/10,0 89,3 35,7 

         Примітка: у чисельнику – кількість студентів; у знаменнику – відсоток  
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Таблиця 1.5 
Результати зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. (за курсами) 

Не 
з’явилися Здали Отримали “незадовільно” 

Ку
рс

 

Кі
ль

кі
ст

ь 
ст

уд
ен

ті
в 
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по
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к 

се
сі

ї 
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і з
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х 
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з 
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х 
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зі
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сі
х 

ди
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лі

н 

на
 “в
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м

ін
но

” 

на
 “д

об
ре

” і
  

“в
ід

м
ін

но
” 

на
 з

м
іш
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і о

ці
нк

и 

на
 “з
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іл
ьн

о”
 

вс
ьо
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од
ну

 

дв
і 

тр
и 

Ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
 

Я
кіс

ть
, %

 

І 594 593 0 3 558/94,1 26/4,4 205/34,6 228/38,4 99/16,7 32/5,4 17/2,9 5/0,8 10/1,7 94,1 39,0 

ІІ 578 577 1 4 521/90,3 31/5,4 128/22,2 317/54,9 45/7,8 51/8,8 32/5,5 15/2,6 4/0,7 90,3 27,6 

ІІІ 292 291 0 0 277/95,2 47/16,2 93/32,0 119/40,9 18/6,2 14/4,8 5/1,7 8/2,7 1/0,3 95,2 48,1 

ІV 267 266 5 1 247/92,9 25/9,4 97/36,5 111/41,7 14/5,3 13/4,9 12/4,5 1/0,4 0 92,9 45,9 

V 426 426 0 3 400/93,9 81/19,0 141/33,1 115/27,0 63/14,8 23/5,4 21/4,9 1/0,2 1/0,2 93,9 52,1 

VІ 69 68 0 0 67/98,5 28/41,2 25/36,8 14/20,6 0 1/1,5 1/1,5 0 0 98,5 77,9 

Разом 2226 2221 6 11 2070/93,2 238/10,7 689/31,0 904/40,7 239/10,8 134/6,0 88/4,0 30/1,4 16/0,7 93,2 41,7 

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

Таблиця 1.6 
Результати літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. (за курсами) 

Не 
з’явилися Здали Отримали “незадовільно” 

Ку
рс
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ль

кі
ст
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ст
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Я
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І 571 570 0 4/0,7 472/82,8 36/6,3 124/21,8 251/44,0 61/10,7 94/16,5 45/7,9 36/6,3 13/2,2 82,8 28,1 

ІІ 570 567 0 10/1,8 509/89,8 33/5,8 128/22,6 291/51,3 57/10,1 48/8,5 15/2,6 31/5,5 2/0,4 89,8 28,4 

ІІІ 291 290 0 1/0,3 252/86,9 35/12,1 105/36,2 97/33,4 15/5,2 37/12,8 22/7,6 7/2,4 8/2,7 86,9 48,3 

ІV 265 263 0 0 262/99,6 27/10,3 62/23, 6 139/52,9 34/12,9 1/0,4 0 1/0,4 0 99,6 33,8 

V 392 392 0 0 364/92,9 65/16,6 129/32,9 135/34,4 35/8,9 28/7,1 15/3,8 9/2,3 4/1,0 92,9 49,5 

Разом 2089 2082 0 15/0,7 1859/89,3 196/9,4 548/26,3 913/43,9 202/9,7 208/10,0 97/4,7 84/4,0 27/1,3 89,3 35,7 

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

За результатами літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. найкращі 
показники якості навчання за 100%-ої успішності показали такі групи навча-
льно-наукових інститутів університету (в дужках – якість): 

• ЛСПГ – групи А-51 (83%); ЛГ-42 (78%); СПГС-11 (66%); СПГ-41 
(66%); СПГ-61м (66%); 

• ІМАКІТ – групи МД-51 (66,7%); Л-51м (60%); АК-31 (54,5%); АКС-21 (51,7%); 
• ДТД – групи ТДС-51м (100%); Д-51с (90,9%); Д-51м (75%); ІТП-51м 

(62,5%); ХТ-51м (62,5%);  
• ЕЕМ – групи МЗЕД-41 (100%); МЗЕД-51м (100%); ЕК-51м (92,3%); 

МЗЕД-51с (83,3%); ОА-51с (83,3%). 
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Рис. 1.2. Результативність навчання студентів університету 

(у загальному за даними перевідних сесій) 
 

  
Рис. 1.3. Результативність навчання студентів ННІ ЛСПГ 

(за даними перевідних сесій) 
 

  
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) 
 

  
Рис. 1.6. Результативність навчання студентів ННІ ЕЕМ 

(за даними перевідних сесій) 
 

Порівняння результатів навчання студентів університету в 2015-2016 
навчальному році для визначення місць ННІ подано в табл. 1.7.  

Таблиця 1.7 
Підсумки іспитових сесій 2015-2016 н.р. (за ННІ) 

 

Зимова сесія   Літня сесія   За навч. рік 
2015-16 

Успішність  Якість Успішність  Якість Успіш-
ність  Якість 

Навчально-
наукові  

інститути % Місце % Місце % Місце % Місце % % 

Зага-
льне 
місце 

ЛСПГ 90,9 4 36,1 3 88,2 3 36,6 2 89,6 36,4 3 
ІМАКІТ 92,0 3 35,0 4 86,0 4 24,7 4 89,0 29,9 4 

ДТД 93,5 2 41,9 2 88,6 2 36,0 3 91,1 39,0 2 
ЕЕМ 96,0 1 52,2 1 93,8 1 42,6 1 94,9 47,4 1 

Всього по  
університету 93,2  41,7  89,3  35,7  91,3 38,7  
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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 2015-2016 навчального року працювало 54 Екзаменаційних 
комісій, з яких: 

 із захисту магістерських робіт – 17; 
 із захисту дипломних проектів – 14; 
 із атестації бакалаврів – 19; 
 із приймання державних іспитів – 34. 
Екзаменаційні комісії атестували 826 бакалаврів, 449 спеціалістів і 180 

магістрів. 
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 робіт бакалаврів, спеціалістів та ма-
гістрів складає відповідно 85%, 90% і 96,7%. Дипломи з відзнакою отримали 
44 бакалаври, 36 спеціалістів і 66 магістрів (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 
Підсумки державної атестації у 2015-2016 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 94 94 0 0 12 12,8 52 55,3 30 31,9 0 0 3 3,2 
МГ 8 8 0 0 0 0 8 100,0 0 0 0 0 0 0 

СПГ 19 19 0 0 14 73,7 5 26,3 0 0 0 0 1 5,3 
А 11 11 0 0 9 81,8 2 18,2 0 0 0 0 0 0 

ЛСПГ 

Разом 132 132 0 0 35 26,5 67 50,8 30 22,7 0 0 4 3,0 
АК 21 21 0 0 10 47,6 11 52,4 0 0 0 0 2 9,5 
ІМ 59 59 0 0 30 50,8 23 39,0 6 10,2 0 0 3 5,1 
Л 10 10 0 0 3 30,0 7 70,0 0 0 0 0 0 0 

ІМАКІТ 

Разом 90 90 0 0 43 47,8 41 45,6 6 6,6 0 0 5 5,6 
ДТ 82 81 0 0 37 45,7 30 37,0 14 17,3 0 0 6 7,4 
ХТ 15 15 0 0 10 66,7 5 33,3 0 0 0 0 0 0 
Д 55 55 0 0 45 81,8 9 16,4 1 1,8 0 0 9 16,4 

КН 49 49 0 0 20 40,8 12 24,5 17 34,7 0 0 2 4,1 
ДТД 

Разом 201 200 0 0 112 56,0 56 28,0 32 16,0 0 0 17 8,5 
ОА 23 23 0 0 11 47,8 12 52,2 0 0 0 0 4 17,4 

МЗЕД 14 14 0 0 14 100,0 0 0 0 0 0 0 3 21,4 
МО(д) 10 10 0 0 6 60,0 4 40,0 0 0 0 0 1 10,0 
МО(л) 10 10 0 0 6 60,0 4 40,0 0 0 0 0 0 0 

ЕК 27 27 0 0 17 63,0 9 33,3 1 3,7 0 0 1 3,7 
ЕП 35 35 0 0 20 57,1 13 37,1 2 5,7 0 0 3 8,6 

ЕЕМ 

Разом 119 119 0 0 74 62,2 42 35,3 3 2,5 0 0 12 10,1 
Разом на денній 
формі навчання 

542 541 0 0 264 48,8 206 38,1 71 13,1 0 0 38 7,0 

Разом на заочній 
формі навчання 

287 286 1 0,3 74 25,9 159 55,6 52 18,2 0 0 6 2,1 

По університету 829 827 1 0,1 338 40,9 365 44,1 123 14,9 0 0 44 5,3 
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Продовження табл. 1.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
    Спеціалісти  

ЛГ 49 49 0 0 25 51,0 22 44,9 2 4,1 0 0 3 6,1 
СПГ 3 3 0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 0 0 1 33,3 
ЛА 11 11 0 0 7 63,6 3 27,3 1 9,1 0 0 0 0 

ЛСПГ 

Разом 63 63 0 0 33 52,4 27 42,9 3 4,8 0 0 4 6,3 
МД,МЛ 39 39 0 0 19 48,7 20 51,3 0 0 0 0 1 2,6 

Л 13 13 0 0 8 61,5 5 38,5 0 0 0 0 1 7,7 
А 14 14 0 0 5 35,7 9 64,3 0 0 0 0 0 0 

ІМАКІТ 

Разом 66 66 0 0 32 48,5 34 51,5 0 0 0 0 2 3,0 
ТД 29 29 0 0 11 37,9 17 58,6 1 3,4 0 0 2 6,9 

ТВД 24 24 0 0 7 29,2 10 41,7 7 29,2 0 0 0 0 
ХТ 10 10 0 0 2 20,0 5 50,0 3 30,0 0 0 2 20,0 
ДМ 24 24 0 0 17 70,8 3 12,5 4 16,7 0 0 7 29,2 
ІТП 15 15 0 0 6 40,0 5 33,3 4 26,7 0 0 1 6,7 

ДТД 

Разом 102 102 0 0 43 42,2 40 39,2 19 18,6 0 0 12 11,8 
ОА 18 18 0 0 7 38,9 10 55,6 1 5,6 0 0 5 27,8 
ЕП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МЗЕД 6 6 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 3 50,0 
МО(л) 8 8 0 0 5 62,5 2 25,0 1 12,5 0 0 3 37,5 

ЕК 14 14 0 0 8 57,1 6 42,9 0 0 0 0 3 21,4 

ЕЕМ 

Разом 46 46 0 0 26 56,5 18 39,1 2 4,3 0 0 14 30,4 
Разом на денній 
формі навчання 

277 277 0 0 134 48,4 119 43,0 24 8,7 0 0 32 11,6 

Разом на заочній 
формі навчання 

111 111 1 0,9 44 39,6 50 45,0 16 14,4 0 0 4 3,6 

ЦДПППКК 62 62 0 0 32 51,6 26 41,9 4 6,5 0 0 0 0 
По університету 450 450 1 0,2 210 46,7 195 43,3 44 9,8 0 0 36 8,0 

    Магістри  
ЛГ 14 14 0 0 14 100 0 0 0 0 0 0 6 42,9 

СПГ 9 9 0 0 2 22,2 6 66,7 1 11,1 0 0 0 0 
ЛА 7 7 0 0 6 85,7 1 14,3 0 0 0 0 0 0 

ЛСПГ 

Разом 30 30 0 0 22 73,3 7 23,3 1 3,3 0 0 6 20,0 
А 7 7 0 0 7 100 0 0 0 0 0 0 2 28,6 

МД,МЛ 9 9 0 0 5 55,6 2 22,2 2 22,2 0 0 5 55,6 
Л 5 5 0 0 3 60,0 2 40,0 0 0 0 0 1 20,0 

ІМАКІТ 

Разом 21 21 0 0 15 71,4 4 19,0 2 9,6 0 0 8 38,1 
ТД 10 9 0 0 8 88,9 1 11,1 0 0 0 0 3 33,3 

ТВД 11 11 0 0 11 100 0 0 0 0 0 0 7 63,6 
ХТ 5 5 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 2 40,0 
ДМ 13 13 0 0 10 76,9 2 15,4 0 0 0 0 8 61,5 
ІТП 9 9 0 0 7 77,8 2 22,2 0 0 0 0 7 77,8 

ДТД 

Разом 48 47 0 0 42 89,4 5 10,6 0 0 0 0 27 57,4 
ЕП 9 9 0 0 3 33,3 4 44,4 2 22,2 0 0 3 33,3 

МЗЕД 5 5 0 0 3 60,0 2 40,0 0 0 0 0 3 60,0 
МО(д) 
МО(л) 

6 6 0 0 6 100 0 0 0 0 0 
0 

0 
0 6 100 

ЕК 10 10 0 0 7 70,0 3 30,0 0 0 0 0 4 40,0 
ЕКОм 15 15 0 0 11 73,3 4 26,7 0 0 0 0 6 40,0 

ЕЕМ 

Разом 45 45 0 0 30 66,7 13 28,9 2 4,4 0 0 22 48,9 
Разом на денній 
формі навчання 

144 143 0 0 109 76,2 29 20,3 5 3,5 0 0 63 0 

Разом на заочній 
формі навчання 

38 38 1 2,6 23 60,5 14 36,8 0 0 0 0 3 7,8 

По університету 182 181 1 0,6 132 72,9 43 23,8 5 2,8 0 0 66 1,7 
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Рис. 1.7. Дані про підготовлених фахівців за формами навчання  

(у дужках перша цифра – кількість студентів відповідної  
форми навчання; друга – відсоток від загальної чисельності) 
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1.1.5. Практична підготовка 
 

Професійна підготовка висококваліфікованих фахівців для лісової галузі 
та деревообробних підприємств України неможлива без всебічної практичної 
підготовки студентів. За період 2015-2016 н.р. практичну підготовку про-
йшли 2351 студенти (з них заочної форми навчання – 481. 

Університетом укладено і переукладено 372 договори з підприємствами 
і фірмами галузі, які плідно працюють на зовнішньому та внутрішньому рин-
ках. Зокрема у 2015-2016 н.р. поновлено і укладено 68 договорів з підприєм-
ствами і фірмами України. Поліпшилися і розширилися відносини та спів-
праця з обласними управліннями лісового та мисливського господарств 
Львівської, Ів.-Франківської, Закарпатської, Житомирської, Черкаської, Чер-
нівецької і Хмельницької областей, Головним управлінням зовнішніх відно-
син, зовнішньоекономічної діяльності та іноземних інвестицій Львівської об-
ласної адміністрації. Розширився діапазон підприємств – місць проходження 
практик, переважно за рахунок держлісгоспів Львівської, Ів.-Франківської, 
Волинської, Рівненської, Житомирської, Черкаської, Закарпатської та Полта-
вської областей, а також Державної агенції лісових ресурсів України, війсь-
кових лісгоспів Львівської області та комунальних лісогосподарських під-
приємств Львівщини. Під час укладання та переукладання угод особлива ува-
га надавалася сферам діяльності підприємств, ритмічності їх роботи, місце-
знаходженню, 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 та робіт 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, Східниця, Моршин, 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 
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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. Протягом року забезпечувалося перевезення студентів 
на місця практик транспортом університету. Однак це питання потребує по-
дальшого вдосконалення. 

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 2015-2016 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 підприємств і студе-
нтами-випускниками ННІ ЛСПГ, ННІ ІМАКІТ, ННІ ЕЕМ та ННІ ДТД з пи-
тань працевлаштування і проходження практик; 

- прийнято участь у 26-й Ярмарці кар’єри та Дні відкритих дверей на-
вчальних закладів м. Львова (10 жовтня 2015 р.); 

- прийнято участь у підписанні Українського пакту заради молоді 2020 
(28 квітня 2016 р.); 
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- проведено зустріч з працедавцями компанії “ADECCO” “Перший 
кар’єрний крок” (17 березня 2016 р.); 

- прийнято участь у виставках “Освіта в Канаді” (20 лютого 2016 р.) та 
“Вища освіта-2016” (1-2 квітня 2016 р.). 

За останні роки, в т.ч. й у 2015/2016 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 Cектором систематично 
видавалися скерування на роботу та довідки про надання можливості само-
стійного працевлаштування. Це дозволяє контролювати процес працевлаш-
тування та взаємозв’язок із роботодавцем.  

Хоча Кабінетом Міністрів України постановою № 216 від 15 квітня 2015 
року скасовано обов’язкову видачу випускникові направлень на роботу та 
довідок про самостійне працевлаштування, за 2015/2016 н.р. Cектором вида-
но 12 довідок випускникам для самостійного працевлаштування і 3 скеру-
вання на роботу, з яких: ННІ ЛСПГ – 2 довідки і 3 скерування; ННІ ІМАКІТ 
– 2 довідки; ННІ ДТД – 5 довідок; ННІ ЕЕМ – 3 довідки). 

Випускники університету успішно працюють на підприємствах лісового та 
мисливського господарства, меблевих і деревообробних підприємствах, у Пода-
тковій інспекції та інших організаціях і установах на посадах лісничих і лісни-
ків, 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 93% до 98%. В цілому випускників університету працевлаштовано на 
95% (бакалаври – 97,7%; спеціалісти – 93,4%; магістри – 94,2%). Листи, які 
підтверджують працевлаштування студентів, зберігаються у дирекціях на-
вчально-наукових 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 ННІ ІМАКІТ, ННІ ДТД та ННІ ЛСПГ. Але від ба-
гатьох пропозицій під час працевлаштування, особливо на державних під-
приємствах, 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 якісне надання освітніх 
послуг з підготовки висококваліфікованих фахівців, є створення сучасних 
підручників, посібників, довідників, словників та іншої науково-методичної 
літератури. 

Методична робота в навчально-наукових інститутах і кафедрах протя-
гом навчального року була спрямована на підготовку та видання нових якіс-
них навчально-методичних розробок, а також перевидання існуючих з ураху-
ванням змін, що відбуваються в освіті. На даний час в університеті усі навча-
льні дисципліни забезпечені україномовними навчальними посібниками і пі-
дручниками. Переважно усі нові навчальні дисципліни забезпечені конспек-
тами лекцій та методичними розробками. 

У звітному періоді за 2015-2016 навчальний рік науково-педагогічними 
працівниками університету видано п’ять підручників, 12 монографій і 9 на-
вчальних посібників (табл. 1.9). 

Таблиця 1.9  
Видання навчально-методичної літератури у 2015-2016 н.р.  

 
Тип  видання Навчально-

наукові інсти-
тути Підручники Монографії Навчальні 

посібники 
Конспекти 

лекцій 

Навчально-
методичні 
розробки 

ЛСПГ 1 1 2 1 12 
ІМАКІТ 1 - 1 6 17 

ДТД 1 2 2 6 32 
ЕЕМ 1 9 2 5 57 

Кафедри гу-
манітарно-
соціальних 
дисциплін  

1 - 2 - 18 

Всього 5 12 9 18 136 
 

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 ННІ створено відео-комп’ютерні фонди, які 
налічують понад 1000 відеофільмів на CD або DVD дисках, презентаційних 
конспектів мультимедійних лекцій та мультимедійного супроводу для прове-
дення інших видів занять. На цих кафедрах створено також фонди технічної 
інформації про передові підприємства галузі. Це дає змогу ознайомлювати 
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студентів з сучасними технологічними процесами, машинами та обладнан-
ням, прийомами роботи, новими матеріалами тощо. Ці фонди постійно поно-
влюються і розширюються.  

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 екс-
пертними комісіями МОН України під час акредитації університету та Інспе-
кціями з якості освіти Міністерства освіти і науки України у 2013 і 2015 ро-
ках. 

Зміст підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів у НЛТУ України 
визначаються навчальними планами, які щорічно розглядаються Науково-
методичними і Вченими радами ННІ та університету і затверджуються. У 
зв’язку із прийняттям нового Закону України “Про вищу освіту”, протягом 
поточного навчального року були розроблені нові плани підготовки фахівців, 
які поступатимуть на навчання у 2016 році, а також здійснена робота з онов-
лення існуючих. 

Контроль за навчально-виховним процесом в університеті здійснюється 
випусковими і загальноосвітніми кафедрами, а також кафедрами гуманітар-
но-соціальних дисциплін. Контроль за виконанням навчального плану студе-
нтами здійснюють куратори, призначені наказом ректора відповідно до “По-
ложення про викладача-куратора”, розробленого в університеті.  

Оцінювання знань студентів здійснюється за “Тимчасовим положенням 
про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модуль-
ній системі організації навчального процесу” (зі змінами та доповненнями), 
схваленого Вченою радою університету 26 червня 2014 р. (протокол №6) і 
затвердженого ректором університету 27 червня 2014 р. Це положення на-
брало чинності з 1 вересня 2014 року і показало свою дієвість. Однак з при-
йняттям нового Закону України “Про вищу освіту” воно вимагає деяких уто-
чнень, змін та доповнень. 

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, атестація). 

Під час проведення занять на кафедрах широко застосовуються сучасні 
інтерактивні технології навчання. Для цього застосовується сучасне програ-
мне забезпечення та авторські розробки НПП університету. Під час прове-
дення лекційних занять використовуються мультимедійні технології, які до-
зволяють покращити стиль викладання і перетворити лекцію у засіб розвитку 
логічного мислення та пошуку шляхів удосконалення існуючих або розроб-
лення нових машин і технологічних процесів. Мультимедійні комплекси ши-
роко використовуються кафедрами під час захисту бакалаврських, магістер-
ських та дипломних кваліфікаційних робіт і проектів. Кафедри практично 
відмовилися від застарілих ТЗН (проекторів, діапроекторів, кінопроекторів, 
слайдоскопів, кодоскопів тощо). 
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На своїх web-сторінках кафедри розміщують електронні версії конспек-
тів і курсів лекцій, методичні вказівки та інший довідковий матеріал. Це по-
легшує доступ студентів до навчальних матеріалів і вирішує проблему опера-
тивного пошуку друкованих навчально-методичних та наукових видань. 

У зв’язку зі збільшенням обсягів самостійної роботи студентів зросла 
роль науково-технічної бібліотеки університету. Її головне завдання – ство-
рити комфортні умови для самостійної роботи у кожному читальному залі, 
дати доступ до Інтернету для пошуку та використання необхідних як тради-
ційних, так і електронних навчально-методичних матеріалів. Рівень програм-
но-методичного забезпечення самостійної роботи студентів є достатнім для 
опанування ними освітніх програм підготовки за обраними спеціальностями. 

Відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про національну 
програму інформатизації”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу” та з метою 
подальшого вдосконалення роботи науково-технічної бібліотеки університе-
ту й підвищення її ролі у поліпшенні навчально-виховного процесу, ректора-
том, виходячи з існуючих можливостей, забезпечувалися організаційні, фі-
нансові та матеріальні заходи, необхідні для її належного функціонування. 
Протягом звітного періоду здійснено поповнення фондів, а також продовже-
но роботу з розширення комп’ютеризації бібліотеки. Проводяться заходи із 
забезпечення бібліотеки ліцензованими програмними продуктами для ство-
рення електронних каталогів та баз даних, підключення до мережі Інтернет, 
впровадження у практику її діяльності нових інформаційних та телекомуні-
каційних технологій. 

 
1.2.2. Діяльність науково-методичної ради університету 

 
Науково-методична рада університету періодично розглядала питання 

організації науково-методичної роботи. Протягом 2015-2016 н.р. проведено 
сім засідань, на яких було розглянуто такі основні питання: 

1) Про спеціалізації, за якими здійснюватиметься підготовка здобувачів 
вищої освіти в НЛТУ України, відповідно до “Переліку галузей знань і спеці-
альностей, за якими повинно здійснюватисьпідготовка здобувачів вищої 
освіти”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2015 р. № 266. 

2) Про організацію вибору студентами університету навчальних дисцип-
лін, віднесених до вибіркової частини навчальних планів; 

3) Про участь університету в програмі Еразмус+; 
4) Про організацію дистанційного навчання в університеті; 
5) Про формування компетентностей бакалавра за напрямом підготовки 

“Лісове і садово-паркове господарство”; 
6) Про використання методу портфоліо для контролю та оцінки екологі-

чних компетентностей студента; 
7) Про розвиток міжнародної діяльності НЛТУ України і звіт О. Вруб-

левської про стажування у Варшавському університеті; 
8) Про склад Науково-методичної ради НЛТУ України; 
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9) Про план роботи Науково-методичної ради університету на 2016 рік; 
10) Про спеціалізації, за якими здійснюватиметься підготовка здобувачів 

вищої освіти в університеті; 
11) Про завдання кафедр університету щодо роботи з цільовою групою 

абітурієнтів “учасники олімпіад” (в рамках профорієнтаційної роботи); 
12) Затвердження плану заходів щодо підготовки і реалізації програми 

мобільності та розвитку міжнародної співпраці; 
13) Про розроблення навчальних програм і планів за дуальною формою 

навчання для спеціальності “Деревообробні та меблеві технології”; 
14) Про можливості оцінювання результативності екологізації навчання 

з метою підготовки фахівців для сталого розвитку; 
15) Про підготовку акредитаційних справ для провадження освітньої ді-

яльності за спеціальностями НЛТУ України; 
16) Про особливості формування навчальних планів за спеціальностями; 
17) Про формування механізму дотримання Європейських стандартів 

внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті; 
18) Про оформлення паспортів приміщень; 
19) Про зміни та доповнення до “Тимчасового положення про оціню-

вання знань та визначення рейтингу студентів”; 
20) Про розвиток дуальної системи навчання в університеті; 
21) Про підвищення якості навчальних видань; 
22) Про спрощення документообігу в університеті на основі реалізації 

права його автономії; 
23) Про розроблення стандартів вищої освіти і освітніх програм підгото-

вки за спеціальностями університету. 
Розглядаючи питання “Про спеціалізації, за якими здійснюватиметь-

ся підготовка здобувачів вищої освіти в НЛТУ України, відповідно до “Пе-
реліку галузей знань і спеціальностей, за якими повинно здійснюватисьпідго-
товка здобувачів вищої освіти”, затвердженого постановою Кабінету Мініст-
рів України від 29 квітня 2015 р. № 266”, голова науково-методичної ради 
університету Борис М.М. детально проінформував присутніх про особливості 
підготовка здобувачів вищої освіти в НЛТУ України. Було зазначено, що в 
університеті з великим занепокоєнням сприйняли інформацію про відсут-
ність в Переліку спеціальності “Деревообробні та меблеві технології”. Не-
зважаючи на неодноразові звернення нашого університету, робоча група 
МОН України не врахувала наші пропозиції. Такий підхід до формування 
Переліку ставить під загрозу подальше ефективне функціонування підпри-
ємств деревообробної та меблевої промисловості, адже жодна із запропоно-
ваних спеціальностей у прийнятому Переліку не передбачає підготовку фахі-
вців (бакалаврів і магістрів) для деревообробної та меблевої промисловості, 
що в найближчій перспективі загрожує занепаду цього важливого сектора 
економіки України. 

З інформацією “Про організацію вибору студентами університету 
навчальних дисциплін, віднесених до вибіркової частини навчальних пла-
нів” виступили голови НМР ННІ Салабай Р.Г., Бакай Б.Я., Врублевська О.В. і 
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Заїка В.В. Було зазначено, що дисципліни вільного вибору можуть обиратися 
студентами як окремо, так і блоками, що формуються за ознакою можливості 
присудження відповідної кваліфікації або спорідненості отримуваних компе-
тенцій. Запис на вивчення вибіркових дисциплін повинен здійснюватися про-
тягом часу, встановленого Положенням про вибіркові навчальні дисципліни. 

До вибіркової частини програми можуть бути віднесені навчальні дис-
ципліни гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природни-
чо-наукової, а також професійної та практичної підготовки. Вивчення навча-
льних дисциплін циклу вільного вибору студента у програмах бакалаврської 
підготовки доцільно планувати не раніше другого курсу. Для цих дисциплін 
аудиторні заняття, як правило лекції, складають 1/3 від загальної кількості 
годин навчальної дисципліни. Формою семестрової атестації з цих навчаль-
них дисциплін є залік.  

З інформацію “Про участь університету в програмі Еразмус+” висту-
пили голова НМР ННІ ЕЕМ доц. Врублевська О.В., яка зазначила, що 
Erasmus+ – наймасштабніша сучасна програма академічних обмінів, яка у 
2014 році поглинула такі відомі програми, як Erasmus та Erasmus Mundus, 
Youth in Action, Tempus та інші. Сьогодні взяти участь у ній можуть також 
українські студенти, науковці та організації, діяльність яких пов’язана зі сфе-
рами освіти, культури та спорту. Прийом заявок на 2015 рік тільки почина-
ється!  

У 2014 році сім відомих європейських програм, пов’язаних із освітою, 
наукою та спортом, об’єднались у нову програму – Erasmus+, покликану 
охопити не лише академічну сферу, а й усі сектори культури: освіту, підгото-
вку та молодіжну політику, спорт. Вона існуватиме з 2014 по 2020 рік. 

Основною метою програми залишається розвиток молодіжної мобільно-
сті, сприяння сталому розвитку країн-партнерів у галузі вищої освіти, робота 
з молоддю, становлення європейського виміру в спорті (відповідно до плану 
роботи ЄС щодо спорту) та розповсюдження європейських цінностей у ціло-
му. Головним засобом досягнення цієї мети в межах програми стає надання 
грантів для широкого кола дій і заходів у галузі освіти, підготовки кадрів, 
молоді та спорту. 

Вона детально зупинилася на напрямках реалізації проектів програми, а 
також місці в цих програмах нашого університету. 

“Про організацію дистанційного навчання в університеті” доповів 
член робочої групи з організації дистанційного навчання доц. Сторожук О.Л. 
Було зазначено, що “Типове положення про дистанційне навчання” затвер-
джене наказом № 466 Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 
р. Він довів до присутніх особливості організації дистанційного навчання, які 
окреслені у цьму Положенні, а також зупинився на організаційних заходах, 
які треба здійснити університету із впровадження дистанційного навчання. 

З інформацію “Про формування компетентностей бакалавра за на-
прямом підготовки “Лісове і садово-паркове господарство” виступив дире-
ктор ННІ ЛСПГ проф. Миклуш С.І., який детально проінформував присутніх 
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про особливості формування компетентностей бакалавра за напрямом підго-
товки “Лісове і садово-паркове господарство” в університеті.  

Приєднання України до реалізації цілей і принципів Болонського проце-
су (забезпечення якісного освітнього рівня фахівців, відповідність їхньої під-
готовки міжнародному ринку праці) посилює актуальність питання форму-
вання професійної компетентності майбутнього фахівця. Зміцнення європей-
ської співпраці у професійній освіті з підготовки фахівців вимагає нових під-
ходів до організації навчально-виховного процесу. Нагальною є потреба під-
вищення рівня екологічної освіти, культури і свідомості фахівців різних галу-
зей та професійної реалізації на всіх рівнях. 

Він зупинився на основних пріоритетах та завдання екологічної політи-
ки з підготовки висококваліфікованих кадрів, які професійно здатні до адап-
тації та самореалізації в умовах екологізації агропромислового комплексу. 
Окреслив Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 рр. 

“Про використання методу портфоліо для контролю та оцінки еко-
логічних компетентностей студента” виступила завідувач кафедри соці-
ології та культурології доц. Магазинщикова І.П., яка зазначила, що сьогодні у 
світі зростає розуміння того, що стандартні методи оцінювання навчальних 
досягнень студентів, серед яких найпоширеніший – це тестування, не дозво-
ляють сформувати у повному обсязі необхідні вміння і навички, які потрібні 
студенту для забезпечення успішних життєвих і професійних стратегій після 
закінчення вузу.  

Найчастіше використовувані стандартизовані тести не можуть оцінити 
вміння студентів виконувати завдання в реальній життєвій ситуації. Широке 
застосування тестів є обмеженням для розвитку найважливіших поведінко-
вих навичок і ключових компетенцій, які сьогодні затребувані у професійно-
му середовищі й у повсякденному житті. І, звичайно, найменше вони спря-
мовані на виявлення індивідуальних можливостей і схильностей студентів.  

Аналіз закордонного досвіду й української практики показують, що ва-
жливим інструментом рішення подібних освітніх завдань є впровадження но-
вого підходу в оцінюванні – впровадження накопичувальної системи навча-
льних досягнень. Така система отримала назву портфоліо. Вона детально 
розкрила особливості цього підходу і проаналізувала можливості їх реалізації 
в університеті. Наголосила, що портфоліо стає важливим засобом оцінюван-
ня в багатьох навчальних закладах світу за останні десятиліття. Ідея портфо-
ліо виходить далеко за рамки простого альтернативного способу оцінювання 
навчальних досягнень і може бути важливим елементом у модернізації осві-
ти, яка відбувається по всьому світу та модернізації української освіти зок-
рема. Виходячи з цього, тему можна вважати особливо актуальною для роз-
витку системи освіти України, у тому числі  для контролю та оцінки компе-
тентностей студента. 

З інформацією “Про розвиток міжнародної діяльності НЛТУ Украї-
ни” виступила голова НМР ННІ ЕЕМ доц.  Врублевська О.В. Було зазначено, 
що інтернаціоналізація – це процес інтеграції міжнародних, міжкультурних і 
глобальних елементів в освітні (педагогічні), наукові й адміністративні фун-
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кції окремо взятої організації. Вона охоплює системи, які прагнуть досягнен-
ня конкретних цілей та завдань і підвищення якості вищої освіти та науки, і 
не повинна перетворюватися на самоціль ні на рівні окремо взятого вищого 
навчального закладу, ні на рівні системи вищої освіти в цілому. Екстрапо-
люючи цей вислів на дане дослідження, можна зробити припущення в пошу-
ках робочої концептуальної версії визначення терміну «інтернаціоналізація 
освіти», що вона, в першу чергу, повинна відповідати цілям та змісту Євро-
пейського простору вищої освіти, формування якого відбувається у трьох на-
прямах (рівнях).  

Erasmus+ – наймасштабніша сучасна програма академічних обмінів. 
Сьогодні взяти участь у ній можуть також українські студенти, науковці та 
організації, діяльність яких пов’язана зі сферами освіти, культури та спорту. 
Прийом заявок на 2016 рік тільки починається! Однією з країн-партнерів цієї 
програми є Україна, тому участь у ній доступна для українських студентів і 
науковців. Що стосується нашого університету, то було розіслано 40 листів у 
провідні ВНЗ Європи та у ВНЗ, з якими у нас є певні контакти та відносини. 
Але цю роботу потрібно активізувати. 

Також заслухали звіт О. Врублевської про стажування у Варшавському 
університеті. Було зазначено, що стажування пройшло успішно з користю 
для міжнародної співпраці. 

З інформацією “Про структуру та склад науково-методичної ради 
університету” доповідав голова науково-методичної ради НЛТУ України 
проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків 
Борис М.М. та голови науково-методичних рад ННІ. 

Доповідачі детально зупинилися на складі та комісіях, які повинні пра-
цювати у складі науково-методичної ради університету. 

Борис М.М. запропонував головам науково-методичних рад ННІ долу-
читися до роботи комісій для її активізації. Було затверджено склад науково-
методичної ради університету. 

“Про план роботи науково-методичної ради університету в 2016 ро-
ці” доповідав голова науково-методичної ради НЛТУ України проректор Бо-
рис М.М. та голови науково-методичних рад ННІ. Доповідачі детально зупи-
нилися на питаннях та проблемах, які необхідно обговорити у 2016 році. За-
пропонований головами науково-методичних рад ННІ перелік питань був де-
тально та по суті обговорений. Було затверджено план роботи науково-мето-
дичної ради університету на 2016 рік. 

Розглядаючи питання “Про спеціалізації, за якими здійснюватиметь-
ся підготовка здобувачів вищої освіти в університеті”, проректор з науко-
во-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків Борис М.М. висвіт-
лив положення Закону України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 р. 
№1556-VІІ, які стосуються права ВНЗ на впровадження спеціалізацій, а та-
кож Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та дета-
льно пояснив завдання, які стоять перед науково-методичною радою універ-
ситету і колективами інститутів і кафедр в плані розроблення нових освітніх 
програм підготовки здобувачів вищої освіти в університеті. Особливу увагу 
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доповідач приділив роз’ясненню порядку запровадження спеціалізацій в на-
вчальних планах підготовки фахівців за освітніми ступенями “бакалавр і “ма-
гістр”.  

Значну увагу було звернуто на те, що з набуттям чинності нового Закону 
України “Про вищу освіту” почався новий етап реформування вітчизняної 
освітньої системи. Закон містить багато норм, апробованих в європейських 
університетах, але нових для українських закладів освіти. Поглиблення євро-
пейської інтеграції вищої освіти України, запозичення на український ґрунт 
підходів, що стали звичними для наших закордонних колег, вимагають від 
учасників освітнього процесу розуміння цілей і змісту передбачених іннова-
цій, можливих перешкод і ризиків, пов’язаних із суттєвим оновленням уста-
лених 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 забез-
печення її якості. 

Було відмічено, що в НЛТУ України, не чекаючи вказівок та інструкцій 
від керівних органів, дбаючи про зміст освіти і забезпечення її якості, нака-
зом ректора №205/1 від 13.10.2014 р. було створено комісію, яка працювала 
над заходами з імплементації положень Закону “Про вищу освіту”. До розро-
блення заходів активно долучалися усі директори  ННІ. Ректорат університе-
ту, керуючись Концепцією створення переліку спеціальностей, за якими здій-
снюється підготовка бакалаврів, магістрів, докторів філософії (PhD), продов-
жує роботу над ініціюванням Міністерством освіти і науки України прийнят-
тя Кабінетом Міністрів України Постанови про доповнення нового Переліку 
потрібними для лісової галузі спеціальностями, зокрема спеціальності “Дере-
вообробні та меблеві технології”. Проводиться робота із запровадження спе-
ціалізацій у навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями “ба-
калавр” і “магістр”.  

Розглядаючи питання “Про завдання кафедр університету щодо ро-
боти з цільовою групою абітурієнтів “учасники олімпіад” (в рамках проф-
орієнтаційної роботи)”, голова НМР ННІ ЕЕМ доц. Врублевська О.В. дове-
ла до присутніх результати роботи з цільовою групою абітурієнтів “учасники 
олімпіад” з метою залучення їх до вступу в НЛТУ України. Зокрема, у 2015 
році було створено базу даних електронних адрес дітей – переможців та при-
зерів олімпіад різного рівня, розіслано 5800 листів з інформацією про універ-
ситет та умовами вступу до нього.  

У плані перспективи доц. Врублевська О.В. висловила пропозицію про-
ведення різноманітних спільних екскурсій підприємствами лісової та дерево-
обробної галузей, спортивних заходів, розширених університетських олімпі-
ад, у яких би мали змогу брати участь школярі-випускники поточного року 
випуску, конкурсів, літніх таборів в університеті тощо. Також, на думку до-
повідачки, важливо акцентувати увагу на потенційних вступниках у майбутні 
роки, тобто учнях 8-х, 9-х, 10-х класів, які, як правило, ще не визначилися 
остаточно з вибором професії та за умови позитивної презентації НЛТУ 
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України як перспективного ВНЗ цілком можуть стати істотною часткою 
вступників у майбутні роки. 

З інформацією про “Затвердження плану заходів щодо підготовки і 
реалізації програми мобільності та розвитку міжнародної співпраці” ви-
ступила голова НМР ННІ ЕЕМ доц. Врублевська О.В. Було зазначено, що 
інтернаціоналізація освіти в першу чергу, повинна відповідати цілям та зміс-
ту Європейського простору вищої освіти, формування якого відбувається у 
трьох напрямах (рівнях). Перш за все, це співробітництво між університета-
ми; другий напрям – міждержавне співробітництво, уособленням якого є Бо-
лонський процес; третій – наднаціональний процес, що відбувається на рівні 
та в рамках Європейського Союзу. Звідси випливає, що інтернаціоналізація 
освіти є поняттям багатогранним.  

Академічна мобільність студента в Україні – це можливість упродовж 
періоду навчання провчитись один або більше семестрів в іншому вищому 
навчальному закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зараху-
ванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати 
інтелектуальний потенціал, оскільки студент може самостійно обирати на-
вчальний заклад, курси, предмети. 

Мобільність викладача в Україні – це поширення та запозичення досвіду 
в іншому навчальному закладі. Хоча мобільність викладацького складу до-
сліджена не так добре, як мобільність студентів, її можна вважати другою за 
важливістю формою глобалізації вищої освіти. Традиційно міжнародна мобі-
льність професорсько-викладацького складу обумовлена дослідженнями і 
науковою роботою, але в деяких регіонах і певних напрямах освіти, напри-
клад, менеджмент і ділове адміністрування, існують спеціальні схеми регіо-
нального і міжнародного тренінгу для молодих дослідників і викладачів.  

Підсумовуючи свій виступ, доц. Врублевська О.В. запропонувала прису-
тнім схвалити створення електронної бази даних, у якій було би висвітлено 
основну інформацію про роботу НЛТУ України в напрямку інтернаціоналі-
зації освіти та збільшення мобільності студентів і викладачів університету. 

“Про розроблення навчальних програм і планів за дуальною формою 
навчання для спеціальності “Деревообробні та меблеві технології” допо-
відали голова НМР ННІ доц. Врублевська О.В. та заступник директора ННІ 
ДТД  доц. Солонинка В.Г., які зазначили, що прагнення постійно оптимізо-
вувати навчально-виховний процес зумовило появу нових і вдосконалення 
використовуваних педагогічних технологій різних рівнів і різної цільової 
спрямованості. Подальший їх розвиток пов’язаний з орієнтацією на реаліза-
цію сучасних концепцій освіти й виховання. Суттєвою ознакою сучасних ін-
новаційних процесів у сфері навчання і виховання є їх технологізація – не-
ухильне дотримання змісту і послідовності етапів впровадження нововве-
день. 

Провідним у будь-якій технології вважається детальне визначення кін-
цевого результату і точне досягнення його. А передумовами застосування 
поняття “технологія” щодо процесів у виробничій чи соціальній сферах є їх 
запрограмованість, окресленість кінцевих властивостей передбачуваного 
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продукту, засобів його створення, цілеспрямоване моделювання умов їх здій-
снення, а також реальне функціонування цих процесів. Концепція дуальної 
освіти передбачає просторове і часове поєднання за принципом 50 на 50% 
навчання у навчальному закладі та стажування на підприємствах. Така форма 
навчання сприяє більшій інтеграції освіти, науки і бізнесу та є широко розпо-
всюджена у Німеччині, Австрії, Швейцарії. Компанії мають потребу в квалі-
фікованих кадрах, а випускники вузів – у робочих місцях. Обидві сторони 
лише виграють від того, що ці проблеми вирішуються заздалегідь. Підприєм-
ство бере на себе витрати на навчання студента і навіть виплачує йому сти-
пендію, а студент зобов'язується після закінчення вузу почати свою трудову 
діяльність саме на цьому підприємстві. 

Доповідачі наголосили, що дуальна система вищої освіти – це не данина 
моді та закликали присутніх ретельно проаналізувати запропоновану форму 
навчання, а також вносити свої пропозиції щодо її впровадження в ННІ уні-
верситету та інтенсифікувати процес розширення переліку підприємств – по-
тенційних учасників навчально-виробничого процесу за дуальною формою 
навчання.  

“Про можливості оцінювання результативності екологізації на-
вчання з метою підготовки фахівців для сталого розвитку” доповіла член 
комісії з екологізації освіти доц. Магазинщикова І.П., яка довела до присут-
ніх своє бачення оцінювання результатів роботи по підготовці фахівця для 
сталого розвитку з метою екологізації освіти. У важливих міжнародних до-
кументах останнього десятиліття, присвячених екологічним проблемам, зна-
чну увагу приділено екологічній культурі, екологічній обізнаності, ознайом-
ленню населення з концептуальними підходами зі збереження біогалузі й ци-
вілізації. Усе більш актуальною стає екологізація науки, екологізація техно-
логій усіх сфер діяльності, зокрема екологізація освіти. Екологічна освіта 
сьогодні як частина загальної освіти є чинником стійкого розвитку соціопри-
родних систем і важливим компонентом професійної підготовки. На сучас-
ному етапі екологічна освіта повинна охоплювати студентів усіх спеціально-
стей на всіх щаблях навчання й бути важливим елементом професійної підго-
товки. Вона повинна залучати майбутніх фахівців до активного процесу ви-
рішення екологічних і природоохоронних проблем у конкретних обставинах; 
заохочувати ініціативу, розвивати почуття відповідальності й прагнення до 
покращення екологічної ситуації, що склалася, стверджуючи при цьому пріо-
ритет глобального підходу до аналізу екологічних проблем. Сучасна освіта 
має значні ресурси для формування в молоді екологічного світогляду та еко-
логічної культури. 

Доц. Магазинщикова І.П. запропонувала використати для оцінювання 
результативності екологізації навчання з метою підготовки фахівців для ста-
лого розвитку портфоліо, яке би включало всі попередні здобутки студента. 

На думку доповідачки, під час завершення навчання у ВНЗ студент ма-
тиме вагоме надбання у вигляді портфоліо, де буде чітко видно результати 
його навчально-наукової, фахової, соціальної роботи за час перебування в 
університеті та поза його межами. Завершуючи виступ, доповідачка заклика-
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ла присутніх впроваджувати метод портфоліо у практику в усіх ННІ НЛТУ 
України.  

Розглядаючи питання “Про підготовку акредитаційних справ для про-
вадження освітньої діяльності за спеціальностями НЛТУ України”, кері-
вник навчально-методичного відділу доц. Салабай Р.Г. проінформував при-
сутніх про підготовку акредитаційних справ для провадження освітньої дія-
льності за спеціальностями НЛТУ України. Відповідно до “Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчаль-
них закладах та вищих професійних училищах”, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978, доповідач пояснив 
присутнім порядок проведення акредитації. 

Доц. Салабай Р.Г. детально пояснив окремі технічні моменти ліцензу-
вання, зокрема, складовими частинами робочої програми навчальної дисцип-
ліни є опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, про-
грама, структура (тематичний план) навчальної дисципліни, теми семінарсь-
ких (практичних, лабораторних) занять, завдання для самостійної роботи, ін-
дивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування балів, рекомен-
дована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті. 
Складовими частини комплексу навчально-методичного забезпечення навча-
льної дисципліни є навчальний контент (конспект або розширений план лек-
цій), плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних 
робіт, самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для поточного 
та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної 
роботи, післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної 
дисципліни. Забезпеченістю навчальними матеріалами вважається наявність 
підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно з 
переліком рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на п’ять 
осіб фактичного контингенту студентів та заявленого додаткового ліцензова-
ного обсягу в разі розширення провадження освітньої діяльності або їх наяв-
ність в електронній формі (у локальному чи віддаленому доступі) для необ-
меженої кількості користувачів з дотриманням вимог законодавства про ін-
телектуальну власність. Для вибіркових навчальних дисциплін дозволяється 
використання навчальних матеріалів лише в електронній формі. 

Підсумовуючи сказане, доповідач закликав присутніх ретельно проана-
лізувати запропоновану форму акредитаційних справ та прийняти її до вико-
нання в ННІ університету. 

“Про особливості формування навчальних планів за спеціальностя-
ми” доповідав керівник навчально-методичного відділу доц. Салабай Р.Г. 
Доповідач довів до присутніх своє бачення особливостей формування навча-
льних планів за спеціальностями. Так, згідно з наказом МОН України № 384, 
визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства вищої і середньої 
спеціальної освіти Української РСР від 03 серпня 1984 року № 253 “Про вве-
дення уніфікованих форм документів з підготовки спеціалістів у вузах Мін-
вузу УРСР”. Відповідно, керівники вищих навчальних закладів запровадили з 
2012/2013 навчального року нові форми документів з підготовки кадрів у 
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вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації відповідно до форм, за-
тверджених пунктом 1 цього наказу. Також, на виконання підпункту 34.3 
пункту 34 розділу IV Національного плану дій на 2013 рік щодо впроваджен-
ня Програми економічних реформ на 2010-2014 роки ‘Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава’, затвердженого Ука-
зом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, та з метою поліп-
шення організації підготовки кадрів з вищою освітою і вдосконалення доку-
ментообігу у вищих навчальних закладах внесено зміни до наказу Міністерс-
тва освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 
384 “Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навча-
льних закладах І-ІV рівнів акредитації”, зареєстрованого у Міністерстві юс-
тиції України 03 травня 2012 року за № 711/21024. Керівники вищих навча-
льних закладів, починаючи з 2014/2015 навчального року, застосовували фо-
рми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів 
акредитації з урахуванням пункту 1 цього наказу та вимог законодавства у 
частині їх впровадження у навчально-виховний процес та документообіг.  

Завершуючи виступ, доц. Салабай Р.Г. закликав присутніх взяти за ос-
нову форму і зміст запропонованих зразків навчальних планів і впровадити їх 
у практику в усіх ННІ НЛТУ України.  

З інформацією “Про формування механізму дотримання Європейсь-
ких стандартів внутрішнього забезпечення якості освіти в університе-
ті” виступила голова НМР ННІ ЕЕМ доц. Врублевська О.В. Доповідачка ви-
світлила присутнім особливості формування механізму дотримання Європей-
ських стандартів внутрішнього забезпечення якості освіти. “Стандарти і ре-
комендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої осві-
ти” були ухвалені міністрами у справах вищої освіти у 2005 році після по-
дання відповідної пропозиції Європейською асоціацією із забезпечення якос-
ті вищої освіти (ЄАЗЯВО) спільно з Європейською спілкою студентів (ЄСС), 
Європейською асоціацією вищих навчальних закладів (ЄАВНЗ) та Європей-
ською асоціацією університетів (ЄАУ). З 2005 року було досягнуто значних 
результатів у сфері забезпеченні якості вищої освіти та за іншими напрямами 
Болонського процесу, такими як кваліфікаційні рамки, визнання кваліфікацій 
та сприяння застосуванню навчальних результатів, що спричинило перехід 
до студентоцентричної системи навчання і викладання. Враховуючи цю змі-
ну контексту, у 2012 році міністерське комюніке запросило групу “Є4” (ЄА-
ЗЯВО, ЄСС, ЄАУ, ЄАВНЗ) спільно з організаціями Education International, 
BUSINESSEUROPE та Європейським реєстром агенцій із забезпечення якос-
ті вищої освіти (ЄРАЗЯВО) підготувати початкову пропозицію нової редакції 
“Стандартів ірекомендацій”, аби “зробити їх чіткішими, кориснішими та при-
датнішими до застосування, а також розширити сферу їхньої дії”. 

На думку доповідачки, навчальні заклади повинні забезпечувати таке 
викладання програм, яке заохочує студентів до активної участі у творенні 
навчального процесу, і таке оцінювання студентів, що відображає цей підхід. 
Студентоцентричне навчання і викладання відіграє важливу роль у стимулю-
ванні студентської мотивації, саморефлексії та залучення в навчальний про-
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цес. Це вимагає ретельної розробки структури і способу подачі навчальних 
програм та оцінювання результатів. 

На завершення виступу доц. Врублевська запропонувала присутнім за-
початкувати в НЛТУ України цикл методичних семінарів з метою розвитку 
професійної педагогічної компетентності викладачів.  

Розглядаючи питання “Про оформлення паспортів приміщень”, керів-
ник навчально-методичного відділу доц. Салабай Р.Г. представив присутнім 
новий зразок бланку паспорта приміщень та переліку матеріальних цінностей 
та наголосив, що у зв’язку із наступною акредитацією НЛТУ України, НМВ 
було прийнято рішення вдосконалити та осучаснити існуючі бланки паспор-
тів. Окрім того, відбулися й окремі зміни в оформленні навчальних аудиторій 
та лабораторій, які слід внести в паспорти цих приміщень та проаналізувати, 
як вказані зміни вплинули на кількість та якість аудиторного фонду.   

Завершуючи виступ, доц. Салабай Р.Г. закликав присутніх взяти за ос-
нову форму і зміст запропонованих зразків паспортів приміщень і впровади-
ти їх в практику в усіх ННІ НЛТУ України.  

З інформацією “Про зміни та доповнення до “Тимчасового положен-
ня про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів” виступив 
проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків 
Борис М.М., який детально ознайомив присутніх з основними змінами та до-
повненнями до “Тимчасового положення про оцінювання знань та визначен-
ня рейтингу студентів”. Так, оцінювання знань та визначення рейтингу сту-
дентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу має за 
мету стимулювання систематичної та самостійної роботи студентів денної 
форми навчання усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, підвищення якості 
знань та об’єктивності їхньої оцінки, запровадження здорової конкуренції 
між студентами у навчанні, спонукання їх до активного, свідомого навчання, 
самостійного оволодіння знаннями, виявлення і розвитку їхніх творчих здіб-
ностей. 

Оцінювання знань та визначення рейтингу студентів є складовою креди-
тно-модульної системи організації навчального процесу та визначає особли-
вості організації навчального процесу в умовах упровадження ідей Болонсь-
кого процесу. Основними концептуальними засадами Положення є підви-
щення об’єктивності оцінювання знань студентів за рахунок проведення про-
тягом семестру модульних і семестрових контролів та використання 100-
бальної шкали для оцінювання інтегрованих знань студентів із кожного мо-
дуля із обов’язковим переведенням цих оцінок у шкалу ECTS (A, B, C, D, E, 
FX, F) та у національну шкалу (“відмінно”, “добре”, “задовільно” чи “незадо-
вільно”); підвищення якості підготовки і конкурентоздатності фахівців за ра-
хунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів упро-
довж навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку з 
кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної діяльності; 
підвищення мобільності студентів за рахунок забезпечення прозорості та су-
місності Системи із будь-якою освітньою системою інших держав завдяки 
використанню кредитів ECTS для вимірювання обсягу модулів освітньо-
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професійної програми студента та шкали ECTS для оцінювання знань студе-
нтів; забезпечення індивідуально орієнтованої організації навчального про-
цесу студентів організацією навчання за індивідуальною варіативною части-
ною освітньо-професійної програми та індивідуальним навчальним планом; 
розвиток у студентів інтересу та підвищення мотивації до навчання, запрова-
дження здорової конкуренції у навчанні, виявлення і розвиток творчих здіб-
ностей студентів. 

Завершуючи виступ, доц. Борис М.М. закликав присутніх взяти активну 
участь у розробленні нового “Положення про оцінювання знань студентів”.  

Розглядаючи питання “Про розвиток дуальної системи навчання в 
університеті”, голова НМР ННІ доц. Врублевська О.В. зазначила, що така 
робота в НЛТУ України уже розпочата і, на думку доповідачки, має певні ре-
зультати й заслуговує на активне її продовження. Одним із позитивних мо-
ментів впровадження саме дуальної системи є те, що ВНЗ уже не матиме по-
треби в придбанні та утриманні й обслуговуванні усього спектру коштовного 
нового обладнання для практичної підготовки висококваліфікованих фахів-
ців, яке за сучасних економічно скрутних умов, придбати є дуже важко. Бі-
льшість такого обладнання буде в наявності на виробництві, де студенти й 
матимуть змогу опанувати основні навики роботи з ним.  

Доповідачку доповнили заступник директора ННІ ДТД  доц. Солонинка 
В.Г. та член комісії інноваційних методів і технологій навчання та міжнарод-
ної співпраці асист. Щупаківський Р.Б., які зазначили, що одним із найваж-
чих етапів впровадження дуальної форми навчання є поєднання існуючої 
кредитно-модульної системи із практичним навчанням студентів на вироб-
ництві. 

Розглядаючи питання “Про підвищення якості навчальних видань”, 
голова НМР ННІ доц. Врублевська О.В. та керівник редакційно-видавничого 
відділу доц. Гриник Г.Г. зазначили, що, відповідно до “Положення про орга-
нізацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закла-
дах” одним із шляхів вирішення завдань та пріоритетних напрямів розвитку 
ВНЗ є саме організація інформаційної та видавничої діяльності, популяриза-
ція досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу 
Інтернет. Оприлюднення результатів наукової, науково-технічної та навчаль-
но-методичної роботи викладачів університету через друковані видання за-
лишається пріоритетним над електронними. Високі показники видавничої 
діяльності професорсько-викладацького складу навчального закладу говорять 
про вагомий доробок на науковій та навчально-методичній ниві, проте видані 
матеріали повинні відповідати сучасним вимогам до різних видань. З метою 
надання допомоги викладачам у підготовці наукових та навчально-методич-
них видань та підвищення якості видавничої діяльності підготовлено мето-
дичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів наукових на навчаль-
них видань. При їх укладанні автори керувалися законодавчими актами Укра-
їни про видавничу діяльність, нормативно-правовими документами Мініс-
терства освіти і науки України, державними стандартами України, а також 
нормативними документами Вищої атестаційної комісії України. Відзначено, 
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що вимоги стосовно оформлення авторських оригіналів наукових і методич-
них видань мають окремі незначні розбіжності у державних стандартах і но-
рмативних документах Вищої атестаційної комісії України. З метою уніфіка-
ції видань, які готуються в університеті, рекомендовано при підготовці і офо-
рмленні авторських оригіналів друку дотримуватись вимог, окреслених у да-
них методичних рекомендаціях. Запропоновані державні документи та пора-
ди будуть корисними для молодих та досвідчених викладачів університету, 
всіх, хто цікавиться питаннями підготовки і оприлюднення результатів нау-
кової та навчально-методичної роботи. 

Підсумовуючи сказане, доповідачі закликали присутніх приділяти особ-
ливу увагу сучасним вимогам до друкованих видань під час розгляду навча-
льно-методичної літератури на методичних радах ННІ. 

З інформацією “Про спрощення документообігу в університеті на ос-
нові реалізації права його автономії” виступив проректор з науково-педаго-
гічної виховної роботи та міжнародних зв’язків Борис М.М., який висвітлив 
присутнім своє бачення процесу спрощення документообігу. Мета оптиміза-
ції (проектування) документообігу – приведення його у відповідність до по-
треб управління з одночасним зниженням витрат на його ведення. Не можна 
недооцінити важливість документообігу організації, оскільки документообіг 
– скелет організації, який пронизує всі її підрозділи. При цьому документоо-
біг є не тільки основою внутрішньої комунікації у ВНЗ, але й основою його 
комунікації із зовнішнім світом: державними та приватними структурами, 
студентами й абітурієнтами, іншими ВНЗ тощо. Тому спрощений і оптимізо-
ваний обіг – це не лише економія ресурсів, але також й іміджева складова для 
ВНЗ. Оптимізація документообігу у ВНЗ нічим не відрізняється від докумен-
тообігу в інших департаментах чи галузях. Шляхи поліпшення документообі-
гу наступні: по-перше, потрібно слідувати новим тенденціям і від повністю 
паперового документообігу переходити до електронного. На ділі відбуваєть-
ся наступне: документообіг організації (його оболонка, начинка, регламент, 
схеми руху документів та ін.) переводиться у “цифру” – системи електронно-
го документообігу, зробленої на замовлення сторонньою організацією або 
силами програмістів ВНЗ. ВНЗ отримує продукт, що дозволяє організувати 
документообіг в електронній формі як всередині організації, так і у відноси-
нах із зовнішніми контрагентами. Однак один лише переклад документообігу 
в “цифру” не може говорити про оптимізацію і спрощення. Система електро-
нного документообігу будується на тих же схемах, що і були використані в 
“паперовому” документообігу. Документ, проходячи всі стадії узгодження в 
електронній формі, часто роздруковується з тих чи інших причин, що зво-
дить нанівець ідею відмови від паперу. Електронний документообіг також 
схильний до збоїв, технічним неполадок, які залежать як від групи підтримки 
і розробки, так і від зовнішніх факторів (проблеми з електроенергією, мере-
жею, оновленням програмного забезпечення, оновленням обладнання). 

На думку доповідача електронний документообіг дозволяє значно ско-
ротити витрати на ведення документообігу. Найочевидніша економія – еко-
номія паперу. Па перший погляд, це невелика стаття витрат, але якщо про-
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аналізувати витрати на друк документів в різних організаціях, то буде видно, 
що на це витрачається велика частина коштів. Інші позитивні зміни – еконо-
мія місця і ресурсів для зберігання документів, економія на пересилання до-
кументів поштою або з використанням кур’єрських служб. Також це оптимі-
зація робочого часу співробітників, які раніше, наприклад, повинні були зда-
вати деякі види звітності в паперовому вигляді, а тепер це можна зробити в 
електронному – таким чином, економиться час на переміщення, на очікуван-
ня в чергах.  

“Про розроблення стандартів вищої освіти і освітніх програм підго-
товки за спеціальностями університету” доповідали керівник НМВ уні-
верситету доц. Салабай Р.Г. та проректор з науково-педагогічної виховної 
роботи та міжнародних зв’язків Борис М.М. Доповідачі висвітлили присут-
нім особливості розробки стандартів вищої освіти і освітніх програм підгото-
вки за спеціальностями університету. Приєднання України у 2005 році до 
Європейського освітнього простору вимагає реформування національної сис-
теми освіти з метою органічної інтеграції у світову. Указом Президента 
України від 4 липня 2005 року № 1013 “Про невідкладні заходи щодо забез-
печення функціонування та розвитку освіти в Україні” (п. 7) визначено низку 
заходів, спрямованих на реалізацію в Україні положень Болонської деклара-
ції, зокрема, з розроблення та затвердження нових галузевих стандартів ви-
щої освіти. Укази Президента України “Про затвердження програми еконо-
мічних реформ на 2010-2014 рр. “Заможне суспільство, конкурентоспромож-
на економіка, ефективна держава”, “Про забезпечення подальшого розвитку 
вищої освіти в Україні” від 25 вересня 2008 р. № 8557, “Про заходи щодо 
пріоритетного розвитку освіти в Україні” від 30 вересня 2010 р. № 926 та 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1728-р 
“Про затвердження Плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 
2015 року”, пріоритетними завданнями визначають забезпечення доступу до 
високоякісної вищої освіти та мобільності випускників вищих навчальних 
закладів на ринку праці шляхом інтеграції вищих навчальних закладів різних 
рівнів акредитації, наукових установ та підприємств, упровадження гнучких 
освітніх програм та інформаційних технологій навчання відповідно до вимог 
Болонської декларації. 

Як зазначив доц. Салабай Р.Г., на сьогодні життєвий цикл сучасних тех-
нологій стає меншим, ніж термін професійної діяльності фахівця. За цих 
умов домінуючим в освіті стає формування здатності фахівця на основі від-
повідної фундаментальної освіти перебудовувати систему власної професій-
ної діяльності з урахуванням соціально значущих цілей та нормативних об-
межень, тобто формування особистісних характеристик майбутнього фахів-
ця. Якщо визначити за головну мету діяльності системи вищої освіти підго-
товку саме такого фахівця, то процес навчання доцільно організовувати та-
ким чином, щоб забезпечувався всебічний розвиток особистості майбутнього 
фахівця. Засобом формування особистості при цьому стають освітні техноло-
гії, продуктом діяльності – особистість випускника вищого навчального за-
кладу, який має бути компетентним не лише в професійній галузі, але й мати 
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активну життєву позицію, високий рівень громадянської свідомості, бути ко-
мпетентним під час вирішення будь-яких завдань (задач), що ставить перед 
ним життя. 

Проректор Борис М.М. доповнив доповідь та наголосив, що виходячи із 
завдань декларацій та комюніке Болонського процесу, забезпечення якості 
освіти має ґрунтуватися на формуванні у випускника вищого навчального 
закладу таких компетенцій та умінь, які б вирішували головну мету самого 
процесу – спільність фундаментальних принципів функціонування загально-
європейської системи вищої освіти, названої Європейським простором вищої 
освіти, що в свою чергу надавало б можливість випускникам – майбутнім 
фахівцям застосовувати та практично використовувати отримані знання та 
уміння на користь усієї Європи. Національна система стандартів вищої осві-
ти, головна мета якої – реалізація можливостей формування у випускника 
вищого навчального закладу соціально та професійно важливих знань, умінь, 
навичок та компетенцій, має сьогодні вирішувати вимоги національного рин-
ку праці та Європейського співтовариства.  

На завершення виступу доповідачі наголосили, що перехід до нового 
покоління галузевих стандартів вищої освіти, на основі компетентнісного 
підходу, є важливим та необхідним етапом на шляху реформування системи 
освіти в Україні. 

 
1.3. Національно-патріотичне виховання студентів 

 
Виховна робота є важливою складовою цілісного навчально-виховного 

процесу і здійснюється як під час навчального процесу, так і у позанавчаль-
ний час. Виховна робота зі студентською молоддю була і залишається однією 
із найважливіших ділянок роботи кафедр університету і Народного дому. 
Вона здійснюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та в ру-
слі основних засад “Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді” (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 р. 
№641) та розпорядження Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 р. 
№1400-р “Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного 
виховання молоді на 2016 рік”. Окрім того, викладачі кафедр намагаються 
повністю використати виховний потенціал навчального процесу в позаауди-
торний час, активізувати студентські колективи, активно співпрацювати зі 
студентським самоврядуванням, профспілковим комітетом студентів та ін-
шими громадськими і неформальними студентськими організаціями. 

Підводячи підсумки виховної роботи в університеті за 2015-2016 навча-
льний рік, слід зазначити, що в університеті органічно впроваджена єдина 
політика навчання і виховання, що відображена у “Планах роботи та заходах 
щодо реалізації системи національно-патріотичного виховання студентів 
НЛТУ України”, які затверджуються на поточний рік ректором університету. 
Ці заходи плануються і проводяться в університеті відповідно до Указів Пре-
зидента України, Постанов Верховної Ради України, наказів та листів Мініс-
терства освіти і науки України та з урахуванням принципів, мети і завдань 
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“Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді”. Вони ві-
дображають загальноуніверситетські заходи з виховної роботи, у яких беруть 
участь усі ННІ та кафедри університету. 

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. 

Діяльність колективу університету в звітному році була спрямована на 
реалізацію нормативно-правових актів, зокрема, Указів Президента, низку 
концепцій, а саме: 

- Концепція національної системи виховання (1996 р.); 
- Концепція національного виховання студентської молоді (2009 р.); 
- Концепція загальнодержавної цільової програми патріотичного вихо-

вання громадян на 2013-2017 рр.; 
- Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015 

р.) та ін. 
В університеті за останні роки вироблена чітка комплексна система ці-

леспрямованого і ефективного виховання студентів, яка передбачає: 
- формування національної свідомості та відповідальності за долю Укра-

їни; 
- виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження 

історичної пам’яті; 
- культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.); 
- виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, 

мови, культури, традицій. 
Організаційно-методичне забезпечення виховного процесу в університе-

ті здійснює Рада університету з виховної роботи (голова – проректор з науко-
во-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків, доцент М.М. Бо-
рис) та Координаційна рада кафедр гуманітарно-соціальних дисциплін (голо-
ва – завідувач кафедри історії України, політології та права, професор В.О. 
Кондратюк). 
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Питання виховної роботи студентів університету систематично розгля-
даються і обговорюються на засіданнях Вченої ради університету, Вчених 
рад навчально-наукових інститутів, методологічних семінарах навчально-
наукових інститутів та кафедр, на кафедрах гуманітарно-соціальних дисцип-
лін. На підставі розгляду цих питань визначаються шляхи посилення вихов-
ної роботи в університеті. Вивчення цієї проблеми показало розуміння нау-
ково-педагогічними працівниками університету її актуальності та гостроти. 
До цієї роботи активно залучається і студентське самоврядування. 

Проведений аналіз стану виховної роботи на Вченій раді університету 30 
червня 2016 року (у день 75-річчя проголошення Акту відновлення незалеж-
ної Української держави) під час розгляду питання “Про національно-патріо-
тичне виховання студентів університету” показав, що виховна робота в осно-
вному відповідає вимогам часу, новій Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді. Прийнята ухвала Вченої ради університету за під-
сумками розгляду цього питання та її виконання сприятиме посиленню і де-
формалізації виховної роботи в університеті, створить вільний простір для 
реалізації особистісних здібностей студентів. 

Державотворчі процеси, що 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 фахівців лісотехніч-
ного профілю, значно посилити виховну роботу серед студентської молоді, 
зокрема її патріотичне виховання. 

Події останніх двох років на Сході та Півдні України (нині ворог, а ним є 
Росія, окупував 12% території України, де проживало понад 4,5 мільйони на-
селення; півострів Крим Росія анексувала і там сформувала власні державні 
органи, а Крим увійшов до складу Південного округу РФ; на окупованій час-
тині Донеччини і Луганщини сформовані так звані “ЛНР” і “ДНР”) змусили 
викладачів кафедр гуманітарно-соціальних дисциплін ще з більшою відпол-
відальністю скеровувати навчально-педагогічний процес на формування на-
ціонально-патріотичного і громадянського самовизначення молоді. Ці події 
вимагають і надалі вимагатимуть не лише на державному рівні, а й на місце-
вому, особливо в навчальних закладах, у тому числі в нашому університеті, 
поширювати правдиву інформацію про обставини збройної агресії Російської 
Федерації проти України, окупації Криму, про підтримку Російською Феде-
рацією збройного конфлікту на Донбасі та намагання дестабілізувати ситуа-
цію в інших регіонах України шляхом підтримки сепаратизму, тероризму, 
масових заворушень та інформаційних атак. 

Від початку військової агресії Росії на Донбасі академічною спільнотою 
та студентством університету було скеровано звернення колективу НЛТУ 
України до Верховної Ради України, МЗС України, Секретаріату ООН, Євро-
союзу, НАТО, Великої Британії та США, а також звернення до науково-педа-
гогічних працівників та студентів лісотехнічних вишів Росії щодо роз’яснен-
ня реальної ситуації на Сході України, недопустимості розпалювання політи-
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ками ворожнечі між російським і українським народами. Ректоратом універ-
ситету був ініційований відкритий лист ректорів (Ради ректорів) вищих на-
вчальних закладів Львівського регіону стосовно підтримки консолідованої 
діяльності Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів Украї-
ни в умовах російської агресії. 

В умовах військової агресії Росії на Донбасі та анексії нею Криму особ-
ливої актуальності набуває військово-патріотичне виховання студентів, зорі-
єнтоване на формування громадянина-патріота, формування у студентів ви-
сокого ідеалу служіння українському народові, оволодіння військовими про-
фесіями, готовності у будь-який момент стати на захист суверенітету і тери-
торіальної цілісності нашої держави. Наша молодь має краще знати героїчне 
минуле українського народу, історію Збройних Сил. 

Тому актуальними напрямками роботи для наших викладачів, кафедр та 
громадських організацій є: надалі продовжувати збирати та поширювати ін-
формацію про героїчні вчинки воїнів-учасників АТО, волонтерів, громадян, 
які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України, зокрема 
про осіб, відзначених державними нагородами України. 

Окремими кафедрами університету здійснюється волонтерська діяль-
ність для допомоги воїнам АТО та пораненим бійцям у військових шпиталях. 
Так, кафедра економічної теорії з ініціативи доцента Лех Г.А. придбала для 
воїнів АТО необхідних речей і ліків на суму 150 тис. грн. Викладачі кафедри 
історії України, політології та права провели акцію “Подаруй книгу воїну 
АТО” і передали понад 300 різного жанру книг у військовий шпиталь Захід-
ного оперативного командування. 

До патріотичного виховання студентів слід і надалі залучати учасників 
бойових дій на Сході, в т.ч. й демобілізованих з нашого університету, членів 
сімей Героїв Небесної сотні, бійців АТО. Дирекцією ННІ ДТД передбачаєть-
ся відкрити військово-патріотичний клуб “Патріот України імені Героя Укра-
їни Олександра Капіноса, випускника НЛТУ України”. Він і сотні інших вої-
нів поклали свої голови за вільну і незалежну Україну. Їх імена мусимо впи-
сати в історію України золотими буквами. 

У духовному вихованні студентської молоді особливу роль відіграє від-
критий в університеті та освячений 28 липня 2011 р. Високопреосвященні-
шим Архієпископом Львівським Кир Ігорем Студентський храм рівноапос-
тольного князя Володимира. З ініціативи настоятеля храму капелана о. Бог-
дана Кулика систематично організовуються поїздки та прощі до святих 
місць, у яких беруть активну участь студенти університету. При храмі утво-
рена спільнота “Життя”, яка допомагає дітям-сиротам, а також бійцям АТО, 
які лікуються в госпіталях Львова. 

У 2015-2016 рр. зменшив свою активність Центр студентського капе-
ланства, що діяв протягом останніх років, не проводилися богословські зу-
стрічі за участі викладачів Українського Католицького університету. Вважа-
ємо, що є необхідність відродити цікавість студентів до такої форми роботи, 
налагодивши міцніший суб’єктний зв’язок між учасниками процесу, а тема-
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тику лекцій розширити, акцент роблячи не тільки на статевому вихованні, а й 
на пропаганді загальнолюдських цінностей. 

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

Важливу роль у вихованні студентів відіграють кафедри гуманітарно-
соціальних дисциплін, які комплексно охоплюють навчальний і позанавча-
льний процес, впроваджують нові технології проблемного навчання та ситуа-
тивного моделювання, проводять лекції-презентації, дискусії тощо. Проводя-
чи перебудову виховного процесу, НПП цих кафедр намагаються застосову-
вати як нові форми і методи впливу на студента, так і активізувати існуючі 
ефективні форми навчально-виховного процесу, відпрацьовувати нові мето-
дики та стиль виховання. 

За останні роки істотно доповнені робочі навчальні програми гуманітар-
но-соціальних дисциплін, зроблено акцент на екологізацію навчального про-
цесу. Саме в цій царині викладачі цих кафедр проводять велику роботу. Ли-
ше за останніх три роки видано три навчально-методичні посібники, зокрема, 
“Екологізація гуманітарної освіти: історія України, політологія та право” 
(проф. Кондратюк В.О.); “Філософсько-психологічний вимір відношення 
“природа-людина” (проф. Семенюк Е.П.); “Екологічна культура фахівця як 
чинник сталого розвитку” (доц. Магазинщикова І.П.). 

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 – суверенна держава” в перший 
день навчання осіннього семестру. Цікавим та змістовним був поданий мате-
ріал у лекції для студентів “Неприйнятності  ідей федералізації України”. 

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

В університеті традиційними і ефективними стали урочисті відзначення 
державних свят, зокрема, Дня Соборності, Дня ЗУНР, Дня Злуки УНР і ЗУ-
НР, Дня Незалежності, Дня пам’яті та примирення, які разом з ректоратом 
проводить кафедра історії України, політології та права. Організовуються 
поїздки студентів у музеї: провідників ОУН-УПА, музей-садибу М. Грушев-
ського, музей-тюрму на Лонцького, музей “Русалка Дністрова”, історичний 
музей, музей історії релігії, художньо-меморіальний музей Івана Труша та 
Олекси Новаківського, музей Івана Франка, Національний музей у м. Львові 
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та ін. Нещодавно з нагоди 125-річчя від дня народження Євгена Коновальця, 
була організована поїздка у музей в село Зашків. Студенти ознайомилися із 
життям і боротьбою за створення незалежної України визначним українсь-
ким військовим і політичним діячем, полковником Армії УНР, Головою Про-
воду українських націоналістів (з 1927 р.), ініціатором створення УВО. Та-
кож здійснили поїздку історичними місцями Жовківщини. Започатковано та-
ку нову форму, як проведення селфі-конкурсів на тему: “Свобода – Патріо-
тизм – Незалежність – Україна”. Цей почин треба розширювати і поглиблю-
вати. 

Добрі відгуки викликала урочиста академія, присвячена Дню пам’яті та 
примирення, на якій з доповіддю виступив перший проректор професор 
Адамовський М.Г., а художню частину прикрасили солісти і військовий ду-
ховий оркестр Національної академії Сухопутних військ імені Гетьмана Пет-
ра Сагайдачного. 

Кафедрами гуманітарно-соціальних дисциплін організовується участь 
студентів у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка, 
проводяться заходи з нагоди вшанування геніїв української культури – Т. 
Шевченка, І. Франка і Л. Українки. Позитивним є те, що в університеті функ-
ціонують філософський клуб, клуб шанувальників мистецтва “Світовид” та 
музей народної культури. Проводяться “круглі столи”, тематичні конферен-
ції, семінари та лекторії, перегляд документальних і художніх фільмів (“Не-
бесна сотня”, “Роман Шухевич – командувач УПА”, “Звичайний Чорнобиль”, 
“Українська революція ” тощо), вшановується пам’ять загиблих у Революції 
Гідності та АТО, борців за волю України і жертв голодомору, здійснюються 
поїздки студентів у музеї (історичний, Русалки Дністрової, М. Грушевського, 
І. Франка та ін.). 

У 2015 р. в університеті проведено наукові читання “Подвижництво ми-
трополита Андрея Шептицького з екологічних проблем та охорони довкілля” 
(до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького). 

Виконуючи заплановані заходи, викладачі кафедри філософії та пси-
хології проводили бесіди, “круглі столи”, засідання Філософського клубу, 
організовували відвідування студентами вистав львівських театрів, музеїв та 
виставок.  

Активну участь у цій роботі брали проф. Скринник М.А., доц. Возняк 
І.М., доц. Фльорко Л.Я., доц. Шикула О.П. 

У вересні 2015 р. викладачі кафедри організували відвідування чергово-
го “Форуму видавців” та обговорення зі студентами змісту його експозицій. 

Упродовж року проведено такі засідання Філософського клубу: 
- “Чому екзистенціалізм – це гуманізм? (до 110-річчя від дня народжен-

ня Сартра)” (проф. Скринник М.А., доц. Возняк І.М., доц. Фльорко Л.Я., доц. 
Шикула О.П. –  листопад 2015 р.); 

- “Що означає: мислю – отже, існую? (до 420-річчя від дня народження 
Декарта)” (проф. Скринник М.А., доц. Возняк І.М. – березень 2016 р.); 
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 - “Екзистенційна ідентичність у творчості І. Франка (до 160-річчя від 
дня народження)” (проф. Скринник М.А., доц. Фльорко Л.Я., доц. Возняк 
І.М., доц. Шикула О.П. – квітень 2016 р.); 

- “Формування моделі особистості та постулати психоаналізу (до 160-
річчя від дня народження З. Фройда)” (проф. Скринник М.А., доц. Шамлян 
К.М., доц. Фльорко Л.Я.  – травень 2016 р.). 

У травні-червні було проведено круглі столи до 20-річчя ухвалення Кон-
ституції України: “Основний закон України і європейський вибір українсько-
го народу” (проф. Семенюк Е.П.), “Екологічні права та обов’язки громадян 
України: етичний вимір” (доц. Фльорко Л.Я.). 

У виховній роботі кафедра продовжувала виконання заходів у контексті 
екологізації освіти та виховання. Зокрема, проф. Семенюком Е.П. було про-
ведено круглі столи: “Вплив сучасних соціально-економічних умов на еколо-
гізацію суспільства” (жовтень 2015 р.) та “Роль екологізації навчання в про-
цесі перебудови університетської освіти” (березень 2016 р.). 

У лютому-квітні 2016 р. було прочитано лекції в студентському лекторії 
“Сучасна екологія та перспективи сталого розвитку” (проф. Семенюк Е.П., 
доц. Возняк І.М., доц. Шамлян К.М.). 

Круглі столи та бесіди проводилися також і з інших актуальних про-
блем: “Філософсько-моральні аспекти у творчості А. Шептицького (до 150-
річчя від дня народження)” (проф. Скринник М.А., доц. Шикула О.П., доц. 
Фльорко Л.Я., доц. Возняк І.М. – вересень 2015 р.); “Мова – ментальний пор-
трет народу (до 180-річчя від дня народження О. Потебні)” (проф. Скринник 
М.А., доц. Фльорко Л.Я., доц. Возняк І.М. – жовтень 2015 р.); “Актуальність 
основних ідей Кирило-Мефодіївського товариства для сучасної України (до 
170-річчя від дня виникнення)” (доц. Шикула О.П. – лютий 1016 р.). 

Проф. Семенюк Е. П. і доц. Шамлян К. М. були членами Ради з органі-
зації виховної роботи в НЛТУ України. 

Виховна робота зі студентською молоддю кафедри соціології та куль-
турології за звітний період та впродовж багатьох років зосереджена на таких 
основних напрямках: національно-патріотичне, екологічне, інтелектуально-
духовне та естетичне виховання. Буремне сьогодення української держави, 
яка виборює своє право на  самостійний європейський  шлях,  змусило внести  
вагомі корективи у  планування  виховної роботи.  Зараз основний акцент ро-
биться саме на національно-патріотичній складовій, саме їй підпорядкову-
ються усі інші. 

Викладачі кафедри, насамперед, використовують виховні можливості, 
які надає навчальний процес для налагодження відкритого діалогу, неформа-
льного обговорення гострих питань української історії, сучасного стану ку-
льтури, проблем духовності. 

Кафедра бере посильну участь в організації та проведенні різноманітних 
заходів загальноуніверситетського масштабу, зокрема Шевченківських днів, 
“Весни лісотехніки”. 

Заняття з навчальних дисциплін “Історія української культури”, “Історія 
мистецтва та архітектури”, “Релігієзнавство” за планом відбуваються на базі 
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львівських музеїв. Найпліднiше взаємодіє кафедра з Національним музеєм у 
Львові, музеєм етнографії, меморіальними музеями І. Труша та Олекси Нова-
ківського. 

Важливою ділянкою виховної роботи є організація урочистих заходів, 
присвячених ювілеям видатних діячів культури України та світу. Кафедра 
долучилася до відзначення ювілею Митрополита Шептицького, взявши 
участь в урочистій академії  (вересень 2015) та  організувавши  30 листопада 
2016 р. мистецьке дійство “Добрий пастир”. 

Традиційними стали флеш-моби на честь Дня української писемності 
(листопад), відзначення ювілеїв Ліни Костенко (2015), Івана Франка (травень 
2016). 

16 квітня в День довкілля студенти, викладачі та співробітники НЛТУ 
України, за ініціативи НПП кафедри, взяли участь у впорядкуванні території 
парку унікальної пам’ятки мистецтва ХІХ століття “Підгірцівський парк” у 
селі Підгірці Стрийського району. У впорядкуванні паркової зони взяло 
участь понад 50 студентів, а також викладачі інших кафедр університету. 
Подібні акції необхідно продовжувати. 

Активно працює Музей народної культури, створений у 2005 році на 
базі кафедри за участі студентів та викладачів кафедри дизайну. Він на сьо-
годні є чи не єдиним у місті вузівським музеєм етнографічного профілю. Тра-
диційними стали майстер-класи до Великодня, виставки творчих робіт сту-
дентів. Зокрема за останні роки було розгорнуто виставки до ювілею Ліни 
Костенко, у стадії завершення виставка “Твори Франка в ілюстраціях львів-
ських художників”. Оформлено стенд з матеріалами на честь ювілею Б.Г. Во-
зницького. 

Відкриття виставки студентських робіт у Музеї народної культури від-
будеться на початку вересня 2016 р. 

На базі музею проводяться засідання студентського об’єднання “Світо-
вид”, головним принципом роботи якого є відмова від великомасштабних 
заходів. Осягнути велич мистецької спадщини України допомагають студен-
там зустрічі у циклі “Визначні музеї світу”, де порex iз розповідями про музеї  
Відня, Греції, Єгипту, відбувалися віртуальні екскурсії до Олеського замку 
(2015,  Шлемкевич С.Л.), до музею-кімнати Т. Шевченка. У жовтні 2015 р. 
викладач Дуда Н.М. розповіла про відвідування НПП кафедри Музею історії 
запорозького козацтва та історико-культурного центру “Запорозька Січ”. 

Викладачі кафедри є активними учасниками різноманітних громадських 
рухів, об’єднань, зокрема Педагогічного товариства ім. Г. Ващенка (Денис 
І.З., Гриджук О.Є.), Всеукраїнського товариства “Просвіта” (Дуда Н.М., Гри-
джук О.Є.), Соціологічна асоціація України (Лободинська О.М., Магазинщи-
кова І.П.), НТШ, методичної комісії НЛТУ з питань національно-патріотич-
ного виховання студентської молоді. 

Освітньо-виховна робота на кафедрі іноземних мов здійснюється з ме-
тою виховання студентів у дусі загальнолюдських та національних духовних 
цінностей, формування належного рівня культури та високих моральних яко-
стей, свідомого ставлення до виконання обов’язків громадянина України. 
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Протягом 2015-2016 н.р. викладачами кафедри були проведені такі ви-
ховні заходи: 

- Віхи історії: становлення незалежності та національної ідентичності 
України (присвячений 25 річчю Незалежності України з показом уривків з 
фільму Єжи Гофмана “Україна”) (асистенти Миклаш Л.Т. і Ридаш В.М. – 19 
травня 2015 р.); 

- Комп’ютерна та інтернет-залежність – актуальні проблеми сучасності 
(тематична бесіда, асистенти Мосій І.М. та Штангрет І.З. – 01 грудня 2015 
р.); 

- Історичними місцями центра міста Львова (екскурсія, ст. викладачі Ча-
плик О.А., Масон С.Р. та Коваль Л.М. – 17 травня 2016 р.). 

Важливим кроком до підвищення якості навчально-виховного процесу є 
організовані кафедрою курси поглибленого вивчення англійської мови для 
студентів та НПП університету, які прйшли понад 50 осіб. 

Проведення освітньо-виховних заходів на кафедрі сприяють підвищен-
ню навчального та естетичного рівня студентів. Поряд із традиційними мето-
дами і формами навчання та сучасними інформаційно-комунікаційними тех-
нологіями стоїть завдання і в подальшому проведенні численних інформа-
ційно-просвітницьких заходів з національно-патріотичного виховання у сту-
дентських колективах шляхом проведення бесід, диспутів, презентацій, семі-
нарів, круглих столів, екскурсій, тренінгів тощо з метою формування у сту-
дентів активної громадянської позиції, формування національної свідомості 
та любові до рідного краю, свого народу та Батьківщини. 

Кафедра фізичного виховання велику увагу приділяє національно-
патріотичному вихованню студентської молоді, де виховний процес є скла-
довою частиною в роботі кафедри. Вона спрямована на якісну фізичну підго-
товку студентів, їх відповідальне ставлення до дотримання здорового спосо-
бу життя, до національного відродження. 

Згідно з планом виховної роботи кафедри НПП в процесі навчання про-
водили тренувальні заняття, виступи збірних команд у змаганнях за програ-
мою “Універсіада Львівщини – 2016”, товариські зустрічі з різних видів спо-
рту. У процесі занять проводилися бесіди про вплив навколишнього середо-
вища на організм людини та здоровий спосіб життя. Були проведені спарта-
кіади факультетів (1 етап) – першість груп, спортивні вечори, на які запро-
шувалися відомі у минулому спортсмени Львівщини, які виступали з бесіда-
ми про вплив фізичного виховання на працездатність та навчальний процес, 
про вплив навколишнього середовища на стан здоров’я людини, а також про 
спортивний туризм як засіб національно-патріотичного виховання. 

На заняттях систематично подаються матеріали з історії боротьби украї-
нського народу за незалежність та з російським агресором, що в свою чергу 
вимагає підготовки фізично розвинених захисників Вітчизни. 

До проведення змагань залучалися студентський профком, представники 
ректорату та співробітники Франківської районної державної адміністрації. 
Переможці та призери нагороджувалися цінними подарунками і грамотами. 
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У травні 2016 року проводилися фінальні змагання, присвячені Дню уні-
верситету. Переможцями та призерами стали такі ННІ: ННІ ДТД – 1-ше міс-
це; ННІ ЛСПГ – 2-ге місце; ННІ ІМАКІТ – 3-тє місце; ННІ ЕЕМ – 4-те місце. 

Проведені заходи спрямовані на утвердження здорового способу життя, 
фізичного, психологічного та духовного загартування студентів, залучення їх 
до занять фізкультурою і спортом, а також участі у спартакіадах та спортив-
них змаганнях з військово-прикладних видів спорту. Палітра форм роботи є 
широкою, але й вона має надалі збагачуватися. 

За 2015-2016 навчальний рік Навчально-науковими інститутами уні-
верситету разом із ректоратом, профкомом студентів та Студентського радою 
було проведено низку заходів, метою яких було спрямувати студентську мо-
лодь глибше розуміти українську історію, культуру, державотворення та ге-
роїчну спадщину нашого народу, а також реалізовано системні навчально-
освітні та виховні заходи, спрямовані на посилення, в першу чергу, націона-
льно-патріо-тичного виховання студентів університету, їх готовності захища-
ти суверенітет і територіальну цілісність Української держави. 

ННІ університету разом із студентським профбюро 22 жовтня 2015 року 
традиційно було організовано та проведено на високому рівні фестиваль-
конкурс художньої самодіяльності студентів-першокурсників “Золота осінь-
2015” (“Осінь першокурсника”). 

Також студенти університету брали активну участь у командах вузівсь-
ких КВК (9 грудня 2015 року вже вчетверте відбувся КВН – Кубок НЛТУ 
України). Команди подарували глядачам справжнє веселе шоу, хороший на-
стрій та надзвичайний вечір. 

Завдяки вдалій організації навчально-наукових інститутів в університеті 
на високому рівні проведено фестиваль студентської творчості Національно-
го лісотехнічного університету України “Весна Лісотехніки – 2016”. Він від-
бувся 19 травня у палаці культури ім. Гната Хоткевича. 

Виховна робота серед студентів ННІ ЛСПГ велася згідно з “Планом ви-
ховної роботи ННІ ЛСПГ” та “Планами роботи наставників академічних гру-
п”, укладених на календарний рік, а також згідно з “Положенням про правила 
поведінки на території НЛТУ України та внутрішнього розпорядку в студе-
нтських гуртожитках”. 

В Інституті працює Рада з організації виховної роботи, до якої входять 
усі наставники академічних груп 1-3 курсів. Під керівництвом наставників 
проводилася виховна робота в академічних групах, проблеми студентів ви-
рішувалися під час навчального процесу, проживання в гуртожитку та прове-
дення дозвілля. 

З метою підвищення дисципліни та профілактики правопорушень, для 
студентів перших курсів в розклад занять введені години адаптаційного кур-
су, де вони мають можливість отримати повну інформацію про хід навчаль-
ного процесу та організацію студентського дозвілля в університеті. Для пер-
шокурсників організовуються тематичні вечори, екскурсії містом, відвіду-
вання виставок і вечорів відпочинку. Для студентів другого курсу проводять-
ся планові заняття з “Етики“.  
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Організація виховної роботи пов’язана з підтриманням належної дисци-
пліни серед мешканців гуртожитків. Зв’язок дирекції зі студентами, які про-
живають в гуртожитках, вивчення їх побутових проблем і запитів, організа-
ція студентського дозвілля здійснюються через студентську раду, до якої 
входять її голова, старости поверхів та коменданти. За рахунок перевірок, які 
постійно організовуються дирекцією інституту в гуртожитках і негайного 
прийняття заходів щодо порушників внутрішнього розпорядку, у звітному 
році вдалося значно зменшити кількість правопорушень і підвищити дисцип-
ліну серед  мешканців, хоч окремі випадки правопорушень мали місце. 

В Інституті серед студентів активно ведеться культурно- та спортивно- 
масова робота. Впродовж навчального року за сприяння дирекції студентсь-
ким активом були організовані та проведені змістовні тематичні вечори. Ди-
рекцією всесторонньо надається підтримка студентам в проведенні в позана-
вчальний час різних спортивних заходів – футбольних і волейбольних зма-
гань, турніру з шахів та ін. 

Згідно з договором із Міністерством оборони і Національною спілкою 
письменників України професором Рябчуком В.П. для воїнів АТО підготов-
лена художня книга “Служба і служиві”, яка сприятиме різнобічній інформа-
ції про НЛТУ України. 

У 2015-2016 навчальному році дирекцією ННІ ДТД разом із ректоратом 
та профкомом студентів було проведено низку виховних заходів. Так, 20 жо-
втня 2015 року, за ініціативи викладачів (доц. Ю. Дадак і ст. викл. О. Мазур) 
та студентів ІДТД у конференц-залі університету відбувся “Шостий студент-
ський конкурс актуального патріотичного мистецтва”, присвячений 73-ій рі-
чниці створення УПА та святу Покрови пресвятої Богородиці. 

На початку жовтня студенти університету за ініціативи дирекції ІДТД та 
студентського самоврядування в кількості 46 осіб відвідали три замки Льві-
вщини – пройшлися нетлінними сторінкам історії Золочівського, Підгорець-
кого та Олеського замків. Студенти-дизайнери разом з викладачами кафедри 
(Ростислава Купчика, Олександра Коровая та Оксани Мазур) 1 жовтня 2015 
року здійснили поїздку визначними місцями Жовкви та Крехова. 

Традиційно та за планом підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів 
спеціальності “Технологія деревообробки”, студенти і викладачі ІДТД у жов-
тні провели виїзну навчально-виробничу екскурсію на передові підприємства 
галузі Тернопільщини та відвідали святі місця Зарваниці. 

З 8 по 18 жовтня 2015 року в польському місті Лодзь проходив черго-
вий, дев’ятий, фестиваль дизайну Łódz Design Festival. Як і минулого року, 
делегація кафедри дизайну під керівництвом доцента Ростислава Купчика на 
запрошення організаторів відвідала цей фестиваль з метою наведення цікавих 
і корисних контактів та ознайомлення з новими тенденціями і підходами в 
дизайні меблів, середовища та предметному дизайні. 

2 листопада на турнірі з настільного тенісу перемогу отримали студенти 
ІДТД. Організаторами його виступили кафедра фізичного виховання та спор-
тивний клуб “Лісотехнік”. Участь у турнірі взяло 14 студентів НЛТУ Украї-
ни. Дівчата ІДТД приймали участь у змаганнях з пауерліфтингу, які відбува-
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лися за програмою “Універсіади Львівщини – 2015”. 
Студенти кафедри дизайну розмалювали кімнату в Дитячому дошкіль-

ному будинку № 1, що на вулиці Таджицькій, 21. Ініціювала благодійний 
розпис викладач кафедри Оксана Мазур. 

Напередодні Дня Святого Миколая Студентське самоврядування НЛТУ 
України та Студентська спільнота академічного душпастирства “Життя” ор-
ганізували щорічну благодійну акцію “Подаруй дитині свято”. Було проведе-
но збір коштів у чотирьох гуртожитках студмістечка НЛТУ України. За зі-
брані кошти активісти придбали подарунки для Дитячого дошкільного буди-
нку № 1 (м. Львів, вул. Таджицька, 21). 

У грудні відбулася зустріч з інспекторами нової патрульної поліції м. 
Львова – випускником нашого університету Кітурою Романом та його коле-
гами Дубіцьким Володимиром, Чувпенюком Іваном та Хрущ Тетяною. Захід 
відбувся згідно з планом роботи лекторію “Молодь і закон” кафедри історії 
України, політології та права у співпраці з ННІ ДТД. 

Студенти, викладачі та працівники НЛТУ України у лютому прийняли 
участь у Панахиді пам’яті Героїв Небесної Сотні біля навчального корпусу 
№2, де на фасаді будинку розмішена меморіальна дошка випускнику техно-
логічного факультету університету Герою України, Герою Небесної Сотні 
Сашку Капіносу. На вшанування пам’яті Героїв Революції Гідності прибули 
учні та вчителі Львівської гімназії міжнародних відносин ім. В. Стуса, як 
справжні патріоти своєї країни. 

Доброю традицією також стало проведення фестивалю “Весна лісотех-
ніки – 2016”, де студенти ННІ ДТД вибороли перше місце. 

Слід також відзначити активну участь студентської молоді у таких захо-
дах як флешмоб “Заспіваймо гімн України разом” та Вечорі пам’яті, присвя-
ченому Герою України Сашкові Капіносу –  “Революціонер”, що відбулися у 
березні 2016 року. 

Студенти кафедри дизайну зініціювали виготовлення дерев’яних писа-
нок для оздоби храму Святого Володимира, а також долучилися до IІI-го 
студентського майстер-класу з писанкарства. У березні у Музеї “Жовківсь-
кий замок” відкрилася виставка робіт студентів, випускників і викладачів 
НЛТУ України та Львівської національної академії мистецтв “Арт Тандем”, 
об’єднаних ідеєю спільної творчої співпраці. 

Студенти також ІДТД приймають активну участь у спортивному житті 
інституту, університету та за їх межами. Приймали участь у футбольних, во-
лейбольних, баскетбольних, тенісних, шахових та інших змаганнях. За участь 
в університетських і міжвузівських спартакіадах студенти ІДТД здобувають 
призові місця та винагороди. 

Завдяки роботі наставників плавно проходить адаптація першокурсників 
до студентського життя. Значна частина студентів знайомиться з визначними 
місцями Галичини, відвідує музеї, виставки, театри приймає участь у роботі 
гуртків художньої самодіяльності. Наставники відвідують культурно-масові 
заходи разом із студентами, проводять з ними ознайомчі екскурсії, а також 
дні кафедр. 
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Поряд із заходами, спрямованими на покращення успішності навчання 
студентами ННІ ІМАКІТ, в інституті належна увага приділяється організації 
національно-патріотичного виховання студентів, яка є одним із чинників на-
буття майбутніми спеціалістами громадської свідомості та професійних 
знань. Основними складовими такої роботи є національно-громадське вихо-
вання студентів, покращення побутових умов проживання в гуртожитку № 3, 
організація студентського дозвілля, активна участь у спортивно-масовій ро-
боті та профілактика правопорушень, як на території університету, так і в гу-
ртожитку. 

Активно працювала Виховна ради інституту, на засіданнях якої розгля-
далися дуже важливі питання національно-патріотичного, інтелектуально-
духовного, громадянсько-правового, морального, екологічного, естетичного, 
трудового та фізичного виховання студентів інституту. 

З метою прискорення адаптації студентів-першокурсників до умов пере-
бування та навчання в навчальному закладі, в розклад аудиторних занять бу-
ло введено години адаптаційного курсу, де студенти отримали повну інфор-
мацію про хід навчального процесу та організацію студентського дозвілля у 
виші. 

У співпраці з Народним домом та студією художнього слова повністю 
виконано календарний план основних виховних заходів на 2015–2016 навча-
льний рік. Протягом навчального року інститут брав активну участь у прове-
денні усіх загальноуніверситетських заходів. 

Питання створення належних соціально-побутових умов та проведення 
виховної роботи в гуртожитку № 3 постійно перебували у полі зору дирекції 
ННІ ІМАКІТ. Залучивши до роботи студентську раду гуртожитку дирекцією 
ННІ ІМАКІТ виконано косметичний ремонт кухонь, санвузлів, коридорних 
кліток,  умивальників та душових. Такий же ремонт планується виконати у 
2016-2017 навчальному році. 

У гуртожитку успішно функціонують: комп’ютерна мережа Інтернет; 
спортивний тренажерний зал, зал для занять художньої самодіяльності, спор-
тивний зал для занять із настільного тенісу. Ремонт залів здійснено активіс-
тами студентського самоврядування, спортивний реманент та інвентар під-
тримується в належному стані і обслуговується активістами-мешканцями гу-
ртожитку та його студрадою. У перспективні планується капітальний ремонт 
читального залу. Дирекцією постійно проводиться роз’яснювальна робота 
серед мешканців гуртожитку № 3 на предмет необхідності дотримання сту-
дентами правил пожежної безпеки, забезпечення економії енергоресурсів і 
заощадження водоспоживання. 

В інституті постійно проводиться й всебічно підтримується активна 
спортивно-масова робота як серед студентів, так і серед співробітників. У 
першому семестрі організували та провели інститутський чемпіонат з міні-
футболу серед студентів і викладачів. На “Універсіаді Львівщини – 2015” в 
змаганнях зі спортивного туризму, в яких вперше за часи незалежної України 
взяла участь збірна команда університету та здобула ІІІ загальнокомандне 
місце з поміж усіх університетів Львівщини, студенти ННІ ІМАКІТ Ковалик 
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Богдан (гр. ІМС-11) та Уманцев Назарій (гр. ІМС-11) у велосипедному тури-
змі на двох дистанціях здобули І місце. Там же у змаганнях з настільного те-
нісу вдало виступила команда ННІ ІМАКІТ, а у змаганнях з вільної боротьби 
ст. гр. ІМС-21 Лутчишин Р. М. здобув ІІІ місце. 

Дирекція ННІ ЕЕМ організовує і координує виховну роботу, яка прово-
диться в інституті кафедрами, студентським самоврядуванням та студентсь-
кою профспілкою. Національно-патріотичне виховання охоплює як навчаль-
ний процес, так і позааудиторну роботу, а також дозвілля студентів. Зміст 
лекцій, практичних та семінарських занять мають виховне спрямування, що 
відображено у навчальних робочих програмах з дисциплін, які читаються на 
кафедрах. 

Виховна робота виконувалась згідно затвердженого календарного плану 
основних виховних заходів НЛТУ України на 2015-2016 навчальний рік. 
Студенти інституту брали активну участь у проведенні усіх університетських 
заходів. Зокрема, у гуртожитках № 1, 3, 4, де проживають студенти інститу-
ту, організовувалися Дні кафедр, до програм яких входили зустрічі та бесіди 
зі студентами різних курсів, виставки новинок економічної та екологічної 
літератури. 

Діяльність викладачів ННІЕЕМ 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 систем-
ного демократичного підходу, здійснюється двома основними шляхами: че-
рез навчальний процес і у позанавчальний час. 

У навчальному процесі викладачі ННІ ЕЕМ домагаються того, аби кож-
на лекція, лабораторне чи практичне заняття, інші види занять мали виховну 
спрямованість, тобто щоб поряд із набуттям студентами професійних якостей 
вони засвоювали загальнолюдські норми моралі, духовні цінності, виховува-
ли в собі почуття патріотизму, громадянської та національної гідності, акти-
вну життєву позицію у процесі побудови Української держави. Інформаційні 
та виховні години, є важливою формою національно-громадянського вихо-
вання студентів, яка спонукає їх стежити за розвитком державних процесів в 
Україні, подіями міжнародного життя, найважливішими досягненнями в га-
лузі науки, культури, техніки тощо. 

Цікавим є досвід виховання студентської молоді на кафедрі МОА, яка 
вважає, що це виховання повинно бути національно-патріотичним, бо лише 
патріоти здатні побудувати ефективну національну економіку, забезпечити 
ефективне відтворення природного довкілля і сталий розвиток. Ця кафедра 
також вважає, що основним у вихованні студентської молоді є не стільки ви-
ховання словами, скільки особистий приклад викладачів і керівників всіх ра-
нгів. Виховна робота досягає мети лише тоді, коли вона є покликом душі ви-
кладача, а не виконується під тиском адміністративних інструментів. 

Одним із важливих напрямів освітньо-виховного процесу є еколого-
економічне виховання молоді. Елементи еколого-економічного спрямуван-
ня у виховній роботі зі студентами сприяють формуванню їх екологічної 
культури. Участь у формуванні еколого-економічного світогляду студентів 
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беруть не лише куратори та наставники груп, а й інші викладачі кафедр. Зі 
студентами проводяться бесіди про збереження довкілля і пропагуються за-
ходи, що запобігають негативним екологічним проявам. 

Зокрема, студенти напряму “Облік і аудит” (спеціальності «Облік і оподат-
кування”) залучені до участі у проекті “Львову личить зелене”. Учасники цього 
громадського руху не лише проводять заходи із збереження чистоти в місті (ор-
ганізовують прибирання сміття у парках, встановлення смітників у громадських 
місцях), але й пропагують здоровий і екологічний спосіб пересування – велоси-
педи. 

Пропагується екотуризм – поїздки у Карпати, Розточчя та інші мальов-
ничі місця нашого краю. Студенти не лише змістовно відпочивають, але й 
долучаються до збереження довкілля. Так, щороку студенти ННІ ЕЕМ долу-
чаються до роботи екологічної експедиції “Чиста Говерла”, прибирання пар-
ку “Знесіння”, парку “Піскові озера” та інших громадських зелених зон. 

Окрім того, викладачами кафедр ННІ ЕЕМ постійно акцентується увага 
на потребі формування у студентів не “споживацького”, а нового еколого-
економічного мислення щодо використання природних ресурсів, як на занят-
тях, так і позааудиторних зустрічах зі студентами. 

Протягом звітного періоду активно працював студентський лекторій 
“Сучасна екологія та перспективи сталого розвитку” (керівник – про-
фесор Семенюк Е.П.). Тематика заходів лекторію була такою: 

- Сьогодення та завтрашній день планети (лютий 2016 р., проф. Семе-
нюк Е.П.); 

- Сучасна відчужена людина та необхідність екологізації свідомості (бе-
резень 2016 р., доц. Возняк І.М.); 

- Екопрофесійна підготовка фахівців для сталого розвитку як напрям моде-
рнізації вищої освіти (квітень 2016 р., доц. Шамлян К.М.). 

Заслуговує на увагу робота правничого студентського лекторію “Мо-
лодь і закон” (керівник – ст. викладач Ременяк О.В.). Тематика лекцій та ви-
ступів була такою: 

- Кліматичний саміт у Парижі: головні питання та рішення (лютий 2016 
р.; лектор – Сударікова А., еколог ГО “Умка”, учасник кліматичного саміту); 

- Адміністративно-територіальна реформа в Україні: юридичні та прак-
тичні аспекти (березень 2016 р.; лектор – Фітьо А., експерт офісу з питань 
впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації по-
вноважень органів виконавчої влади при Львівській ОДА); 

- Міжнародний імідж України та фактори його формування (квітень 
2016 р.; лектор – Сулим Б.В., к-т політ. наук, ст. викладач кафедри міжнарод-
них відносин і дипломатичної служби, факультету міжнародних відносин 
ЛНУ ім. І.Франка); 

- Новели законодавства про працю – європейські стандарти (лютий 2016 
р.; лектор – Кміть Б., адвокат, юрист-консультант АО “Легітум”). 

Продовжує активно працювати психолого-педагогічний семінар наста-
вників академічних груп (керівник – доц. Шамлян К.М.). Засідання семінару 
проводилися відповідно до планів виховної роботи університету на 2015 та 
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2016 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: 
- Допомога студентам-першокурсникам з адаптації до навчання в уні-

верситеті; 
- Організація самостійної навчально-науково-пізнавальної діяльності 

студентів;  
- Моральні цінності. Моральні почуття. Моральні вчинки; 
- Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою. Компетентні-

сний підхід. 
У другому семестрі розглядалися такі питання: 
- Виховна діяльність наставника як чинник академічної успішності (під-

сумки першої зимової сесії першокурсників);  
- Мотивація педагогічної діяльності викладача-наставника університету; 
- Індивідуальні особливості застосування методів виховної роботи зі 

студентами; 
- Емоційне вигорання у педагогічній діяльності. 
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 ННІ необхідно сформувати дієву і профе-
сійну ланку кураторів академічних груп, які би за покликанням серця працю-
вали зі студентами у площині їх виховання. На дирекції ННІ лягає відповіда-
льність за організацію та забезпечення явки студентів та викладачів-курато-
рів академічних груп на різноманітні заходи виховного характеру. 

Проблемою виховних заходів є, зазвичай, невелика кількість учасників і 
глядачів. З одного боку, практика залучення до подібних виховних заходів 
лише зацікавлених, уникнення жодних “зобов’язань”, є правильною, з іншого 
боку – варто активніше поширювати інформацію про заходи виховного хара-
ктеру.  

Активно працює створений на кафедрі соціології та культурології     
Громадський центр соціологічних досліджень. Завдяки розширенню тема-
тики завдань у курсі “Соціологія” для проведення студентами самостійних 
соціологічних досліджень, вдається отримати цікаві дані про ставлення сту-
дентів до актуальних соціально-економічних, політичних i духовних проблем 
сьогодення. 

Протягом звітного періоду робота Громадського центру соціологічних 
досліджень проводилася за трьома основними напрямками: 
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- дослідження мотивації абітурієнтів щодо вибору для навчання нашого 
університету та оцінка ефективності профорієнтаційної роботи викладачів та 
адміністрації університету; 

- дослідження рівня екологічної культури студентів та співробітників 
університету; 

- вивчення запитів та оцінок випускників університету щодо перспектив 
працевлаштування. 

Робота із соціологічного аналізу мотивації абітурієнтів щодо вибору для 
навчання нашого університету та оцінки профорієнтаційної роботи виклада-
чів та адміністрації університету має постійний характер і проводиться щорі-
чно з першокурсниками, які поступили до університету. В цьому році розро-
блено опитувальник для вивчення думки майбутніх студентів першого курсу. 
Ці дослідження проводитимуться протягом першого семестру. 

З огляду на те, що однією з важливих складових імплементації рішення 
колегії Міністерства освіти і науки України від 27 листопада 2015 р. є функ-
ціонування на території університету “зеленого” студентського містечка 
(“Зелений кампус Лісотехнік”), проект створення якого стартував у цьому 
навчальному році, Центр розпочав вивчення думки студентів та співробітни-
ків університету з цієї проблеми. На головній сторінці веб-сайту університету 
створено спеціальну платформу для проведення експрес-опитувань. 

Результати засвідчують, що для успішної реалізації проекту “зеленого” 
студентського містечка, на думку респондентів, необхідною умовою, насам-
перед, є наявність фінансування (39,7%); розробка концепції та програми 
конкретних заходів (26%); створення “зеленої команди” – ініціативної групи 
з числа студентів, яка буде діяти на засадах волонтерства (19,8%); інформу-
вання, проведення роз’яснювальної роботи (12,2%). Цікаво, що оцінка  важ-
ливості використання адміністративного ресурсу (наказ ректора, призначення 
відповідального тощо) є у межах статистичної помилки (2,3%). 

Під час проведення моніторингу значна увага приділялася питанням за-
стосування студентами і співробітниками університету побутових екологіч-
них практик, які є невід’ємною складовою порятунку довкілля. Так, отримані 
відповіді респондентів щодо практик використання води у побуті можна по-
ділити на три групи. До найбільш розповсюджених екологічних практик, які 
дозволяють, на думку респондентів, економити воду і, відповідно, найчасті-
ше використовуються ними є: виключання води під час чищення зубів 
(68,1%), переважно приймання душу замість ванни (57,5%), економія води 
під час миття посуду вручну (50,4%). До другої групи розповсюджених прак-
тик потрапили – приймати “короткий” душ (43,3%), частіше використовувати 
холодну воду, ніж гарячу (38,1%), регулярне контролювання справності сан-
техніки (34,5%). До третьої групи віднесли ці екологічні практики, які рідко 
використовують респонденти: використання дощової води для поливу квітів, 
садово-городніх культур (29,2%), використання унітазу з можливостями зли-
ву різного об’єму води (25,7%), встановлення на кран пристрою, що зменшує 
об’єм витікання води (13,3%), використання посудомийної машини (9,7%). 
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Зрозуміло, що застосування останніх видів побутових практик потребує зна-
чних капіталовкладень і саме тому вони поки що не використовуються. 

В умовах сьогодення, коли стрімко зростають тарифи на електроенер-
гію, респонденти переважно підтримали використання енергозберігаючих та 
LED лампочок (74,2%). Кожен п’ятий учасник опитування застосовує такі 
практики, як: сушити одяг на мотузці, замість батареї/електросушарки; кори-
стуватися переважно сходами замість ліфта чи ескалатора; купувати та вико-
ристовувати енергоефективну техніку, вимикати світло і електропристрої, 
якщо ними не користуюся. 

За результатами опитування фіксуємо, що найменш розповсюдженими 
серед студентів та співробітників нашого університету є такі побутові еколо-
гічні практики щодо використання електроенергії як: використання під час 
прання у пральній машині коротких програм (11%); 10% респондентів зали-
шають електропристрої в “режимі очікування”; 8% опитаних не кип’ятять 
зайву воду в електрочайнику; 4% респондентів встановлюють, де можливо, 
світильники, що реагують на рух; і тільки 2% опитаних використовують яко-
мога більше денного світла. 

За результатами опитування студенти та співробітники університету 
найбільше готові застосовувати такі екологічні практики щодо сортування та 
ощадливого використання ресурсів: збирати і викидати використані батарей-
ки у спеціальні контейнери (90,9%); сортувати і викидати пластикові відходи  
у спеціальні контейнери (90,9%); сортувати і викидати скло та скляні вироби 
у спеціальні контейнери (86,4%); завжди прибирати та забирати з собою 
сміття після пікніка на природі (81,8%); застосовувати для чорнового друку 
раніше використаний папір (або застосовувати двосторонній друк) (77,3%); 
сортувати і викидати паперові відходи у спеціальні контейнери (72,7%); за-
лишати старий одяг та інші непотрібні предмети вжитку в спеціальних кон-
тейнерах або пунктах прийому (68,2%); сортувати і здавати макулатуру за 
винагороду в спеціальні пункти прийому(59,1%) 

У питаннях відмови від предметів побуту, які роблять комфортнішим 
життя, але завдають шкоду навколишньому середовищу думки респондента-
ми розділилися таким чином: від використання поліетиленових пакетів, замі-
нюючи їх на паперові, або з тканини 1/3 респондентів готові відмовитися ці-
лком, а 2/3 – частково. Майже половина (45,5%) учасників опитування рішу-
че налаштована до цілковитої відмови від використання пластикового одно-
разового посуду, замінюючи його багаторазовим або паперовим, а 36,4% ре-
спондентів – погоджуються лише тільки на часткову відмову. Здійснюючи 
покупки продуктів в упаковці, 54,5% респондентів готові надавати перевагу 
товарам в безпечній для довкілля упаковці (з можливістю повторного вико-
ристання, наприклад скляний посуд), а 40,9% опитаних готові також надава-
ти перевагу екологічно безпечним товарам (з вітчизняним чи міжнародним 
екологічним маркуванням – наприклад, органічні продукти харчування); 
Зручне розташування навчальних корпусів університету поряд з студентсь-
кими гуртожитками пояснює те, що лише 40,9% респондентів готові корис-
туватися велосипедом для пересування. 
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За результатами дослідження, найпоширенішими ресурсозберігаючими 
практиками у побуті студентів є такі: заміна звичайних лампочок на енергоз-
берігаючі, утилізація використаних батарейок, економія паперу завдяки дру-
ку на обидвох сторінках, готовність сортувати сміття, прибирати та забирати 
з собою сміття після пікніка на природі, економити воду під час гігієнічних 
процедур та деякі інші. 

Незважаючи на певні технічні труднощі в опрацюванні результатів соці-
ологічного опитування з використанням платформи на сайті університету, 
можна зробити такі висновки: 

- реалізація проекту “Зелений кампус Лісотехнік” залежить від наявності 
фінансування, розробки концепції та програми конкретних заходів та ство-
рення ініціативної групи з числа студентів та працівників університету; 

- побутові екологічні практики, з якими респонденти добре обізнані, під-
тримуються і впроваджуються більшістю респондентів, які взяли участь в 
опитуванні. Результатом опитування стало те, що респонденти стали інфор-
мованішими щодо спектру побутових екологічних практик, проте для пере-
конання у необхідності їх застосування слід ширше використовувати можли-
вості навчально-виховного процесу, офіційний веб-сайт університету, залу-
чати студентів до конкретних заходів, акцій, конкурсів. Необхідно також по-
силювати зв’язок навчання з практикою організації життєдіяльності універ-
ситету на засадах сталого розвитку. З цією метою удосконалювати інфра-
структуру здорового способу життя студентів, активніше долучатися до 
практики “зелених” університетів та “зеленого” студмістечка, запроваджува-
ти еко-інновації у сфері енергоефективності та ресурсозбереження, моделі 
поведінки і споживання, що відповідають концепції сталості – використання 
енергоощадливого обладнання та технологій, альтернативних джерел та ви-
дів енергії, місцевих продуктів для їдалень, екологічно безпечних засобів для 
прибирання приміщень, сортування та утилізацію відходів, використання 
електронних засобів комунікації, електронних ресурсів бібліотек, перехід на 
непаперове діловодство тощо. Вивчити питання приєднання до загальноєв-
ропейської університетської мережі COPERNICUS–CAMPUS. На універси-
тетському сайті в науково-популярній формі (відеоролики, зняті самими сту-
дентами, результати експериментів, презентації тощо) викладати інформати-
вні матеріали про корисність запровадження тих побутових екологічних 
практик, з якими студенти і викладачі ще недостатньо знайомі, та які поки 
що не впроваджуються в життя. 

У звітному році продовжився соціальний моніторинг вивчення запитів 
та очікувань випускників НЛТУ України щодо перспектив працевлаштуван-
ня. В опитуванні взяли участь студенти останніх курсів навчання трьох ін-
ститутів (ЛСПГ, ІМАКІТ, ЕЕМ). 

Результати проведеного опитування віддзеркалюють загальноукраїнські 
тенденції, що фіксуються на вітчизняному ринку праці: лише 45% випускни-
ків працюють за фахом, який отримали у ВНЗ; тільки 41% випускників на-
шого вузу планують шукати роботу відповідно до отриманої спеціальності. 
На отримання роботи відповідно до отриманої спеціальності більше налаш-
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товані магістри у порівнянні зі спеціалістами. Третина випускників припус-
кає можливість працевлаштування не за фахом, однак відповідно до їхньої 
кваліфікації (вищої освіти). Основним чинником зміни фаху, на думку студе-
нтів, є низькі зарплати пропоновані роботодавцями для молодих спеціалістів 
без досвіду роботи. Зростає кількість бажаючих (11%) виїхати за кордон в 
пошуках роботи (переважно молоді юнаки, які готові виконувати некваліфі-
каційну роботу, або ті, які хочуть спробувати свої сили в бізнесі). Частка тих, 
хто планує розпочати свій бізнес, залишається стабільно низькою – 7% від 
опитаних. 

Застосування якісних методів аналізу (глибинних інтерв’ю) та аналізу 
основних документів (резюме, мотиваційний лист, есе тощо), що знаходяться 
в ділових портфоліо випускників, засвідчило, що практично в кожній групі є 
студенти, які мають досвід успішної підприємницької діяльності. Для дівчат 
– це переважно сфера надання косметичних послуг, фотопослуги, а для юна-
ків – це торгівля (зокрема он-лайн). 

Порівняно з минулими роками зросла частка тих студентів-випускників, 
які поєднують навчання з роботою. Переважна більшість респондентів пра-
цює не за фахом. Серед виконуваної роботи – це робота у сфері торгівлі (ка-
сири, продавці, мерчендайзери), сфера ресторанного бізнесу (офіціанти, бар-
мени), кол-центри (робота з клієнтами по телефону), будівництво (некваліфі-
кована робота для юнаків). Така ситуація знижує мотивацію студентів до на-
вчання, і це найбільше фіксується серед студентів-механіків. 

Не змінилася думка респондентів, стосовно того, що найбільше буде 
впливати на процес працевлаштування: особиста мотивація випускника; на-
явність досвіду роботи; знання, вміння та практичні навички необхідні для 
отримання роботи; особисті властивості. 

Зберігся рейтинг надання переваг різним способам пошуку роботи. На 
першому місці для більшості випускників – це самостійний пошук за допо-
могою інтернет-ресурсів, оголошень та безпосереднього звернення до робо-
тодавців. Третина студентів планує скористатися неформальними каналами 
пошуку роботи, тобто за допомогою батьків, друзів, родичів, до державних та 
приватних організацій планує звернутися лише кожен десятий випускник. 

За результатами опитування, для молодих високоосвічених фахівців, що 
виходять на ринок праці, майбутня робота повинна відповідати таким основ-
ним критеріям: бути добре оплачуваною, давати можливість професійного 
зростання, можливість поєднувати виконання професійних і сімейних обо-
в’язків (найважливіший для представниць жіночої статі). Менш значущими 
вимогами до роботи респонденти зазначили наявність гнучкого графіку ро-
боти, роботу пов’язану з відрядженнями, наявність умов для самореалізації. 

Враховуючи реалії сьогодення, лише третина студентів-випускників 
вважають, що зможуть після закінчення університету знайти роботу, яка від-
повідала б їхнім вимогам. Високі запити щодо бажаної заробітної плати про-
демонстрували молоді фахівці, що виходять на ринок праці. Так, більшість 
респондентів мають бажання отримувати винагороду в розмірі від 4 до 8 тис. 
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грн. У той же час, роботодавці готові платити молодим спеціаліста без досві-
ду роботи лише мінімальний розмір зарплати. 

Оцінюючи власний рівень володіння певними знаннями та навичками, 
необхідними у процесі працевлаштування, випускники високу оцінку поста-
вили вмінням застосовувати інтернет-ресурси для пошуку роботи. Водночас 
респонденти відзначили, що їм бракує навичок складання резюме, супровід-
ного листа та інших документів, успішного проходження інтерв’ю та само-
презентації, а також умінь будувати план власної кар’єри, окреслювати жит-
тєві цілі та завдання, оцінювати існуючі варіанти працевлаштування та оби-
рати оптимальний тощо. Випускники зазначали, що вони також недостатньо 
обізнані стосовно своїх прав, обов’язків та соціальних гарантій, стосовно 
спектру можливих технологій пошуку роботи, а також щодо діяльності дер-
жавної служби зайнятості та кадрових агенцій тощо. 

Враховуючи результати соціологічного дослідження, доцільним є ви-
кладання навчального курсу “Чинники успішного працевлаштування за фа-
хом” для студентів останніх курсів навчання, який дає змогу оволодіти тео-
ретичними знаннями стосовно різних аспектів працевлаштування та практи-
чними навичками отримання місця праці. Корисними є проведення “Днів 
кар’єри” в університеті, де студенти мають можливість зустрітися з реальни-
ми роботодавцями з підприємств лісового господарства, деревообробної 
промисловості та інших секторів економіки. 

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

В основу організації культурно-просвітницької роботи НТБ було покла-
дено Закон України “Про вищу освіту”, Національну доктрину розвитку осві-
ти, “Про засади державної мовної політики”, “Про культуру”, Укази президе-
нта України “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період 
до 2021 року”, “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді на 2016-2020 роки”, “Про додаткові заходи щодо державної під-
тримки культури і мистецтва в Україні”, “Про схвалення Концепції держав-
ної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації 
читання на період до 2020 року”, Стратегію розвитку бібліотечної справи в 
Україні до 2025 року “Якісні зміни бібліотек  задля забезпечення сталого роз-
витку України”. 

Бібліотека, як багатофункціональний соціальний, освітній та культурно-
дозвільний центр, спрямовувала свою діяльність на формування і задоволен-
ня інформаційно-просвітницьких, фахових та культурно-творчих потреб і за-
цікавлень користувачів. Для цього використовувалися традиційні форми ро-
боти: проведено 108 книжково-ілюстрованих виставок, 7 відкритих перегля-
дів, на яких було представлено 2607 документів. У залах обслуги було пред-
ставлено 107 календарів знамених та пам’ятних дат і 48 сигнальних виставок 
“прем’єра статті”. 

Під час організації культурно-просвітницької роботи більша увага при-
ділялася питанням фахового напрямку університету з метою повного роз-
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криття фонду, а також питанням охорони навколишнього середовища та еко-
логічної безпеки життєдіяльності людини, правової, естетичної та економіч-
ної тематики. 

З допомогою виставкової діяльності користувачі мали змогу ознайоми-
тися з життєвим та творчим шляхом відомих українських політичних діячів, 
творчістю вітчизняних письменників та поетів, письменників-дисидентів 60-
80 років, репресованих та заборонених письменників. 

На сайті бібліотеки створено 67 віртуальних виставок. Працівниками бі-
бліотеки було підготовлено 84 експрес-інформаційних матеріалів до знамен-
них та пам`ятних дат, українських свят та традицій, найактуальніших новин 
сьогодення. 

2016 рік  на Львівщині проголошений роком вшанування пам’яті видат-
ного українського письменника Івана Франка та українського історика, гро-
мадського та політичного діяча Михайла Грушевського. Відповідно до по-
станови Верховної Ради 2016 рік проголошено роком вшанування учасників 
ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської 
катастрофи. Тому особлива увага приділялася виставкам, присвячених цим 
темам. 

Працівниками бібліотеки було організовано 2 флешмоби: “Подаруй біб-
ліотеці книгу” (до Міжнародного Дня дарування книг) та “Музей – це важли-
во” (до Дня музеїв). 

Культурно-просвітницька робота науково-технічної бібліотеки велася у 
контексті сучасного бачення, нового осмислення подій та історичних явищ.  

В духовному і патріотичному вихованні студентів чимала роль відво-
диться Народному дому (художній керівник – Коновчук Д.П.), який свою ро-
боту спрямовує на проведення різноманітних культурних заходів та залучен-
ня молоді до участі у гуртках художньої самодіяльності, Народної хорової 
капели “Діброва”, Народного ансамблю танцю “Полонина”, студії художньо-
го слова тощо. 

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

- підготовка до проведення та урочиста посвята першокурсників у сту-
денти НЛТУ України (серпень 2015 р.); 

- урочиста академія до 150-річчя від дня народження Грушевського М.С. 
“Перший президент незалежної України” (28 вересня 2015 р.); 

- тематичний вечір, присвячений Дню захисника України “України ми 
вірнії сини” (14 жовтня 2015 р.); 

- вечори першокурсника “Барви золотої осені” (у навчально-наукових 
інститутах) (листопад 2015 р.); 

- Андріївські забави (конкурси, пісні, танці) (грудень 2015 р.); 
- театралізований Різдвяний Вертеп “Бог ся рождає” (січень 2016 р.); 
- вечір до Дня Святого Валентина “На крилах любові”; 
- літературно-музичний вечір до 145-річчя від Дня народження Лесі 

Українки “Славна дочка Прометея” (25 лютого 2016 р.); 
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- конкурсні Шевченківські вечори “Вінок шани Кобзареві” (в навчально-
наукових інститутах) (березень 2016 р.); 

- гаївки (до Великодня) (квітень 2016 р.); 
- свято Матері “Берегиня родинного гнізда”(травень 2016 р.); 
- фестиваль “Весна лісотехніки – 2016” (травень 2016 р.); 
- вечір-розповідь до 125-ої річниці від дня народження військового і по-

літичного діяча, засновника Організації Українських Націоналістів полков-
ника Євгена Коновальця (15 червня 2016 р.). 

Тож, підсумовуючи, можна з упевненістю наголосити, що в НЛТУ Укра-
їни використовуються усі можливості для розвитку комплексної системи ви-
ховних заходів, метою яких є досягнення загальної і професійної культури 
спеціалістів, їх високий професіоналізм, національна свідомість, патріотизм, 
гуманізм, а також 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. 

З огляду на ситуацію, що склалася, виходячи з тих загроз, перед якими 
знаходиться нині Україна, необхідно переосмислити зроблене з реалізації си-
стемних навчально-виховних заходів і спрямувати їх на посилення націона-
льно-патріотичного виховання студентів університету, формування нової ге-
нерації українців на основі таких національних та європейських цінностей, 
як: повага до національних символів (Прапора, Гімну, Герба), участь у гро-
мадському житті колективу, повага до людини, толерантне ставлення до цін-
ностей і переконань представників інших культур та національно-мовних 
особливостей, рівність перед законом, готовність захищати суверенітет і те-
риторіальну цілісність Української держави, здатність до активної протидії 
українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму та фашизму. 

Посилення національно-патріотичного виховання студентської молоді, 
яка формуватиме ядро інтелігенції на основі національної ідеї, – є надзвичай-
но гострою і актуальною проблемою. 

Разом з тим, у виховній роботі є ще низка проблем. Більше уваги необ-
хідно приділяти розвитку рідної мови, у якій, як в дзеркалі, відбивається ми-
нуле і сучасне українського народу, його звичаї і традиції. Потребує коорди-
нації виховна робота кафедр гуманітарно-соціальних і природничих дисцип-
лін, спрямована на підвищення рівня національної безпеки України, в тому 
числі – екологічної безпеки. Вимагає вдосконалення робота кураторів і орга-
нів студентського самоврядування та підвищення їх ролі в національно-
патріотичному вихованні студентів. 

Слід зауважити, що у цій багатоплановій та цілеспрямованій роботі ми 
повинні використовувати передовий навчальний досвід українських універ-
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-
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ни стануть справжніми патріотами, захистять і розбудують справді незалеж-
ну, демократичну, соціальну і процвітаючу Україну. 

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 
 

Профорієнтаційна робота працівників Приймальної комісії університету, 
Навчально-наукових інститутів, кафедр університету проводиться спрямова-
на на інформування випускників шкіл і коледжів про перелік спеціальностей, 
ознайомлення з правилами прийому з метою залучення до вступу на навчан-
ня найбільш обдарованої молоді. У проточному році така робота проводилася 
в умовах конкуренції з іншими навчальними закладами і ускладнювалася 
економічною, військовою та політичною ситуацією в державі, а також з ура-
хуванням негативної динаміки кількості випускників шкіл.  

У зв’язку з демографічною ситуацією у державі, втратою Криму, окупа-
цією частини східних областей України та іншими чинниками продовжується 
зменшення кількості зареєстрованих випускників шкіл для участі у ЗНО. Згі-
дно із статистичними даними, які розміщені на сайті УЦОЯО, порівняно з 
2013 роком кількість таких учасників зменшилася на 55 тисяч осіб. (рис. 
1.4.1). 
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Рис. 1.4.1. Кількість зареєстрованих випускників шкіл для участі у ЗНО 

 
Поряд з наявністю значної кількості ВНЗ, які відкрили спеціальності з 

підготовки фахівців для лісової галузі, зменшення учасників ЗНО негативно 
відобразилося на кількості студентів до НЛТУ України. 

Окрім цього, запровадження у 2016 році Українським центром оціню-
вання якості освіти нової системи опрацювання результатів ЗНО, яка перед-
бачала встановлення порогу “склав / не склав”, сприяло подальшому змен-
шенню кількості вступників. Так, у 2016 році з 267 тисяч зареєстрованих ви-
пускників 253 813 осіб взяли участь у ЗНО, з яких 90,9 % подолали поріг 
“склав / не склав”. Для навчального предмету “математика”, який є 
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обов’язковим конкурсним предметом для всіх спеціальностей (за винятком 
”дизайну” і ”архітектури та містобудування”) такий поріг подолали лише 
85,2 % випускників шкіл. 

У 2016 році серед 12 конкурсних предметів виявлено переважання Істо-
рії України як одного з обов’язкових предметів над математикою (рис. 1.4.2) 
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Рис. 1.4.2. Розподіл кількості учасників ЗНО  

за конкурсними предметами у 2016 році. 
 
Це свідчить про вибір абітурієнтів на користь гуманітарних і педагогіч-

них спеціальностей, що підтверджується підсумковим розподілом виділених 
бюджетних місць за галузями знань і спеціальностями: 

 
Шифр 
галузі Галузь знань 

Код  
спеціаль-

ності 

Найменування  
спеціальності 

Кількість  
бюджет-

них місць 
01 Освіта 014 Середня освіта  13307 
22 Охорона здоров’я 223 Медсестринство 8810 

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 7407 

19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 7267 

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхуван-
ня 6450 

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 6050 
08 Право 081 Право 5983 
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 5908 
01 Освіта 013 Початкова освіта 5287 

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні тех-
нології 4985 
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Умовами прийому у 2016 році передбачено встановлення конкурсних 
балів з урахуванням вагових коефіцієнтів, надання державних місць на ос-
нові конкурсного балу і пріоритетності заяв, а також зменшення впливу 
середнього бала шкільного атестату.  На хід вступної кампанії мали вплив 
такі особливості, передбачені умовами прийому у 2016 році: 

- набір студентів за новим єдиним Переліком галузей і спеціальностей, 
який був затверджений Постановою КМУ від 29.04.2015 року № 266; 

- зміна термінів прийому заяв і документів на денну форму навчання на 
основі повної загальної середньої освіти – з 11 липня до 18 години 27 липня, 
а для вступників, які проходять творчі конкурси і випускників коледжів – з 
11 липня до 18 години 20 липня; 

- подача заяв тільки в електронній формі для вступників денної форми 
навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загаль-
ної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за ре-
зультатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, за-
рахування за співбесідою та зарахування за квотами); 

- право подання до 15 заяв на 5 спеціальностей, на яких передбачено прийом 
за державні кошти (подання заяв в електронній формі на освітні програми, на 
яких не передбачається прийому за державні кошти, не обмежувалося); 

- зміна моделі держзамовлення для бакалаврів денної форми навчання на 
основі повної загальної середньої освіти: МОН визначає загальну кількість 
бюджетних місць за спеціальностями та спеціалізаціями окремих спеціально-
стей, а вищі навчальні заклади встановлюють мінімальні та максимальні об-
сяги вступників, які вони можуть і готові прийняти на умовах держзамовлен-
ня з урахуванням Умов вступу 2016 року; при цьому вступники визначають 
власні пріоритети у виборі ВНЗ, а ЄДБО розподіляє вступників по ВНЗ з 
урахуванням пріоритетів та здобутого чи не здобутого права на навчання за 
бюджетні кошти; 

- для конкурсного відбору осіб, які після повної середньої освіти всту-
пають до ВНЗ для здобуття ступеня бакалавра, зараховувалися бали сертифі-
ката ЗНО з трьох предметів лише 2016 року; при цьому один предмет обира-
вся вступником з переліку, який пропонував ВНЗ; 

- умовами прийому на навчання були встановлені граничні межі інших 
критеріїв відбору: а) вага бала за творчий конкурс могла становити не більш 
як 25% конкурсного бала, крім творчого конкурсу при вступі за спеціальніс-
тю "Архітектура та будівництво", вага бала яких могла становити не більше 
50% конкурсного бала; б) вага середнього бала документа про повну середню 
освіту, могла становити від 0 до 10% конкурсного бала; в) вага бала за особ-
ливі успіхи або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчально-
го закладу могла коливатися у межах від 0 до 5% конкурсного бала; 

- умови прийому передбачали три групи пільговиків: вступники, які мо-
гли бути зарахований за результатами співбесіди, за квотами, за першочерго-
вим зарахуванням; при цьому їх кількість обмежувалася максимально мож-
ливими відсотками від загальної кількості бюджетних місць на відповідну 
спеціальність; 



69 

- абітурієнти мали можливість вступати на інші спеціальності за умови 
проходження додаткових вступних випробувань (перехресний вступ). 

Для залучення кращих випускників шкіл і коледжів за період з 1 вересня 
2015 року до липня 2016 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 2016 рік, здійснено 
розподіл обов’язків;  

 проведено День відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів та їх ба-
тьків (17 квітня 2016 року); 

 проведено соціологічні дослідження серед студентів перших курсів з 
метою визначення подальших напрямів профорієнтаційної роботи; 

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

 розроблено окремий сайт  приймальної комісії для оперативного ін-
формування абітурієнтів про умови вступу до університету; 

 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 Internet;   

 розіслано листи майбутнім абітурієнтам із запрошенням на навчання, 
використовуючи адресно-індивідуальний підхід до кожного вступника у різ-
них регіонах та були проведені зустрічі і екскурсії на підприємствах Закар-
патської та Івано-Франківської областей; 

 підготовлено випуск оголошень про прийом студентів у 2016 р., виго-
товлено і розповсюджено кольорові календарі з інформацією про вступ (ти-
раж - 4 тис.), розроблено в електронному вигляді  і надруковано буклети 
“Запрошуємо на навчання до НЛТУ України в 2016 році“ (тираж - 2 тис.) і 
направлено їх у школи, коледжі, на  підприємства лісової галузі; 

 відбулася презентація університету під час “Дня професійного само-
визначення“ у Палаці мистецтв, який проводив Львівський обласний центр 
зайнятості (використано інформаційні плакати про університет і спеціальнос-
ті, макети, мистецькі роботи студентів, дипломні проекти дизайнерів і архі-
текторів, продемонстровано фільм про університет, проведено бесіди з абіту-
рієнтами); 

 розміщено оголошення про університет у каталозі 24-го «Ярмарку 
кар’єри»; 

 члени приймальної комісії брали участь у “Ярмарках кар’єри“, а  та-
кож у міжнародній виставці «Деревообробка 2015»;.  

 розроблено та затверджено  «Правила прийому до НЛТУ України в 
2016 році», які були  розміщені на сайті університету; 

 розміщено інформацію про університет, напрями підготовки та спеці-
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альності 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 видавництва “Торба“, 
на сайті «Вищі навчальні заклади України», в електронних довідниках, а та-
кож на найбільшому освітньому сайті Osvita.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);  

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

 розроблені і 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 
напрямами підготовки «Дизайн» і  «Архітектура» та для вступу до Техноло-
гічного коледжу за спеціальністю «Дизайн»;  

 розроблені і  затверджені  всі необхідні положення: про співбесіду; 
про фахові вступні випробування; про тестування вступників, про творчий 
конкурс; про вступ за ОПП спеціаліста-магістра; про апеляційну комісію; 

 організовано роботу підготовчих курсів. 
У 2016 році вступники до університету мали можливість отримати дода-

ткові бали за результатами навчання на підготовчих курсах (до 10 балів).  
На підготовчих курсах навчалося 23 особи (34 особи у 2015 р., 42 особи у 

2014 р., 55 осіб у 2013 р.) на безкоштовній основі згідно укладених угод. По-
зитивні результати і додаткові бали отримали 17 осіб. Працівники центру ро-
зіслали листи у районні школи Львівської області (понад 100 шт.). Через еле-
ктронну пошту розіслані електронні листи (понад 2000 шт.) у школи, лісгос-
пи, деревообробні та меблеві підприємства, в обласні управління лісового і 
мисливського господарства з інформацією про діяльність Центру ДПО та ко-
роткотермінові тематичні курси підвищення кваліфікації для працівників 
галузі. Розроблена нова інтернет-сторінка Центру ДПО з актуальною інформаці-
єю. Розробили пакет інформаційної документації (оголошення, угоди та інше). 

Члени приймальної комісії брали участь у профорієнтаційних поїздках, 
де проводилися пробні тестування, в таких коледжах: Шацькому лісовому 
коледжі ім. В Сулька, Прикарпатському лісогосподарському коледжі 
(м. Болехів), Кременецькому лісотехнічному коледжі, Коломийському ВПУ-
14, Коломийському політехнічному коледжі, Технологічному коледжі 
(м. Львів), Закарпатському лісотехнічному коледжі, Львівському автомобіль-
но-дорожньому коледжі, Калуському хіміко-технологічному коледжі та ін-
ших закладах.  

В навчально-наукових інститутах університету профорієнтаційна ро-
бота проводилась згідно із затвердженими планами. Проводилися зустрічі, а 
також пробні фахові тестування з випускниками профільних коледжів.  
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Активну роботу у цьому напрямі проводив інститут інженерної ме-
ханіки, автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

Для поліпшування профорієнтаційної роботи в ННІ ІМАКІТ удоскона-
лено презентацію, що містить слайди та відеоролики, які дають повну інфор-
мацію про умови вступу, навчальний процес, дозвілля студентів та знайом-
лять з особливостями майбутньої професії. Електронний варіант презентації 
надано всім кафедрам інституту. 

На загальних зборах колективу інституту узгоджено план профорієнта-
ційної роботи інституту, опираючись на попередній досвіді зустрічей з випу-
скниками шкіл і коледжів, обговорено конкретні рекомендації щодо основ-
них засад, які потрібно висвітлювати під час виступів перед потенційними 
абітурієнтами для формування позитивного іміджу лісотехнічної освіти зага-
лом і нашого університету зокрема.  

Одним із основних напрямків щодо залученню абітурієнтів залишається 
активне використання в профорієнтаційній роботі відмінників навчання, осо-
бливо іменних стипендіатів. Поїздки до навчальних закладів, де вони навча-
лись, дають суттєвий позитивний ефект, особливо в невеликих населених пу-
нктах. Загалом профорієнтаційну роботу проводили за трьома основними на-
прямками:  у школах, ліцеях, профтехучилищах; у коледжах; на підприємст-
вах і в установах.  

Проведено зустрічі з випускниками таких коледжів: Львівський автомо-
більно-дорожній коледж; Самбірський технікум економіки та інформатики; 
Прикарпатський лісогосподарський коледж; Золочівський сільськогосподар-
ський коледж ЛНАУ; Шацький лісовий коледж; Малинський лісотехнічний 
коледж; Закарпатський лісотехнічний коледж; Калуський політехнічний ко-
ледж; Коломийський 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 юна-
цтва Галичини.  

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

Оновлено профорієнтаційні матеріали на web-сторінці інституту. Підго-
товлено інформаційні проспекти про ННІ ІМАКІТ та календарі на 2016 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. 
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 В інституті лісового і садово-паркового господарства профорієнта-
ційна робота здійснюється науково-педагогічними працівниками інституту у 
регіонах, які закріплені за кафедрами рішенням Вченої ради. Викладачі здій-
снювали профорієнтаційну роботу під час перебування на підприємствах лі-
сового комплексу, шкільних лісництвах, станціях юних натуралістів, еколо-
го-натуралістичних центрах з метою залучення учнів до навчання в Малій 
лісовій академії у профільних коледжах, під час керівництва навчальними, 
практиками, при виконанні завдань з наукової тематики та ін. Налагоджува-
лись зв’язки з потенційними роботодавцями. Зібрано базу даних про школи, в 
які скерували електронні листи з інформацією про умови навчання. 

Налагоджено тісніші зв’язки з обласними управліннями лісового та мис-
ливського 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 ко-
леджу, Коломийського ВПУ-14, Кременецького лісотехнічного коледжу. Ві-
двідали школи Львівської, Терпопільської, Хмельницької, Волинської. Від-
булися поїздки у Закарпатський, Житомирський, Лубенський коледжі, ПТУ 
м. Івано-Франківська і Луцька.  Значна робота проводилася по залученню 
абітурієнтів на напрям «Комп’ютерні науки» у Червоноградському гірничо-
економічному коледжі, Стрийському аграрному коледжі  і  на напрям «Ди-
зайн» 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-
економічний коледж, Закарпатський машинобудівний коледж, Хустський те-
хнічний коледж, Львівський професійний ліцей комп’ютерних технологій 
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№27, Львівський кооперативний коледж економіки і права,  Костопільський 
будівельно-технологічний технікум, Луцьке ВПУ будівництва та архітектури.  

В інституті екологічної економіки і менеджменту профорієнтацій-
на робота проводилась працівниками згідно з розробленими планами. Звіти 
завідуючих всіх кафедр ІЕЕМ заслухані на засіданні Вченої ради.  

Всі кафедри ІЕЕМ провели значну профорієнтаційну роботу і підготу-
вали: Internet-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 9,10,11 класів учасників призерів цих олімпі-
ад (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 профорієнтаційних матеріалів, зокрема в Internet-спільнотах та соціа-
льних мережах, залучено студентське самоврядування. 

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

Була проведена профорієнтаційна робота в коледжах: Львівський коопе-
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. 
 

1.4.2. Організація вступної кампанії 
До чинників, які були характерними для вступної кампанії 2016 р., мож-

на віднести такі: 
- подання заяв і документів в електронній формі для випускників шкіл 

на денну форму навчання; 
- нова модель розподілу держбюджетних місць для випускників шкіл 

денної форми навчання; 
- зростання кількість заяв в електронній формі: у 2016 році було подано 
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2812 заяв (2581 електронна заява у 2015 році, 2774 електронні заяви - у 2014 
році;  1789 електронних заяв - у 2013 році); 

- зростання впливу призову на військову службу на проведення вступ-
ної кампанії 2016 року;  

- неодноразове внесення і запровадження Змін до Умов і Правил при-
йому до вищих навчальних закладів у 2016 р.  безпосередньо перед початком 
вступної кампанії; 

- скорочення термінів приймання документів (з 11.07.16 до 27.07.16 р.); 
- одночасне приймання документів і проведення вступних випробувань; 
- зниження впливу середнього балу шкільного атестату при вступі до 

вищих навчальних закладів України у 2016 році;  
- проведення вступних екзаменів в університеті для осіб, яким відпові-

дно до правил прийому надана така можливість; 
- використання сертифікатів ЗНО тільки 2016 року, скорочення кілько-

сті предметів сертифікатів ЗНО на вибір вступників; 
- зменшення фіксованих обсягів держзамовлення; 
- впровадження пріоритетів заяв вступників та автоматичне формуван-

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

та рейтинг абітурієнтів при вступі на кожну спеціальність на навчання Мініс-
терством була вдосконалена інформаційна система “Конкурс” з доступом до 
мережі “Internet“ (сайт vstup.info). Це дало позитивний результат з огляду на 
можливість оперативного з’ясування даних про кожного вступника, форму-
вання бази даних в розрізі напрямів підготовки, інститутів тощо.  

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-
кваліфікаційними рівнями, проводилася звірка сертифікатів з Українським 
центром оцінювання якості освіти, надавалися і відкликалися рекомендації 
до зарахування тощо. 

Прийом до університету за програмами підготовки бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти здійснювався за такими спеціальностями 
(спеціалізаціями) за умови наявності відповідних сертифікатів УЦОЯО: 

 лісове господарство (лісове господарство; мисливське господарство; 
лісова інженерія; деревообробні та меблеві технології) – 1) українська мо-
ва та література; 2) математика; 3) іноземна мова або біологія або фізика; 

 садово-паркове господарство – 1) українська мова та література; 2) 
математика; 3) іноземна мова або біологія або географія; 

 екологія – 1) українська мова та література; 2) математика; 3) іноземна 
мова або біологія або географія;  

 автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології – 1) україн-
ська мова та література; 2) математика; 3) іноземна мова або фізика або хімія; 

 прикладна механіка – 1) українська мова та література; 2) математика; 
3) іноземна мова або фізика або хімія;   
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 комп’ютерні науки та інформаційні технології – 1) українська мова 
та література; 2) математика; 3) іноземна мова або фізика або географія; 

 хімічні технології та інженерія – 1) українська мова та література; 2) 
математика; 3) іноземна мова або хімія або фізика; 

 менеджмент;  облік і оподаткування;  економіка – 1) українська 
мова та література;  2) математика; 3) іноземна мова або історія України або 
географія;  

 дизайн – 1) українська мова та література;  2) творчий конкурс; 3) іно-
земна мова або історія України; 

 архітектура та містобудування – 1) українська мова та література;  
2) творчий конкурс;  3) іноземна мова або математика. 

Інформація про конкурсні предмети, з яких потрібні сертифікати для 
вступу в університет, була вчасно доведена до відома абітурієнтів через засо-
би масової інформації. 

 
1.4.3. Результати прийому студентів 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2016 році вступники пода-
ли 4527 (у 2015 р. – 4630 заяв, 2014 р.- 5560 заяв) в електронній і паперовій 
формі, у тому числі 4127 на денну і 400 на заочну форму навчання, що на 103 
заяви менше від минулого року 

Динаміка подання заяв для здобуття освітнього ступеня бакалавра наве-
дена на рис. 1.4.3. 
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Рис. 1.4.3. Динаміка подання заяв для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

 
Загалом, кількість поданих заяв у 2016 році  тримається на значному рі-

вні, особливо на денну форму навчання. Кількість  заяв в електронній формі 
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становить 3657 заяв (2581 заява у 2015 р., 2774 – у 2014 році; 1789 заяв у - 
2013 році; 673 заяви - у 2012 р.), що становить 80,8 % (55,74 % - 2015 р., 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 за такими спеціальностями і спе-
ціалізаціями: “Комп’ютерні науки та інформаційні технології“ (729 ел. заяв), 
“Менеджмент організацій і адміністрування“ (438 ел. заяв), “Економіка“ – 
317 ел. заяв, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності“ – 290 ел. за-
яви), “Облік і оподаткування“ – 275 ел. заяв, “Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології“ – 243 ел. заяви). 

Найменше можливістю електронної подачі заяв скористалися вступники 
таких спеціальностей: “Обладнання деревообробних підприємств“ – 40 ел. 
заяв, “Промисловий інжиніринг“ – 43 ел. заяви, , а також  “Хімічні технології 
та інженерія“ – 58 ел. заяв (рис. 1.4.4). 
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Рис. 1.4.4. Кількість поданих заяв в електронній формі  

для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
 

Середній конкурс за кількістю поданих заяв на місця державного замов-
лення у 2016 році склав 8,76 (11,10 – у 2015 р., 11,44 – у 2014 р.; 9,37 – у 
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2013р.; 7,3 – у 2012 р.) на одне місце державного замовлення денної форми 
навчання і 8,08 (8,09 – у 2015 р.; 5,11 – у 2014 р.; 5,86 –  у 2013 р.; 4,9 – у 2012 
р.) заочної  форми навчання (рис. 1.4.5). 

Найвищий конкурс за кількістю поданих заяв у 2016 р. був на таких спе-
ціальностях і спеціалізація: – “Комп’ютерні науки та інформаційні техноло-
гії“ – 36,45; “Економіка“ – 31,70; “Облік і оподаткування“ – 27,50. 

Найнижчий конкурс відмічено для таких спеціальностей і спеціалізацій: 
“Обладнання деревообробних підприємств” – 4,00, “Деревообробні та мебле-
ві технології“ – 4,97, “Лісове господарство“ – 4,78. 
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Рис. 1.4.5. Конкурс поданих заяв на місця держзамовлення  

для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
 
Конкурс для спеціальностей з творчими конкурсами становив: 19,13 на 

“Дизайн” і 10,50 на “Архітектуру та містобудування”. 
Серед основних тенденцій зміни конкурсу у 2016 р. можна виділити: 
1) Зменшення конкурсу на місця держзамовлення на денній формі на-

вчання; 
2) Достатньо високий конкурс на спеціальності економічного профілю  

“Економіка“; “Облік і оподаткування“. 
3) Збереження високого конкурсу на інженерних напрямах: “Автомати-

зація та комп’ютерно-інтегровані технології”, “Комп’ютерні науки та інфор-
маційні технології”. 

4) Зменшення конкурсу на спеціальності зі скороченим терміном на-
вчання.  

Конкурс на місця державного замовлення у розрізі напрямів підготовки 
наведений у табл. 1.4.1. 

У 2016 р. державне замовлення для підготовки бакалаврів з урахуванням 
максимально можливих обсягів становило 532 місця (у 2015 р. – 433 місця, у 
2014 р. – 532 місця), з яких 471 – на денну форму навчання і 61 – на заочну 
форму (рис. 1.4.6).  
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Таблиця 1.4.1 
Конкурс до університету 

денна форма  заочна форма 
подано заяв:  

 
Назва спеціальності  
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п 10 1 125 12,60  п 2 4 2,00 Садово-паркове господарс-
тво с 5 9   

135 
1,80  с 2 16 8,00 

п 50 2 237 4,78  п 2 18 9,00 Лісове господарство  
(Лісове господарство) с 50 64   

303 
1,28  с 5 101 20,20 

 Лісове господарство  
(Мисливське господарство) п 

210 

5 0 66 66 13,20 
 

п 

200 

0 1   

п 10 0 89 8,90  п 1 3 3,00 Лісове господарство  
(Лісова інженерія) с 

40 
5 15   

104 
3,00  с 

30 
0 8   

п 30 3 146 4,97  п 2 12 6,00 Лісове господарство  
(Деревообробні та меблеві 

технології) с 
110 

35 72   
221 

2,06  с 
150 

5 46 9,20 

Архітектура та містобуду-
вання п 50 10 0 105 105 10,50  п   

п 10 0 65 6,50  п 2 2 1,00 Прикладна механіка  
(Машини і обладнання лісо-

вого комплексу) с 18 55   
120 

3,06  с 6 24 4,00 

п 10 0 40 4,00  п 2 0 0,00 Прикладна механіка  
(Обладнання деревооброб-

них підприємств) с 12 15   
55 

1,25  с 4 6 1,50 

 Прикладна механіка  
(Промисловий інжиніринг) п 

70 

5 1 43 44 8,80 
 

п 

50 

1 1 1,00 

п 10 0 243 24,30  п 3 2 0,67 Автоматизація та комп'юте-
рно-інтегровані технології с 

40 
18 28   

271 
1,56  с 

30 
3 6 2,00 

п 10 0 58 5,80  п 0 0   Хімічні технології та інже-
нерія  с 

30 
10 12   

70 
1,20  с 

20 
4 5 1,25 

п 8 2 151 19,13  п Дизайн 
с 

60 
8 13   

166 
1,63  с 

  

п 20 0 729 36,45  п 5 4 0,80 Комп'ютерні науки та інфо-
рмаційні технології с 

50 
13 77   

806 
5,92  с 

25 
4 24 6,00 

п 10 0 317 31,70  п Економіка              
с 

50 
8 23   

340 
2,88  с 

  

п 10 0 275 27,50  п 1 7 7,00 Облік і оподаткування 
с 

75 
10 29   

304 
2,90  с 

130 
2 41 20,50 

п 20 5 438 22,15  п 0 11   Менеджмент  
(Менеджмент організацій і 

адміністрування) с 0 7   
450 

   с 0 3   

п 20 4 290 14,70  п 0 6   Менеджмент  
(Менеджмент зовнішньо-
економічної діяльності) с 

125 

0 7   
301 

   с 

75 

0 8   

п 25 2 240 9,68  п 0 6   Екологія 
с 

50 
6 24   

266 
4,00  с 

50 
5 35 7,00 

всього школа п 273 20 3657 13,47  п 21 77 3,67 
всього коледж с 

960 
198 450 0 

4127 
2,27  с 

760 
40 323 8,08 

Всього денна форма  Всього заочна форма  
    960 471 470 3657 4127 8,76    760 61 400  6,56 

Всього денна та заочна форма       
    1720 532 870 3657 4527         
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Рис. 1.4.6. Динаміка обсягів державного замовлення  

для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
 
Загалом до університету у 2016 р. для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра зараховано 760 осіб (у 2015 році – 854 осо-
би, у 2014 р. – 914 осіб; у 2013 р. – 845 осіб, у 2012 р. – 926 осіб), з них 509 
осіб на денну форму навчання (у 2015 році 605 осіб, у 2014 р. - 655 осіб, у 
2013 р. – 574 особи, у 2012 році – 589 осіб) і 251 особа на заочну форму на-
вчання (у 2015 році – 249 осіб, у 2014 році – 259 осіб, у 2013 р. – 271 особа, у 
2012 р. – 337 осіб). 

На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2016 році було 
зараховано на денну форму навчання 148 осіб ( у 2015 році 216 осіб, у 2014 р. 
- 206 осіб, у 2013 р. - 121 особа,у 2012 р. – 139 осіб), на заочну форму на-
вчання 195 осіб (у 2015 році 205 осіб, у 2014 р. - 178 осіб,  у 2013 р. – 184 
особи, у 2012 р. – 249 осіб).    

Найбільша кількість студентів – це вихідці з Львівщини (55 %), а із за-
хідного регіону кількість студентів становить 91 % (Львівська (56 %), Івано-
Франківська (11 %), Тернопільська (7 %), Рівненська (6 %), Закарпатська (6 
%), Волинська (5 %). У цьому році нашими студентами стали вихідці з 20 об-
ластей України.  

У 2016 р. було подано 6 заяв (у 2015 – 78 заяв) від абітурієнтів, які мали 
право вступу за результатами співбесіди або квотами, з яких 5 стали студен-
тами університету (рис. 1.4.7).  

Серед абітурієнтів, які подали заяви до університету були такі категорії: 
– діти сироти – 1 особа, зарахована на денну форму навчання за кошти 

державного бюджету спеціалізації деревообробні та меблеві технології; 
– діти, позбавлені батьківського піклування – 1 особа, зарахована на 

денну форму навчання за кошти державного бюджету спеціальності дизайн; 
– учасники бойових дій – 4 осіб, з них зараховано 1 особа за співбесідою 
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на заочну форму навчання за кошти державного бюджету спеціальності лісо-
ве господарство, 1 особа за результатами вступних екзаменів на заочну форму 
навчання за кошти державного бюджету спеціальності лісове господарство, 1 
особа за результатами вступних екзаменів на заочну форму навчання за кош-
ти фізичних та юридичних осіб спеціальності менеджмент організацій і адмі-
ністрування (у зв’язку з відсутністю державних місць), 1 особа учасник бойо-
вих дій з невідомих причин не з’явився для складання вступних екзаменів. 

Результати зарахування студентів до університету за освітніми (освітньо-
кваліфікаційними) рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр подано в табл. 1.4.2. 

Таблиця 1.4.2 
Результати зарахування студентів до НЛТУ України у 2016 році 

(станом 25 серпня 2016 р.) 
За державним 
замовленням 

За кошти фізичних і 
юридичних осіб Рівні вищої освіти та 

освітньо-кваліфікаційні рівні Всього денна 
форма 

заочна 
форма 

денна 
форма 

заочна 
форма 

ОР бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти 291 168 11 91 21 

ОР бакалавр на основі  
ОКР молодшого спеціаліста 468 193 44 55 176 

Разом: ОР Бакалавр (2016 р.) 759 361 55 146 197 
ОР 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 
ОР Магістр (2016 р.) 262 156 34 52 20 
ОР Магістр (2015 р.) 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 (2016 р.) 323 189 68 17 49 
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 2016 рік 1344 706 157 215 266 
за 2015 рік 1428 683 92 340 313 
за 2014 рік 1607 836 138 301 332 
за 2013 рік 1600 857 141 195 407 

 
З урахуванням сертифікатів ЗНО до університету вступили 291 особи, з 

них 259 осіб на денну форму навчання і 32 особи на заочну форму навчання. 
На основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста до університету вступили 
468 осіб, з них 248 осіб на денну форму навчання і 220 осіб на заочну форму 
навчання. Це свідчить про те, що слід і надалі проводити активну профорієн-
таційну роботу у коледжах, оскільки понад 61,7% зарахованих вступників в 
університеті є випускниками коледжів. 

У 2015 році всього за всіма освітніми (освітньо-кваліфікаційними рівня-
ми) вступило 1344 осіб (у 2015 році – 1428 осіб, у 2014 році – 1607 осіб).  
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На ОКР спеціаліст зараховано 323 особи (у 2015 році 370 осіб, у 2014 
році – 503 особи), з них за державним замовленням 257 осіб (у 2015 році 249 
осіб, у 2014 році – 320 осіб), а за кошти фізичних та юридичних осіб 66 осіб, 
(у 2015 році 121 осіб, у 2014 році 183 особи).  

На освітній рівень магістра зараховано 262 особи (у 2015 році 204 особи, 
у 2014 році 187 осіб), з них за державним замовленням 190 осіб (у 2015 році – 
93 особи, у 2014 році 124 особи), а за кошти фізичних та юридичних осіб – 72 
особи (у 2015 році 111 осіб, у 2014 році – 63 особи).  

У 2016 році було подано 5 заяв на апеляцію, за результатами яких були 
внесені зміни у результати на користь студентів.  

В цілому абітурієнти, батьки, співробітники університету позитивно 
оцінюють проведення вступної кампанії в університеті, про що свідчать по-
зитивні відгуки на роботу приймальної комісії.  

Підводячи підсумок можна сказати, що у 2016 р. працівники приймаль-
ної комісії працювали над створенням належних умов для вступу на обрані 
спеціальності і спеціалізації в НЛТУ України відповідно до вимог положення 
про приймальну комісію університету та правил прийому, проте, з 
об’єктивних причин не вдалося у повному обсязі виконати доведені фіксова-
ні обсяги державного замовлення, а також досягти збільшення чисельності 
вступників, зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, а 
також. 

 
1.5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 

 
Станом на 30 червня 2016 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 – 52 осіб; (13,4%), з яких 48 (12,4%) – штат-

них; 
• доценти, кандидати наук – 225 осіб (58,3%), з яких 215 (55,7%) – штат-

них. 
Загальна чисельність НПП з вченими званнями і науковими ступенями 

по університету складає 72,3% (в т.ч. 72,6% – серед штатних НПП). 
Штатні НПП з вченими званнями і науковими ступенями у навчально-

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

(78,9% від штатної чисельності НПП); 
• ННІ ІМАКІТ – 7 докторів наук, професорів; 33 кандидати наук, доцен-

ти (76,9% від штатної чисельності НПП); 
• ННІ ДТД – 10 докторів наук, професорів; 56 кандидатів наук, доцентів 

(64,1% від штатної чисельності НПП); 
• ННІ ЕЕМ – 10 докторів наук, професорів; 64 кандидати наук, доценти 

(83,1% від штатної чисельності НПП); 
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• кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін (КГСД) – 3 доктори наук, 
професори; 20 кандидатів наук, доцентів (54,8% від штатної чисельності НПП). 

 
 

 
 

Рис. 1.14. Чисельність науково-педагогічних працівників університету  
з вченими званнями і науковими ступенями (штатних) 

 
 

Із 362 штатних НПП – 82 (22,6%) – особи пенсійного віку, зокрема: 
- ННІ ЛСПГ – із 76 штатних НПП – 11 (14,5%) – пенсійного віку; 
- ННІ ІМАКІТ – із 52 штатних НПП – 16 (30,7%) – пенсійного віку; 
- ННІ ДТД – зі 103 штатних НПП – 22 (21,4%) – пенсійного віку; 
- ННІ ЕЕМ – із 89 штатних НПП – 21 (23,6%) – пенсійного віку; 
- кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін – із 42 штатних НПП – 12 

(28,6%) – пенсійного віку. 
З 48 штатних докторів наук, професорів – 26 (54,2%) особи пенсійного 

віку, середній вік яких становить – 61,9 років. 
Більшість науково-педагогічних працівників – 300 осіб (77,5%) мають 

стаж педагогічної роботи понад 10 років. 
Серед штатних НПП – 134 особи (37,0%) – жінки, і 229 осіб (63,0%) – 

чоловіки. 



83 

 
Рис. 1.15. Вікова структура штатних  

науково-педагогічних працівників університету 
 

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

Малочисельні кафедри: філософії та психології – 6 НПП, технології ма-
теріалів і машинобудування – 6 НПП, історії України, політології та права – 7 
НПП, фізичного виховання – 7 НПП, економічної теорії – 7 НПП, вищої ма-
тематики – 7 НПП. 

“Наймолодшими” є кафедри: інформаційних технологій – середній вік 
штатних працівників – 39,2 років, технологій лісопиляння, столярних і де-
рев’яних будівельних виробів – середній вік штатних працівників – 39,3 ро-
ків та кафедра технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози 
та паперу – середній вік штатних працівників – 40,1 років; відповідно “най-
старшими” є кафедри: технології матеріалів і машинобудування – середній 
вік штатних працівників – 59,8 років, філософії та психології – середній вік 
штатних працівників – 58,8 років та прикладної механіки – середній вік шта-
тних працівників – 58,6 років. 

Динаміка зміни якісного складу штатних науково-педагогічних праців-
ників університету (з вченими званнями і науковими ступенями) за останні 
роки подана на рис. 1.16. Слід зазначити, що чисельність НПП з вченими 
званнями і науковими ступенями у всіх структурних підрозділах університе-
ту збільшилася, а загалом в університеті – зросла на 3,5%. 
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Таблиця 1.15 
Зведені дані про кількісний і якісний склад ПВС НЛТУ України 

(станом на 30.06.2015 року) 
 

кафедри  
гуманітарно-
соціальних 
дисциплін 

ІЛСПГ ІІМАКІТ ІДТД ІЕЕМ По університету № 
з/п Показники 

Шт. Сум. Шт. Сум. Шт. Сум. Шт. Сум. Шт. Сум. Штатні Сумісники Разом 
42 - 76 7 52 7 103 9 89 2 362 25 387 1 Загальна чисельність 

в т.ч. пенсійного віку (осіб) 12 - 11 1 16 1 22 1 21 - 82 3 85 
3 - 18 - 7 1 10 2 10 1 48 4 52 2 Чисельність д.н., проф. 

в т.ч. пенсійного віку (осіб) 3 - 6 - 5 1 5 1 7 - 26 2 28 
20 - 42 4 33 1 56 4 64 1 215 10 225 3 Чисельність к.н., доцентів 

в т.ч. пенсійного віку (осіб) 6 - 4 1 9 - 12 - 14 - 45 1 46 
4 Середній вік НПП 51,7 - 48,3 43,0 53,3 44,4 47,8 47,7 47,9 44,0 49,2 45,2 48,9 
5 Середній вік професора, д.н. 77.7 - 56,5 - 68,3 78,0 60,5 61,0 63,5 49,0 61,9 62,2 62,0 
6 Середній вік доцента, к.н. 50,8 - 48,6 43,2 53,8 54,0 47,0 44,0 46,5 39,0 48,6 44,2 48,4 

За стажем роботи (осіб):              
- до 3-х років - - 1 1 2 2 4 1 8 - 15 4 19 
- від 3 до 10 років 3 - 14 3 2 2 31 3 10 - 60 8 68 
- від 10 до 20 років 14 - 32 2 18 1 32 1 33 2 129 6 135 

 
 
7 

- понад 20 років 25 - 29 1 30 2 36 4 38 - 158 7 165 
8 Чоловіки (осіб) 17 - 55 5 47 7 72 6 37 2 228 20 248 
9 Жінки (осіб) 25 - 21 2 5 - 31 3 52 - 134 5 139 
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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 3,59 проти 0,905 по Україні, а за кіль-
кістю кандидатів наук і доцентів – 15,53 проти 4,12. Це свідчить про високий 
якісний рівень НПП університету. У “Рейтингу ВНЗ “Топ-200 Україна” – 
2015-2016 рік” НЛТУ України за якістю науково-педагогічного потенціалу 
займає шосте місце серед 200 ВНЗ. Однак над покращенням цього показника 
слід зосередити увагу навчально-наукових інститутів і кафедр університету, 
оскільки кількість НПП без вчених звань складає близько третини. 

 
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) 
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Доктори наук, професори очолюють 22 з 33 кафедр університету, в тому 
числі 16 з 21 випускової кафедри. 

За звітний період оголошено два конкурси. Результати обрання за кон-
курсом подано в табл. 1.16.  

 
Таблиця 1.16  

Результати обрання за конкурсом у 2015-2016 н.р. 
 

Навчально-
наукові 

інститути 

Дирек-
тори 

Завіду-
вачі  

кафедр 

Профе-
сори Доценти Старші 

викладачі 
Асис-
тенти Разом 

ЛСПГ -/- 4/4 2,75/3 2,75/3 1,75/3 1,25/2 12,5/15 
ІМАКІТ -/- 3/3 3/3 4,75/5 2/2 1,25/2 14/15 

ДТД -/- 1/1 0,75/1 4,25/5 4/4 3,75/5 13,75/16 
ЕЕМ -/- 1/1 2/2 8,75/10 1,25/2 3,75/9 16,75/24 

Кафедри гумуні-
тарно-соціальних 

дисциплін 

-/- 3/3 -/- 2,25/4 0,5/1 2/3 7,75/11 

Разом  -/- 12/12 8,5/9 22,75/27 9,5/12 12/21 64,75/81 
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 2015-2016 н.р. стажування проходило 84 викладачі університету 
(табл. 1.17). 

 
Таблиця 1.17  

Стажування НПП університету в 2015-2016 н.р. 
 
 

Навчально-
наукові 

інститути 

Завідувачі 
кафедр Професори Доценти Старші 

викладачі Асистенти Разом 

ЛСПГ 2/- 6/3 11/6 2/- 6/3 27/12 
ІМАКІТ 1/- 1/1 2/2 2/- -/- 6/3 

ДТД 4/1 3/1 5/- 4/- 7/2 23/4 
ЕЕМ 2/- -/- 14/8 1/- 5/1 22/9 

Кафедри гумуні-
тарно-соціальних 

дисциплін 

1/- -/- 3/- 1/- 1/- 6/- 

Разом  10/1 10/5 35/16 10/- 19/6 84/28 
 

Примітка: чисельник – кількість осіб; знаменник – кількість закордонних стажувань 
 
У 2016 році Почесною грамотою Львівської обласної державної адмініс-

трації нагороджено професора, першого проректора з науково-педагогічної 
роботи університету Адамовського М.Г. 

Грамотою Львівської обласної ради нагороджено доцента Коломієць Т.В. 
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Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України при-
своєно вчені звання: 

- професора – Маєвському В.О., Поберейку Б.П., Осадчуку Л.С., Кшиве-
цькому Б.Я.; 

- доцента – Кульчицькій Е.А., Лісовому М.М., Шевченко Н.В., Новаку 
А.А., Швець О.А., Дячишин О.В., Гулику Т.С., Шепелюку О.О., Ямашу Ю.В., 
Луців М.Г., Сторожуку О.Л., Олянишин Т.В., Новак І.П., Крошному І.М., 
Коширець С.І. та Пірку І.Б. 

У звітному році захистили дисертації: 
- докторські – Процах Н.П., Лавний В.В.; 
- кандидатські – Дерех О.І., Денисова Г.В., Кучерявий В.С., Регуш Н.В., 

Капраль Ю.Р., Білей П.П., Комбаров А.М., Прусак Ю.В., Саламаха І.П., Про-
копчук І.Ю., Макар З.Ю., Назаровець І.Р., Наливайко Н.Я., Шведюк Ю.В., 
Шиманський В.М. та Хомик Х.Р. 
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2. НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
2.1. Основні пріоритетні наукові напрями 

Наукова і науково-технічна діяльність у звітному році була зосереджена 
в межах Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 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, пов'язаних з вирішенням екологічних та еколого-
економічних проблем: 

- 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 лісо-
вих ресурсів; 

- створення нових композиційних матеріалів на основі деревини та 
енергоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки. 

Наукову та науково-технічну діяльність у 2015-2016 роках здійснювали 
387 науково-педагогічних працівників, в т.ч. один академік НАН України, 39 
докторів наук, професорів, 194 кандидати наук, доценти та 28 штатних пра-
цівників науково-дослідної частини, з них вісім кандидати наук. Дослідження 
проводились у 25 кафедральних, двох галузевих та одній міжвідомчій науко-
во-дослідній лабораторіях і Ботанічному саду загальнодержавного значення. 

У відповідності із тематичними планами науково-дослідних та дослід-
но-конструкторських робіт (НДДКР) у 2015 році виконувалось 48 наукових 
робіт із загальним річним обсягом 1734,1 тис. грн., в тому числі шість держ-
бюджетних завдань на суму 651,1 тис. грн. (з них: чотири фундаментальних 
– на суму 462,2 тис. грн. і два прикладних – на суму 188,9 тис. грн.) та 42 го-
спдоговори на суму 1083,0 тис. грн. 

У першому півріччі 2016 р. виконується 12 робіт, обсяги яких за перші 
шість місяців становили 776,1 тис. грн., в т.ч. за госпдоговорами – 42,0 тис. 
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грн, держбюджетом – 367,5 тис. грн, і грантом – 366,6 тис. грн. Очікувані об-
сяги фінансування НДДКР у 2016 році – 1467,9 тис. грн., в т.ч. за госпдого-
ворами – 732,9 тис.грн., за рахунок держбюджету – 735,0 тис. грн. 

Обсяги фінансування та кількість фундаментальних і прикладних дослі-
джень й госпдоговірних розробок, які виконувалися в університеті у 2012-
2016 роках, подано на рисунках 2.1-2.3. 
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Рис. 2.1. Обсяги фінансування НДДКР (* – станом на 01.07.2016 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 госпдоговірних розробок 
 

2.2. Важливі результати фундаментальних та прикладних  
досліджень, отриманих за закінченими науково-дослідними  

роботами у 2015 році 
 
В процесі виконання держбюджетних науково-дослідних робіт отримано 

результати, які мають як фундаментальне, так і практичне значення. Зокрема, 
за закінченою науково-дослідною роботою "Лісівничо-таксаційна та фіто-
ценотична структура пралісів Українських Карпат як модель організації 
екологічно орієнтованого лісівництва" (№ держреєстрації 0113U001266, 
науковий керівник Миклуш С.І., доктор сільгосподарських наук, професор), 
отримано такі важливі результати: 

Опрацьовано закономірності лісівничо-таксаційної та фітоценотичної 
структури пралісів, просторового розміщення деревних порід та їх природно-
го поновлення. 

Розроблено методичні підходи дешифрування зображень пралісів і ста-
ровікових насаджень та переведення лісовпорядкування на ділянковий метод. 

Опрацьовано теоретичні засади організації та ведення лісового госпо-
дарства на засадах екологічно орієнтованого лісівництва. 

Підготовлено рекомендації щодо поступового переходу в ялинових, 
ялицевих та букових насадженнях Карпат на вибіркову систему ведення гос-
подарства і формування різновікових мішаних лісостанів. 

Опубліковано 16 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз 
даних, 6 статей у фахових виданнях України. 

Захищено одну кандидатську дисертацію (Регуш Н.В.). 
Крім цього під час виконання перехідних на наступний рік держбюдже-

тних завдань: 
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Розроблено методику молекулярно-генетичної діагностики бактеріаль-
них патогенів деревних рослин; 

Виділено окремі гени білків-дефензинів, які обумовлюють реакцію-
відповідь дерев на ураження фітопатогенами і розробляються способи акти-
вації роботи цих генів; 

Виявлено закономірності формування лісівничо-таксаційної, просторо-
вої і фітоценотичної структури старовікових лісів і пралісів – унікальних на-
саджень, які збереглися лише в Україні і взяті під опіку ЮНЕСКО; 

Опрацьовано методи і способи використання низки регуляторів росту 
для підвищення схожості насіння, інтенсифікації росту садивного матеріалу 
та виходу стандартних сіянців деревних порід з одиниці площі; 

Розроблено методику визначення швидкості сушіння, вологопровіднос-
ті та вологовіддачі під час сушіння шпону та подрібненої деревини з викори-
станням автономних джерел теплової енергії; 

Визначено світоглядні і загальнометодологічні передумови екологізації 
освіти з метою підготовки фахівців для сталого розвитку та обґрунтовано 
включення екологічної компетентності фахівця до переліку загальних ком-
петентностей під час розроблення методології та методичних рекомендацій з 
підготовки стандартів вищої освіти. З цього питання вже є позитивне рі-
шення Колегії МОН України від 27 листопада 2015 р. 

Розроблено нову математичну модель в’язко-пружного деформування 
капілярно-пористих матеріалів у процесі сушіння. 

Госпдоговірні роботи виконувались університетом на замовлення низ-
ки лісгоспів Закарпатського, Івано-Франківського, Львівського, Тернопільсь-
кого і Хмельницького обласних управлінь лісового та мисливського госпо-
дарства, Мостиської і Хмельницької міських рад, природного заповідника 
"Медобори" та інших установ і організацій. У 2015 р. завершено виконання 
27 госпдоговірних робіт із 42-ох. Отримані результати повністю відповіда-
ють технічним завданням і прийняті замовниками до впровадження. Вони 
стосуються: виявлення особливостей росту, санітарного стану, продуктив-
ності лісових насаджень та розроблення відповідних лісогосподарських захо-
дів; мікоризації садивного матеріалу; вирощування дерев із заданими деко-
ративними властивостями деревини; інвентаризації зелених насаджень та 
благоустрою населених місць; виготовлення дослідних зразків абразивних 
циліндрів для калібрування-шліфування деревинностружкових плит.  

У звітному періоді університет виконував також дві  науково-дослідні 
роботи за міжнародними грантами – одна за сьомою рамковою Програмою 
ЄС (наук. керівник, професор Кійко О.А., друга за Програмою "Горизонт-
2020" (наук. керівник Часковський О.Г.)  Загальний обсяг фінансування за 
цими грантами, укладеними з Європейською комісією, у 2015 р. становив 
474,1 тис. грн. 
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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 у 

2015 році захищені 11 охоронними документами: дев'ять патентів на корисну  
модель,  один патент на винахід та одне авторське свідоцтво на твір. 

На бухгалтерський облік в якості нематеріальних активів введено 209 
об’єктів права промислової власності. 

За результатами наукової та науково-технічної діяльності у звітному ка-
лендарному 2015 році видано 19 монографії, сім підручників, 11 навчальних і 
навчально-методичних посібників, а також 689 наукових статей, в т.ч. за кор-
доном – 94. Кількість проведених наукових семінарів і конференцій – 8. 

Редакційно-видавничим центром університету видано у 2015 році десять 
збірників науково-технічних праць, у першому півріччі 2016 році – три. Нау-
кові видання університету: наукові вісники, збірники наукових праць, науко-
во-популярні брошури видаються редакційно-видавничим центром на папе-
рових носіях і мають електронні версії у сформованих каталогах, які містять-
ся у світовій мережі Інтернет.  

В університеті функціонує Рада молодих учених, яка плідно співпрацює 
з студентським науковим товариством та вченими радами навчально-
наукових інститутів,  вирішуючи актуальні питання наукової діяльності мо-
лодих науковців.  

У 2015 році через Західний науковий центр НАН України і МОН Украї-
ни Львівською облдержадміністрацією та Львівською обласною радою були 
призначені премії Головку Андрію Андрійовичу, кандидату економічних на-
ук, доценту та Мацишину Ярославу Васильовичу, кандидату технічних наук, 
старшому викладачу – як талановитим молодим ученим віком до 35 років в 
галузі природничих технічних, гуманітарних і соціально-економічних наук, 
результати досліджень яких сприяють соціально-економічним перетворенням 
у регіоні. 

У 2016 році стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених 
здобув докторант, доцент кафедри лісових культур і лісової селекції Лісовий 
Микола Миколайович. 

 
2.4. Студентська науково-дослідна робота 

 
У звітному році науково-дослідна робота студентів була невід’ємною 

частиною підготовки висококваліфікованих фахівців та нерозривною складо-
вою єдиного процесу: навчально-виховного і науково-інноваційного. Студен-
ти університету є активними учасниками наукових заходів: виступають із 
доповідями на наукових конференціях, публікують наукові статті, беруть  
участь в університетських та Всеукраїнських студентських олімпіадах та 
конкурсах наукових робіт. 
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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 
27.11.2015 р. № 1247 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіа-
ди у 2015/2016 навчальному році”. Відзначено 108 студентів університету. У 
ІІ етапі олімпіади, що проходив у ВНЗ України взяли участь 15 студентів; 

- конкурс на кращу наукову роботу студентів з природничих, технічних 
та гуманітарних наук згідно з наказом МОН України від 13.10.2015 р. № 1079 
“Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 н.р.”, де було 
представлено 9 студентських робіт 11 студентів університету. Відзначено 
дипломами І-ІІІ ступеня 9 студентів. 

Також троє студентів університету були учасниками ІІ туру Всеукраїн-
ського конкурсу студентських наукових робіт із напряму “Машини для зем-
ляних, дорожніх і лісотехнічних робіт” (м. Харків) і один студент отримав 
сертифікат за участь у Міжнародному студентському конгресі “Захист на-
вколишнього середовища. Збалансоване природокористування” (м. Львів). 

На міжнародному конкурсі дипломних робіт і проектів серед ВНЗ лісо-
вого профілю за спеціальністю “Лісове господарство” (Республіка Бєларусь, 
м. Мінськ) відзначено дипломами І-ІІ ступеня трьох студентів-випускників 
університету. 

У листопаді цього року заплановано провести 68-у студентську науково-
практичну конференцію за підсумками наукової роботи студентів у 
2015/2016 н.р. 

Розвиток творчих здібностей студентської молоді проходить також в  
організованих в університеті клубах, студіях, спілках: “Гільдія ландшафтних 
архітекторів”, “Еколог”, “Садовод-декоратор”,  “Студентське теріологічне 
товариство”, студентське громадсько-культурне об’єднання “Світовид”, 
“Мистецтво”. 

 
2.5. Підготовка кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та  

докторантурі, діяльність спеціалізованих вчених рад із захисту 
докторських і кандидатських дисертацій 

 
У 2015-2016 навчальному році в університеті діяли докторантура з чоти-

рьох спеціальностей, очна і заочна аспірантура з семи спеціальностей лісоте-
хнічного і економічного спрямування.  

На кінець навчального року в докторантурі навчались шість докторантів, 
у т.ч. зарахований у 2015 році доцент Грицак С.А. (кафедра технології меблів 
і виробів з деревини), а також продовжували перебування у докторантурі  
Дадак Ю.Р. (кафедра технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будіве-
льних виробів), Лісовий М.М. (кафедра лісових культур і лісової селекції), 
Ковальова В.А. і Ковальчук Н.П. (кафедра лісівництва), Часковський О.Г. 
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(кафедра лісової таксації та лісовпорядкування). Закінчив докторантуру   
Гайда С.В. (кафедра технології меблів і виробів з деревини). 

На кінець навчального року в аспірантурі університету з відривом від 
виробництва навчається 24 аспіранти, без відриву від виробництва – 10, що в 
загальному на 8 осіб менше від попереднього навчального року. На платній 
формі навчаються 9 аспірантів з відривом від виробництва. Перервали на-
вчання в аспірантурі з об'єктивних причин 12 аспірантів. 

В Навчально-науковому інституті лісового і садово-паркового господар-
ства (ННІ ЛСПГ) навчається 9 аспірантів, в Навчально-науковому інституті 
інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
(ННІ ІМАКІТ) – 6, в Навчально-науковому інституті деревооброблювальних 
технологій і дизайну (ННІ ДТД) – 16 та в Навчально-науковому інституті 
екологічної економіки і менеджменту (ННІ ЕЕМ) – 3 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 2015 році виконано у повній відповідно-

сті до показників, затверджених Міністерством освіти і науки України. Всьо-
го зараховано 8 осіб з відривом і 3 особи без відриву від виробництва. Крім 
цього, на платній основі зараховано 9 осіб до аспірантури з відривом від ви-
робництва (8 – на кафедру інформаційних технологій і 1 – на кафедру ботані-
ки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу). 

Розподіл за структурними підрозділами аспірантів та докторантів, які 
зараховані на навчання у 2015 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 4 – без від-

риву від виробництва. З них своєчасно захистили дисертації або подали до 
захисту чотири аспіранти з відривом від виробництва і один  аспірант без 
відриву від виробництва. 
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У навчальному році до спеціальних кафедр було прикріплено чотири 
здобувачі наукового ступеня кандидата наук, з них два – на платній основі. 
Усього в університеті прикріплено до кафедр 24 здобувачі наукового ступеня 
кандидата наук і одного – доктора наук. 

 

 
Рис. 2.5. Прийом аспірантів і докторантів у 2015 році  
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Рис. 2.6. Чисельність аспірантів і докторантів 

 
Підготовкою майбутніх докторів наук керували професори Гузь М.М., 

Кійко О.А., Криницький 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., 
Горошко М.П., Гриник Г.Г.,  Гузь М.М., Гут Р.Т., Заїка В.К., Каганяк Ю.Й., 
Кійко О.А., 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.,   
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Туниця Т.Ю., Синякевич І.М., Соколовський Я.І., Сопушинський І.М., Шос-
так В.В. 

Підготовкою аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
займались також 14 доцентів, кандидатів наук. 

У звітному навчальному році в університеті функціонували три спеціалі-
зовані вчені ради із захисту докторських (кандидатських) дисертацій із п’яти 
наукових спеціальностей. В них проведено захист 21 – кандидатської та 3 до-
кторських дисертацій, у тому числі 8 кандидатських і одна докторська – пра-
цівниками університету. 

У спеціалізованій вченій раді Д 35.072.02 (голова ради проф. Криниць-
кий Г.Т.) захищено 16 кандидатських і 3 докторських дисертацій, у т.ч. – чо-
тири і одна працівниками університету (кандидатські: Денисова Г.В., Дерех 
О.І., Кучерявий В.С., Регуш Н.В., докторська: Лавний В.В.), у спеціалізованій 
вченій раді Д 35.072.03 (голова ради проф. Ребезнюк І.Т.) захищено 2 канди-
датських дисертації, у т.ч. – одна працівником університету (Капраль Ю.Р.), 
у спеціалізованій вченій раді Д 35.072.04 (голова ради проф. Максимів В.М.) 
захищено 3 кандидатських дисертацій – всі працівниками університету     
(Білей П.П., Комбаров А.М., Прусак Ю.В.). 

У спеціалізованих радах інших установ нашими працівниками захищено 
8 кандидатських (Саламаха І.П., Прокопчук І.Ю., Макар З.Ю., Назаровець 
У.Р., Наливайко Н.Я., Шведюк Ю.В., Шиманський В.М., Хомик Х.Р.) і одна 
докторська (Процах Н.П.) дисертації. 

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 НЛТУ України. В звітному році університет підтримував наукові контакти 
з 17-ма закордонними університетами та науково-дослідними установами. 

Здійснювався обмін результатами наукових досліджень, науковими та 
педагогічними досягненнями, що сприяло підвищенню якості підготовки 
студентів, аспірантів, молодих науковців, допомагало в покращенні матеріа-
льно-технічної бази наукових 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; 
- Рада європейських лісівників з 2012 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 інформа-
ції про українську лісову школу в усьому світі. Найінтенсивніші зв’язки під-
тримуються з Програмою університетів Балтійського регіону, Шведським 
аграрним університетом, Університетом сталого розвитку (м. Еберсвальде, 
Німеччина), Університетом Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща).  
З університетами Балтійського регіону координується зміст навчальних дис-
циплін екологічного профілю Навчально-наукового інституту екологічної 
економіки і менеджменту. 

Знаковими подіями у міжнародному співробітництві університету в 
2015-2016 навчальному році були: 

• у жовтні 2015 р. підписана угода про співпрацю за програмою Ераз-
мус+ з Технічним університетом м. Зволена (Словаччина); 

• в грудні 2015 р. підписана угода про співпрацю за програмою Ераз-
мус+ з Трансільванським університетом м. Брашова (Румунія); 

• в лютому 2016 р. підписана угода про співпрацю з Вищою школою ту-
ризму та екології м. Суха Бескидська (Польща); 
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• у листопаді 2015 р. проведений Міжнародний семінар з Осередком    
лісової техніки (м. Ярочін, Польща) на тему “Перспективи технічної модерні-
зації лісового господарства”; 

• у листопаді 2015 р/ відбулась зустріч з американськими професорами 
Д. Дейвідсоном та Б. Ендерсоном; 

• в грудні 2015 р. доцент Лавний В.В. успішно захистив докторську ди-
сертацію за результатами наукової співпраці з університетами Німеччини і 
Швейцарії; 

• в грудні 2015 р. аспірант Регуш Н.І. успішно захистила кандидатську 
дисертацію за результатами наукового стажування в університетах Німеччи-
ни і Швейцарії; 

• в квітні 2016 р. університет відвідала урядова делегація ФРН під керів-
ництвом Посла ФРН в Україні п. Крістофера Вайля та Державного секретаря 
п. Фехтеля. Обговорені питання ефективності співпраці між освітніми уста-
новами України і ФРН; 

• в травні 2016 р. в університеті відбулася Міжнародна українсько-
німецька студентська наукова конференція на тему: “Екосистемний менедж-
мент у країнах, що змінюються”, в якій прийняли участь 36 студентів Уні-
верситету сталого розвитку м. Еберсвальде, Німеччина; 

• в червні 2016 р. на базі НЛТУ України та Карпатського біосферного 
заповідника відбувся Міжнародний науково-практичний семінар “Залучення 
громадянського суспільства до сталого екосистемного менеджменту в Украї-
нських Карпатах”, в якому прийняло участь 5 професорів з Німеччини і Ве-
ликобританії та 36 студентів з Університету сталого розвитку м. Еберсвальде, 
ФРН, студенти і науковці НЛТУ України, представники місцевих карпатсь-
ких громад. Закордонними науковцями були представлені такі доповіді: 

1. «Участь громадян у екосистемному менеджменті: сильні та слабкі 
сторони Німеччини» проф. П’єр Ібіш (Університет сталого розвитку 
м. Еберсвальде, Німеччина); 

2. «Партнерство з громадянами: управління лісами державної форми 
власності у Великобританії» проф. Пітер Хобсон (Врітл коледж уні-
верситету м. Есакс, Великобританія); 

3. «Завдання і методи залучення громадян до управління лісовим гос-
подарством: досвід управління лісами державної форми власності у 
Фінляндії» проф. Мартін Велп (Університет сталого розвитку м. 
Еберсвальде, Німеччина). 

Науковцями університету були представлені доповіді: 

1. «Розвиток лісового господарства упродовж останніх 20 років, струк-
тура управління галуззю та приклади застосування Орхуської кон-
венції в Українських Карпатах» доц. Андрій Головко; 

2. «Деревообробна промисловість України» проф. Орест Кійко; 
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Рис. 3.1. Учасники семінару відвідали насадження 
Карпатського біосферного заповідника 

 
• на початку червня 2016 р. відбулася зустріч керівництва університету з 

аташе Посольства Франції в Україні п. Сільвен Ріголле, де піднімалися пи-
тання розвитку співпраці з університетами та іншими освітніми установами 
Франції; 

• 03 червня 2016 р. відбулася міжнародна експертна зустріч «Розвиток 
дуальних освітніх програм підготовки фахівців у галузі прикладних наук:  
досвід Німеччини для університетської освіти в Україні». Намічені заходи по 
запровадженню дуальної освіти в Україні; 

• на початку червня 2016 р. університет відвідала група із чотирьох 
польських науковців під керівництвом проф. Б. Лоренса, яка готує нові спі-
льні дослідження в біосферному резерваті "Розточчя" по об’єктах мережі 
«Натура 2000». За участі проф. Сороки М.І. спільно з польськими науковця-
ми в 2015 році було видано по резервату “Розточчя” 4 колективних моногафії 
загальним обсягом 917 сторінок: 

• в середині червня 2016 р. 20 польських магістрів з Аграрного універси-
тету м. Кракова (Польща) під керівництвом проф. Єжі Лесінського та доцен-
та університету Куриляка В.М. відвідали Національний природний парк 
«Сколівські Бескиди», де ознайомилися з питаннями організації заповідної 
справи та охорони природи. В університеті відбулася їх зустріч з директором 
Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства 
проф. Миклушем С.І.;  

 
За звітний навчальний рік підвищення кваліфікації в закордонних уні-

верситетах, науково-дослідних установах та підприємствах пройшли 42 пра-
цівника та 19 студентів університету. Тривалі наукові стажування (3 тижні і 
більше) пройшли 18 науково-педагогічних працівників (НПП), аспірантів і 
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студентів університету. В наукових конференціях за кордоном приймало уч-
асть 15 науково-педагогічних працівників університету. Динаміка кількості 
НПП, аспірантів і студентів, які пройшли підвищення кваліфікації за кордо-
ном за останні роки подана на рис. 3.2. 

 

 
 

Рис. 3.2. Чисельність НПП, аспірантів і студентів, 
які пройшли підвищення кваліфікації за кордоном 

 
У 2015-2016 навчальному році студентами, аспірантами та науковцями 

університету здобуто 18 міжнародних ґрантів для наукового стажування. Ди-
наміка здобуття індивідуальних ґрантів на стажування у зарубіжних універ-
ситетах за останні роки подана на рис. 3.3. 

У звітному році 15 студентів магістратури ННІ ЛСПГ під керівництвом 
доц. Лавного В.В. пройшли 2-х тижневу виробничу практику в лісових під-
приємствах Німеччини земель Баден-Вюрттемберг та Баварії. 

За активної участі доц. Врублевської О.В. та директора ННІ ДТД проф. 
Максиміва В.М. у березні 2016 року була підписана угода з Британською ра-
дою про надання Національному лісотехнічному університету гранту для 
здійснення візитів науково-педагогічних працівників та студентів до універ-
ситетів і науково-дослідних установ Великобританії. Згідно з цією угодою 
двоє працівників університету у вересні 2016 року відвідають університет в 
м. Едінбург з метою вивчення досвіду Великобританії з організації дуальної 
підготовки фахівців з деревооброблювальних технологій, а у листопаді до 
Великобританії має відбути делегація університету в складі 5 осіб. 
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Рис. 3.3. Здобуття індивідуальних ґрантів на стажування за кордоном 
 

Щорічно університет подає заявки на міжнародні наукові проекти. 
Науковці університету у звітному році виконували 2 міжнародних прое-

кти, а саме: «Усунення прогалин в дослідницько-інноваційній роботі щодо 
ефективності використання ресурсів і сировини» (укладений з Європейською 
комісією за 7 рамковою угодою) – керівник проф. О.А. Кійко та «Розповсю-
дження, інтегрування і гармонізація лісової інформації з метою визначення 
біоресурсного потенціалу» (укладений з Європейською комісією за Програ-
мою “Горизонт-2020”) – керівник докторант Часковський О.Г. Слід відміти-
ти, що два міжнародних наукових проекти є дуже мало для висококваліфіко-
ваного науково-дослідного персоналу університету. Професорам і ведучим 
доцентам слід більше подавати заявок на міжнародні наукові проекти, тоді і 
результати будуть кращими. 

В порядку надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядип-
ломної освіти іноземцями в Україні, троє студентів-іноземців в цьому навча-
льному році успішно закінчили навчання в університеті. Це були громадяни 
Азербайджану, Білорусії та Росії. 

Впродовж всього звітного періоду в університеті проходив стажування 
аспірант американського університету Гаррі Сотник під керівництвом доц. 
Загвойської Л.Д. 

Велику роботу з розвитку та підтримання міжнародних зв’язків ведуть 
наступні представники навчально-наукових нститутів (ННІ) університету, а 
саме: ННІ лісового і садово-паркового господарства (проф. Осадчук Л.С., 
проф. Сорока М.І., проф Сопушинський І.М., доц. Часковський О.Г., доц. Ла-
вний В.В.), ННІ екологічної економіки і менеджменту (проф. Соловій І.П., 
доц. Врублевська О.В., доц. Головко А.А., доц. Адамовський О.М., доц. За-
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гвойська Л.Д., доц. Максимець О.В. та інші), ННІ інженерної механіки, авто-
матизації та компютерно-інтегрованих технологій (проф. Ребезнюк І.Т., доц. 
Бакай Б.Я., доц. Магура Б.О.), ННІ деревооброблювальних технологій і ди-
зайну (проф. Максимів В.М., проф. Кійко О.А., проф. Бехта П.А.). Вони мо-
жуть бути прикладом для всіх науково-педагогічних працівників університе-
ту. 

 
Питанням розвитку міжнародних зв’язків значну увагу приділяє Вчена 

рада університету, на засіданнях якої систематично розглядаються питання, 
пов’язані з розвитком міжнародних зв’язків, визначаються заходи для їх ін-
тенсифікації. Зокрема, у вересні 2015 р. була розглянута та прийнята «Стра-
тегія міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету 
України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти 
України», в березні 2016 р. розглядалося питання “Про Міжнародну співпра-
цю кафедр Навчально-наукового інституту екологічної економіки і менедж-
менту”. 

Основними завданнями міжнародної діяльності університету на період 
до 2020 року є: 

- активне просування на міжнародному рівні освітніх і наукових здобут-
ків та ініціатив університету як вагомих чинників формування іміджу універ-
ситету; 

- створення міжнародних партнерств і дослідницьких мереж з зарубіж-
ними університетами, бізнесом та іншими інституціями, активізація участі у 
міжнародних дослідницьких проектах; 

- активізація участі у проектах міжнародної мобільності за програмою 
Еразмус+ та інших програмах міждержавного обміну для студентів, аспіран-
тів, докторантів, науково-педагогічних, наукових працівників та адміністра-
тивного персоналу; 

- посилення підготовки аспірантів, науково-педагогічних і наукових 
працівників університету з вивчення іноземних мов; 

- збільшення кількості навчальних дисциплін, які читаються іноземними 
мовами; 

- запровадження англомовних освітніх програм з отриманням подвійно-
го диплому; 

- узгодження змісту освітніх програм НЛТУ України та зарубіжних уні-
верситетів-партнерів, введення в навчальні плани “вікон мобільності”. 

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 – 66240,8 тис. грн. 
Університетом отримано позабюджетних коштів, які входять до спеціа-

льного фонду, від надання платних послуг та господарської діяльності – 
13604,8 тис. грн., що є більше на 1538,6 тис. грн від попереднього періоду та 
отримано благодійних внесків і грантів на суму 1716,0 тис. грн. 

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 0,8 млн. грн, що становить 6,2% від суми отриманих доходів. 

Силами залучених підрядних організацій проведено капітальні та поточ-
ні  ремонти об’єктів університету на загальну суму 368,8 тис. грн.   

За підсумками року придбано для університету техніки та книг на такі су-
ми: комп’ютерної техніки – 237,8 тис. грн, підручників та книг для бібліотеч-
ного фонду – 70,7 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 такі ремонтні роботи: 
- винос підвальної котельні з облаштуванням дахової у студентських гу-

ртожитках № 1 і 2, встановлено бойлер підігріву води у цих же гуртожитках; 
- завершені ремонтні роботи викладацького залу студентської їдальні 

“Верховина”, шатрового даху над коридорною частиною к. № 1 (ауд. А та Б); 
- ремонт електромереж та освітлення студентської їдальні “Верховина”; 
- проведена заміна труб холодного водопостачання на сучасні поліети-

ленові в підвальних приміщеннях студентської їдальні “Верховина” та на-
вчально-лабораторних корпусах № 1 і № 6; 
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- проведено реконструкцію їдальні в оздоровчо-спортивному таборі “Лі-
сотехнік”, внаслідок чого збільшено кількість посадкових місць; 

- виготовлено 75 столів та 170 лавок для їдальні оздоровчо-спортивного 
табору “Лісотехнік”; 

- придбано та введено в експлуатацію систему відеоспостереження на-
вчального корпусу № 1; 

- капітальний ремонт душових кімнат в студентських гуртожитках №1 і 2; 
- у навчальних корпусах та студентських гуртожитках замінено 215 ві-

кон на енергозберігаючі; 
- здійснено підрядним способом комплекс робіт з енергозахисту в на-

вчальних корпусах № 1 і 3 та навчально-адміністративному корпусі; 
- оформлено 16 свідоцтв на право власності нерухомого майна навчаль-

них корпусів та студентських гуртожитків; 
- на реєстрації у Львівській міській раді знаходяться акти на право по-

стійного землекористування по вул. Залізняка, 11 у м. Львові; 
- електромонтаж і ремонт електромереж та освітлення у навчальних    

корпусах і гуртожитках; 
- монтаж контуру заземлення на кафедрі хімії (навчальний корпус № 1); 
- проведено капітальні ремонтні роботи в шести блоках готелю універ-

ситету. 
 

4.3. Оздоровлення співробітників та студентів університету 
 
Протягом 2015-2016 н.р. за пільговими путівками (50 % вартості) оздо-

ровлено дев’ять співробітників університету в санаторії “Пролісок” м. Трус-
кавець та дев’ять дітей співробітників університету в оздоровчому таборі 
“Політехнік-2” смт. Славське на загальну суму 55890 грн. 

Окрім того 268 співробітників та членів їх сімей оздоровлено за пільго-
вими путівками на екологічних стаціонарах університету та в оздоровчо-
спортивному таборі “Лісотехнік” на загальну суму 241730 грн. 

 


