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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” 

 
Сьогодні Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ 

України) – це багатофункціональний галузевий державний вищий навчаль-

ний заклад з довготривалими 143-річними традиціями та широковідомими в 

Україні й за кордоном науковими школами, який у поєднанні із сучасними 

інноваційними трендами здійснює свою особливу місію: визначати і реалізо-

вувати освітні та наукові стандарти, генерувати зміни, які потребують лісова 

і суміжні з нею галузі країни; формувати особистість – носія інтелектуально-

го та інноваційного потенціалу, здатного ненастанно піклуватися про еколо-

гічне убезпечення планети, фахівця, сповненого рішучості чинити спротив 

антиекологічній діяльності, усіляко стимулювати формування екологічної 
економіки, зберегти біорізноманіття і саме життя на Землі, забезпечувати 

сталий розвиток людства; розвивати культурно-мистецьке середовище для 

гармонійного становлення духовного світу студентської молоді через вихо-

вання почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної 
пам’яті. 

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. 

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. 
Діяльність нашого університету протягом звітного року визначалася 

продовженням втілення в життя Закону України “Про вищу освіту”, чинними 

нормативно-правовими документами про вищу освіту, Положенням про ор-

ганізацію освітнього процесу в НЛТУ України, Постановами КМУ про вищу 

школу, директивними документами МОН України, Статутом університету. 

Основні напрями діяльності університету були спрямовані на: забезпе-
чення якісної, доступної сучасної вищої освіти завдяки знанням, досвіду і 
високому професіоналізму науково-педагогічних працівників (за критерієм 

оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Інп “Рейтингу ВНЗ “Топ-200 



 

Україна” – 2016-2017 рік” НЛТУ України зайняв високе шосте місце), розви-

тку наукових і освітніх технологій; підготовку фахівців, здатних до практич-

ної реалізації отриманих компетентностей у виробництво, науку та бізнес, 
розвиток креативного наукового потенціалу студентської молоді, що базу-

ється на принципах гуманності й толерантності, демократизації, практичності 
і прагматичності, неперервності й варіативності, адаптованості та оптималь-

ності і вихованні гармонійно розвиненої особистості, громадянина та патріо-

та Української держави з високими духовними якостями; всебічний розвиток 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень та забезпечення їх кон-

курентоспроможності й відповідності комерційному попиту ринку; подальшу 

інтеграцію в освітянський та науковий світовий простір. 

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 

якості підготовки не як набору знань, вмінь та навичок з окремих предметів, 

а як набору інтегрованих і спеціалізованих компетенцій. 

Цей комплекс завдань, особливо впровадження компетентнісного підхо-

ду , вирішується у тісній співпраці академічної громади університету, студе-
нтів, випускників і, найголовніше –  роботодавців. Офіційного втілення в 

життя цих задач набрало в процесі підготовки ліцензійних справ та отриман-



 

ня ліцензій МОН України на освітню діяльність ДВНЗ “НЛТУ України” з ро-

зширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на першому 

(бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях. 

Була проведена дирекцією ННІ ДТД велика кропітка, наполеглива робо-

та з доповнення Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійсню-

ється підготовка здобувачів вищої освіти спеціальністю 187 Деревооброблю-

вальні та меблеві технології (Постанова Кабінету Міністрів України № 53 від 

01.02.2017 р.). 

Відкрито нові спеціальності (спеціалізації): 
051 Економіка, спеціалізація Економіка довкілля і природних ресурсів; 

073 Менеджмент, спеціалізація Менеджмент туризму; 

126 Інформаційні системи та технології; 
131 Прикладна механіка, спеціалізація Промисловий інжиніринг; 
133 Галузеве машинобудування; 

187 Деревообробні та меблеві технології; 
205 Лісове господарство, спеціалізація Лісова інженерія. 

Нині наш університет здійснює підготовку фахівців за такими ступенями 

вищої освіти: бакалавра – за 15 (було 12) спеціальностями і 22 (було 18) спе-
ціалізаціями; магістра – за 13 (було 12) спеціальностями і 20 спеціалізаціями; 

доктора філософії – за 8 освітньо-науковими програмами; доктора наук – за 8 

науковими спеціальностями. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Плідна, напружена робота колективу університету сьогодні отримує ви-

соку оцінку на національному та міжнародному рівнях. Свідченням цьому є 

високі місця, які посідає ДВНЗ “НЛТУ України” впродовж останніх років 

серед ВНЗ нашої держави у різноманітних рейтингових системах та академі-
чних 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 2017 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 
індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості під-

готовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного спі-
втовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і 
веб-метричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено трьома ком-

плексними складниками (критеріями, індексами): якістю науково-

педагогічного потенціалу, якістю навчання та міжнародним визнанням. Ін-

декс якості науково-педагогічного потенціалу змінюється в діапазоні 0-50%; 

індекс якості навчання змінюється в діапазоні 0-30%; індекс міжнародного 

визнання змінюється в діапазоні 0-20%. Кожний комплексний критерій ви-

значається групою індикаторів із відповідними ваговими коефіцієнтами. 

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” – 2016-2017 рік” НЛТУ України посів 29 місце серед 200 ВНЗ 

України і третє місце серед 21 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 
 

Категорія 
Місце за роками 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Серед 200 

ВНЗ України  
9 27 26 30 32 31 38 37 33 29 

Серед 21 

ВНЗ Львівщини 
1 2 2 3 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 123 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 

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 33 місце серед українських ВНЗ. 

У консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 
2017 року Національний лісотехнічний університет України посів 49 місце 
серед 288 ВНЗ України і четверте місце серед 21 ВНЗ Львівщини (табл. 1.2). 

 

 



 

 

Таблиця 1.2 

 

Консолідований рейтинг кращих ВНЗ Львівщини 

2017 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 4 9 5 4 18 

Національний університет 
“Львівська політехніка” 

2 6 5 8 10 23 

Львівський національний 
медичний університет 

ім. Д. Галицького 
3 20-21 48 21 12 81 

Національний лісотехніч-
ний університет України 

4 49 29 123 33 185 

Львівський державний  
університет безпеки  

життєдіяльності 
5 98 153 77 88 318 

 

Впродовж останніх років Національний лісотехнічний університет Укра-
їни щороку зміцнює свої позиції у кожному з вище зазначених рейтингів. 

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 має світове визнання, 

як інструмент оцінювання якості університетської освіти, методика оціню-

вання якого складається з шести показників: академічна репутація (40%), ре-
путація серед роботодавців (10%), співвідношення кількості викладачів до 

кількості студентів (20%), індекс цитування наукових публікацій (20%), кіль-

кість іноземних студентів (5%), а також співвідношення між кількістю інозе-
мних викладачів на факультеті та загальною кількістю викладачів (5%). 

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. 

 



 

Відповідно до Плану заходів НЛТУ України з реалізації Закону України 

“Про вищу освіту” напрацьована низка важливих нормативно-правових до-

кументів діяльності університету: 

• Положення про Закарпатський лісотехнічний коледж ДВНЗ “Націона-
льний лісотехнічний університет України”. 

• Положення про Технологічний коледж ДВНЗ “Національний лісотех-

нічний університет України”. 

• Тимчасові правила призначення стипендій студентам, аспірантам і док-

торантам Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехні-
чний університет України”. 

• Положення про Всеукраїнську олімпіаду в ДВНЗ “Національний лісо-

технічний університет України”. 

• Порядок організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих 

іноземців у ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”. 

• Положення про Комісію з питань роботи із службовою інформацією в 

ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”. 

• Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної 
допомоги та заохочення студентам, аспірантам і докторантам ДВНЗ “Націо-

нальний лісотехнічний університет України”. 

• Положення про систему забезпечення ДВНЗ “Національний лісотехніч-

ний університет України” якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

• Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в 

ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”. 

• Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в нау-

кових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти в Держав-

ному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет 

України”. 

Ці нормативні документи були публічно обговорені в колективах універ-

ситету і оприлюднені на офіційному сайті університету в розділі «Норматив-

но-правова база. Нормативно-правові документи діяльності НЛТУ», є доступ-

ними для подальшого обговорення і подання пропозицій для вдосконалення. 

 

В звітному році основними завданнями колективу університету в освітній 

сфері були: 

- доповнення Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійсню-

ється підготовка здобувачів вищої освіти спеціальністю 187 Деревообробні та 

меблеві технології (Виконано. Постанова КМУ № 53 від 01.02.2017); 

- підготування ліцензійних справ та отримання ліцензій на освітню дія-

льність НЛТУ України з розширення провадження освітньої діяльності у сфе-
рі вищої освіти на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рів-

нях; 

- відкриття нових спеціальностей (спеціалізацій) з підготовки здобувачів 

вищої освіти в університеті; 



 

- участь науково-педагогічних працівників університету у розробленні та 

впровадженні стандартів вищої освіти з урахуванням рекомендацій із забез-
печення якості в європейському просторі вищої освіти, Науково-методичних 

комісіях МОН України, Галузевих експертних радах; 

- створення організаційно-правових та фінансових умов для започатку-

вання активної реалізації міжнародних програм академічної мобільності та 

отримання студентами подвійних дипломів; 

- запровадження інформаційних інтерактивних технологій навчання; 

- розробка індивідуальних університетських навчальних планів і програм, 

які б відповідали запиту роботодавців та кращим зарубіжним аналогам магіс-
терського рівня; 

- залучення роботодавців виробництва різних галузей до участі в підгото-

вці та реалізації навчальних програм, спеціальностей та спеціалізацій, узго-

дження з ними освітніх і професійних стандартів; 

- переорієнтація навчальних планів на збільшення частини практичного 

компонента, забезпечення сучасності і актуальності програм навчання; 

- застосування сучасних технологій і методик організації навчального 

процесу та якісного його науково-методичного та матеріально-технічного за-
безпечення; 

- забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх та 

наукових ресурсів через мережу Інтернет; 
- запровадження в університеті дистанційної форми навчання; 

- розвиток і вдосконалення дуальної системи підготовки фахівців у спів-

праці з роботодавцями. 

 

За короткий період з жовтня 2016 р. по червень 2017 р. проектними гру-

пами університету (наказ по НЛТУ України від 31 жовтня 2016 р. № 232) бу-

ла проведена велика робота з підготовки ліцензійних справ та отримання лі-
цензій МОН України на освітню діяльність НЛТУ України з розширення 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на першому бакалавр-

ському) і другому (магістерському) рівнях, відкриття нових спеціальностей 

(спеціалізацій) з підготовки здобувачів вищої освіти та переоформлення лі-
цензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти ДВНЗ “Національний лісо-

технічний університет України”. 

Висловлюю подяку за особистий внесок у виконання цієї роботи таким 

працівникам університету: 

Адамовському О.М. – доцента кафедри екологічної економіки; 

Бакаю Б.Я. – зав. кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг; 
Бехті Н.С. – ст. викладача кафедри дизайну; 

Бехті П.А. – зав. каф. технологій деревинних композиційних матеріалів, 

целюлози та паперу; 

Валюх О.А. – доцента кафедри автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій; 

Гарасиму П.М. – завідувача кафедри обліку і аудиту; 

Гасію О.Б. – доцента кафедри технології матеріалів і машинобудування; 



 

Герису М.І. – доцента кафедри лісових машин; 

Головку А.А. – доцента кафедри менеджменту організацій і адміністрування; 
Гудз О.М. – інженера-програміста І-ої категорії кафедри ЛПВЛД; 

Дебринюку Ю.М. – професора кафедри лісових культур і лісової селекції; 
Делегану І.В. – доцента кафедри лісівництва; 
Дендюку М.В. – доцента кафедри інформаційних технологій; 

Дудюку В.С. – доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування. 

Заваринській О.І. – ст. лаборанта кафедри ДООІ; 
Козаку Р.О. – доцент кафедри ТДКМ; 

Козловському С.О. – доцента кафедри економіки підприємства; 
Колінько Н.І. – доцента кафедри обліку і аудиту; 

Копинець З.П. – доцента кафедри ТЛСДБВ; 

Криштапович З.М. – інженера кафедри АКІТ; 

Кушпіту А.С. – доцент кафедри технології меблів та виробів з деревини; 

Кшивецькому Б.Я. – професора кафедри технології меблів та виробів з 
деревини; 

Маєвському В.О. – професора кафедри ТЛСДБВ; 

Мазепі В.Г. – професора кафедри лісівництва; 
Максимець О.В. – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності; 
Максиміву В.М. – професора кафедри ТЛСДБВ; 

Молинській Л.А. – ст. лаборанта кафедри прикладної механіки; 

Наливайко Н.Я. – ст. викладача каф економіки підприємств; 

Осадчуку Л.С. – зав. кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних 

ресурсів лісу; 

Панківському Ю.І. – доцент кафедри екології; 
Пархуцю Л.В. – ст. викладача кафедри ЛА, СПГ та УЕ; 

Петрянич Г.С. – інженера-програміста І-ої категорії кафедри ТММ; 

Пилипчук М.І. – професора кафедри деревообробного обладнання та ін-

струментів; 

Прокопчук І.Ю. – асистента кафедри дизайну; 

Прусаку В.Ф. – завідувача кафедри дизайну; 

Різун Е.М. – доцента кафедри лісівництва; 
Рудьку І.М. – доцента кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг; 
Салабаю Р.Г. – доцента кафедри ТДКМ; 

Соколовському Я.І. – завідувача кафедри інформаційних технологій; 

Соловія І.П. – професора кафедри екологічної економіки; 

Солонинці В.Р. – доцента кафедри технології меблів та виробів з деревини; 

Стецькій О.Д. – інженера І категорії навчально-методичного відділу; 

Стиранівській Д.Л. – інженера І категорії навчально-методичного відділу; 

Хоєцькому П.Б. – професора кафедри лісівництва; 
Шостаку В.В. – завідувача кафедри деревообробного обладнання та ін-

струментів; 

Шукелю І.В. – доцента кафедри ЛА, СПГ та УЕ; 

Яцишин С.І. – доцента кафедри інформаційних технологій; 



 

 

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. 

В університеті відповідно до листа МОН України від 13.03.2015р. №1/9-

126 здійснюється плановий перехід до зменшення навчального навантаження 

викладачів до 675 годин у 2017/2018 і до 600 годин у 2018/2019 навчальних 

роках. Це вимагатиме від науково-педагогічних працівників університету до-

корінного перегляду змісту окремих дисциплін, структури навчальних планів 

і, як результат, – змісту освітнього процесу, методик та форм навчання і нау-

кових досліджень. 

 

1.1.2. Стратегія освітянської діяльності університету 

 

В університеті розроблено “Стратегію і перспективні напрями розвитку 

освітньої, наукової та інноваційної діяльності ДВНЗ “Національнbq лісотех-

нічнbq університет України”, де окреслено засади для виконання покладених 

на університет нових статутних функцій з формування патріотичної націона-
льної еліти України, підготовки висококваліфікованих фахівців для лісового 

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 перет-
ворень в НЛТУ України для набуття повноцінних характеристик статусу до-

слідницького університету, як одного з вітчизняних лідерів освіти і науки, що 

сприятиме самореалізації студентів, науково-педагогічних працівників уні-
верситету, 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. 

Аналіз результатів вступних кампаній останніх років до ВНЗ, особливо 

технічних, низькі конкурсні бали при зарахуванні вступників свідчать про 

глибокі 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. 

Для покращення якості абітурієнтів необхідно організувати в універси-

теті Всеукраїнську олімпіаду з окремих предметів. В рамках Малої лісової 
академії слід організувати Всеукраїнський конкурс із спеціальностей з метою 

залучення до вступу в НЛТУ України випускників лісових і лісотехнічних 

ліцеїв та коледжів. 

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 те-

хнології 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. Великим до-

сягненням вирішення цього завдання є включення до вісьми ключових ком-

петентностей Закону України “Про освіту”, прийнятого Верховною Радою 

України 5 вересня 2017 року екологічної компетентності. 
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 пі-
дходів та ідей, які основані на інноваційній перебудові всієї освітньої діяль-

ності 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. 

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 ро-

звитку 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 Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльно-

сті закладів освіти (Постанова КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1187) та 
проектом постанови КМ України “Порядку надання вищому навчальному 

закладу статусу національного, підтвердження та позбавлення цього стату-

су”, 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 143-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 

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. 
Відрадно, що цього року маємо підвищення успішності студентів, у по-

рівнянні з минулим навчальним роком. Так, зимову сесію у 2016/2017 навча-
льному році успішно склали у зазначені терміни 97,6% студентів замість 

93,2% і літню сесію – 91,6% студентів замість 89,3% у минулому навчально-

му 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. 

Встановлення ліміту стипендіатів на призначення академічної стипендії, 
у кількості лише не більше 45 % від фактичної кількості студентів денної  
форми навчання, які навчаються за державним замовленням, стало причиною 

різкого збільшення пропусків занять через працевлаштування студентів та 

погіршення якості освіти. 

Впродовж року 5 студентів отримували іменні стипендії, з них три сти-

пендії Президента України, одна стипендія Кабінету Міністрів України та 
одна стипендія Верховної Ради України, а також 5 студентів отримували 

іменні премії, з них три премії голови обласної державної адміністрації та 

голови обласної ради і дві премії ім. В’ячеслава Чорновола. 
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 50 

років (професорів, докторів наук – 63 роки; доцентів, кандидатів наук – 49 



 

років), що в даний час для нашої непростої професії, яка вимагає багаторіч-

ного фахового вдосконалення, є, напевно, оптимальним. 

Протягом звітного періоду кадровий потенціал університету посилився 

трьома кандидатами наук. Сьогодні науково-педагогічний склад налічує 379 

осіб, з яких 354 штатних і 25 сумісники. За питомою вагою працівників ви-

щої кваліфікації університет посідає шосте місце серед ВНЗ України (профе-
сорів, докторів наук – 13,7%; доцентів, кандидатів наук – 58,6%). 

Велика увага приділяється підвищенню кваліфікації науково-педагогіч-

них працівників. Протягом минулого навчального року 27,2% викладачів 

пройшли цю форму стажування. 32 НПП університету пройшли підвищення 

кваліфікації за кордоном. Підвищення якості науково-педагогічних праців-

ників університету, покращення його професіоналізму є одним з найголовні-
ших завдань. Забезпечення належного кадрового резерву і університеті 
ускладнюється тим, що відсоток (частка) докторів наук, професорів пенсій-

ного віку становить 53,8% і наявністю низки кафедр, на яких не ведеться під-

готовка аспірантів і докторантів. Відсутність третього рівня підготовки (PhD 

– доктора філософії), згідно з новим законодавством робить випускову кафе-
дру 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, вико-

ристовується комп’ютерна мережа УРАН, розробляються електронні посіб-

ники, підручники, створюються віртуальні лабораторії, діє автоматизована 



 

система планування навчального процесу та формування розкладу занять. 

Центром дистанційного навчання здійснюється координація роботи із впро-

вадження дистанційної форми навчання. У разі збільшення спецфонду, слід 

передбачити функціонування електронного кампусу на базі існуючого нее-
фективного інформаційно-обчислювального центру, який зробить значно які-
снішою співпрацю викладача та студента.  

Недоліками, як і раніше, роботодавці називають недостатній рівень 

практичної підготовки студентів, слабке володіння управлінськими навичка-
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. 

Результати дослідження практик академічної доброчесності у ВНЗ Укра-
їни, що проведено Інститутом освітньої аналітики МОН України свідчать, що 

лише 27 вишів мають кодекси честі студента та 23 – етичні кодекси виклада-
ча у відкритому доступі. Аналізуючи головні запити українського суспільст-
ва, колективу НЛТУ України необхідно активніше втілювати в життя політи-

ку і принципи академічної чесності, які були притаманні старим науково-

педагогічним школам університету. Для молодих поколінь, дезорієнтованих 

сьогодні багатьма видами 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. Дотриман-

ня цих принципів та правил має бути справою честі усіх без винятку членів 

університетського співтовариства. Особливу увагу слід надавати процедурам 

запобігання плагіату, впровадити автоматизовану перевірку передусім кан-

дидатських дисертацій, магістерських і 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, основним завданням у своїй роботі впро-

довж минулого року я вважав підтримання традиційно властивого для нашо-

го колективу творчого, доброзичливого, сприятливого для роботи внутріш-

нього клімату та психологічної атмосфери в стінах нашого навчального за-
кладу, які б надавали можливість колективу плідно працювати, незважаючи 

на негативні зовнішні фактори. 



 

1.1.3. Успішність і якість навчання в аспекті 
ступеневої підготовки фахівців 

 

Аналізуючи результати навчання студентів у 2016-2017 навчальному ро-

ці (табл. 1.3-1.6; рис. 1.2-1.5) та порівнюючи їх з підсумками минулого на-
вчального року можна відзначити, що успішність та якість дещо покращи-

лися відповідно на 3,3% і 3,6% (рис. 1.2) і складає відповідно 94,6% і 
42,3%. 

Зростання успішності навчання в цьому навчальному році спостеріга-

ється у всіх ННІ. Покращення якості навчання спостерігається у всіх ННІ, а 

незначне її зменшення – в Інституті деревооброблювальних технологій і ди-

зайну (рис. 1.5). Істотне покращення якості навчання (на 8,2%) в цьому на-
вчальному році, порівняно з минулим, відбулося в Інституті інженерної ме-
ханіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (рис. 1.4).  

 

Таблиця 1.3 

Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р. (за ННІ) 
 

ННІ 
Зобов’язані 

здавати  
(к-сть осіб) 

Здали на оцінку   Успішність, 
% 

Якість, 
% “5” “5” і “4” “5”, “4” і “3” “3” “2” 

ЛСПГ 525 63/12,0 181/34,5 190/36,2 80/15,2 9/1,7 97,9 46,5 

ІМАКІТ 370 33/8,9 139/37,6 126/34,1 58/15,7 14/3,8 96,2 46,5 

ДТД 664 73/11,0 197/29,7 273/41,1 98/14,8 3/0,5 96,5 40,7 

ЕЕМ 529 116/21,9 192/36,3 172/32,5 47/8,9 2/0,4 99,6 58,2 

Всього по 
університету 

2088 285/13,6 709/34,0 761/36,4 283/13,6 28/1,3 97,6 47,6 

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

 
 

Таблиця 1.4 

Підсумки літньої екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р. (за ННІ) 
 

ННІ 
Зобов’язані 
здавати  

(к-сть осіб) 

Здали на оцінку   Успішність, 
% 

Якість, 
% “5” “5” і “4” “5”, “4” і “3” “3” “2” 

ЛСПГ 470 47/10,0 113/24,0 194/41,3 68/14,5 44/9,4 89,8 34,0 

ІМАКІТ 347 29/8,4 74/21,3 139/40,1 77/22,2 28/8,1 91,9 29,7 

ДТД 610 71/11,6 147/24,1 272/44,6 67/11,0 43/7,0 91,3 35,7 

ЕЕМ 480 91/19,0 133/27,7 168/35,0 56/11,7 32/6,7 93,3 46,7 

Всього по 
університету 

1907 238/12,5 467/24,5 773/40,5 268/14,1 147/7,7 91,6 37,0 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблиця 1.5 

Результати зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р. (за курсами) 
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І 499 499 0 6/1,2 485/97,2 35/7,0 186/37,3 151/30,3 113/22,6 8/1,6 2/0,4 0 6/1,2 97,2 44,3 

ІІ 542 540 1/0,2 11/2,0 520/96,3 43/8,0 134/24,8 275/50,9 68/12,6 8/1,5 1/0,2 0 7/1,3 96,3 32,8 

ІІІ 272 271 0 0 268/98,9 53/19,6 88/32,5 85/31,4 42/15,5 3/1,1 0 0 3/1,1 98,9 52,0 

ІV 277 277 1/0,4 3/1,1 268/96,8 49/17,7 87/31,4 121/43,7 11/4,0 5/1,8 1/0,4 0 4/1,4 96,8 49,1 

V 432 432 0 0 428/99,1 85/19,7 186/43,1 108/25,0 49/11,3 4/0,9 0 0 4/0,9 99,1 62,7 

VІ 70 69 0 0 69/100 20/29,0 28/40,6 21/30,4 0 0 0 0 0 100,0 69,6 

Разом 2092 2088 2/0,01 20/0,1 2038/97,6 285/13,6 709/34,0 761/36,4 283/13,6 28/1,3 4/0,2 0 24/1,1 97,6 47,6 

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

Таблиця 1.6 

Результати літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. (за курсами) 
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І 484 483 0 1/0,2 420/87,0 32/6,6 106/21,9 205/42,4 77/15,9 62/12,8 30/6,2 25/5,2 7/1,4 87,0 28,6 

ІІ 516 514 0 5/1,0 471/91,6 56/10,9 104/10,9 241/46,9 70/13,6 36/7,0 22/4,3 8/1,6 6/1,2 91,6 31,1 

ІІІ 269 268 0 2/0,7 232/86,6 29/10,8 68/25,4 90/33,6 45/16,8 34/12,7 21/7,8 12/4,5 1/0,4 86,6 36,2 

ІV 269 269 0 0 265/98,5 55/20,4 80/29, 7 111/41,3 19/7,1 2/0,7 1/0,4 0 1/0,4 98,5 50,2 

V 373 373 0 2/0,5 358/96,0 66/16,7 109/29,2 126/33,8 57/15,3 13/3,5 10/2,7 2/0,5 1/0,3 96,0 46,9 

Разом 1911 1907 0 10/0,5 1746/91,6 238/12,5 467/24,5 773/40,5 268/14,1 147/7,7 84/4,4 47/2,5 16/0,8 91,6 37,0 

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

 

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

• ЛСПГ – групи СПГ-51м (100%), СПГ-52м (100%), СПГ-21 (83,0%), 

СПГ-41 (75,0%), МГ-51м (75,0%); 

• ІМАКІТ – групи АК-51м (100%); Л-51с (100%); ІН-51м (100%); МЛ-51м 

(88,9%); Л-41 (62,5%); 

• ДТД – групи Д-51с (78,9%); Д-5м (77,8%); ДС-11 (75,0%); Д-41 

(71,4%); ТД-51м (70,0%); 



 

• ЕЕМ – групи МО-41 (100%); МЗЕД-41 (100%); МЗЕД-51с (100%); 

МЗЕД-51м (100%); ОА-51с (85,7%); ОАС-21 (83,3%). 

  
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) 

  
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 2016-2017 
навчальному році для визначення місць ННІ подано в табл. 1.7.  

Таблиця 1.7 

Підсумки іспитових сесій 2016-2017 н.р. (за ННІ) 

Навчально-

наукові  
інститути 

Зимова сесія Літня сесія 
За навч. рік 

2016-17 Зага-

льне 
місце 

Успішність  Якість Успішність  Якість 
Успіш-
ність  

Якість 

% Місце % Місце % Місце % Місце % % 

ЛСПГ 97,9 2 46,5 2-3 89,8 4 34,0 3 93,85 40,25 2 

ІМАКІТ 96,2 4 46,5 2-3 91,9 2 29,7 4 94,05 38,10 3-4 

ДТД 96,5 3 40,7 4 91,3 3 35,7 2 93,90 38,20 3-4 

ЕЕМ 99,6 1 58,2 1 93,3 1 46,7 1 96,45 52,45 1 

Всього по  97,6  47,6  91,6  37,0  94,6 42,3  



 

 

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 2016-2017 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 740 бакалаврів, 387 спеціалістів і 194 

магістра. 
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 79,6%, 83,4% і 96,9%. Дипломи з відзнакою отри-
мали 24 бакалаври, 18 спеціалістів і 55 магістрів (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 

Підсумки державної атестації у 2016-2017 н.р. 
 

Н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
- 

н
а
у
ко
в
і 
  
  
 

ін
с
ти
ту
ти

 

Навчальні 
потоки 

К
іл
ь
кі
с
ть

  

с
ту
д
е
н
ті
в
 

Д
о
п
у
щ
е
н
о
 

Не 
з'яви-
лися 

Результати 
Отримано 
дипломів з 

відзнакою відмінно добре задовільно незадовільно 

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 

ЛСПГ 

ЛГ 65 65 4 6,2 12 18,5 31 47,7 18 27,7 0 0 1 1,5 

МГ 5 5 0 0,0 0 0,0 2 40,0 3 60,0 0 0 0 0,0 

СПГ 22 22 0 0,0 20 90,9 2 9,1 0 0,0 0 0 3 13,6 

А 22 22 0 0,0 18 81,8 2 9,1 2 9,1 0 0 0 0,0 

Разом 114 114 4 3,5 50 43,9 37 32,5 23 20,2 0 0 4 3,5 

ІМАКІТ 

АК 32 32 0 0,0 12 37,5 18 56,3 2 6,3 0 0 3 9,4 

ІМ 47 47 0 0,0 25 53,2 20 42,6 2 4,3 0 0 2 4,3 

Л 20 20 0 0,0 4 20,0 14 70,0 2 10,0 0 0 0 0,0 

Разом 99 99 0 0,0 41 41,4 52 52,5 6 6,1 0 0 5 5,1 

ДТД 

ДТ 70 70 2 2,9 26 37,1 30 42,9 12 17,1 0 0 1 1,4 

ХТ 10 10 0 0,0 7 70,0 2 20,0 1 10,0 0 0 0 0,0 

Д 37 37 0 0,0 28 75,7 9 24,3 0 0,0 0 0 7 18,9 

КН 46 46 0 0,0 17 37,0 16 34,8 13 28,3 0 0 3 6,5 

Разом 163 163 2 1,2 78 47,9 57 35,0 26 16,0 0 0 11 6,7 

ЕЕМ 

ОА 27 27 0 0,0 20 74,1 7 25,9 0 0,0 0 0 2 7,4 

МЗЕД 21 21 0 0,0 19 90,5 2 9,5 0 0,0 0 0 1 4,8 

МО 21 21 0 0,0 12 57,1 9 42,9 0 0,0 0 0 1 4,8 

ЕК 29 29 0 0,0 22 75,9 7 24,1 0 0,0 0 0 0 0,0 

ЕП 26 26 0 0,0 16 61,5 10 38,5 0 0,0 0 0 0 0,0 
Разом 124 124 0 0,0 89 71,8 35 28,2 0 0,0 0 0 4 3,2 

Разом на денній 

формі навчання 
500 500 6 1,2 258 51,6 181 36,2 55 11,0 0 0 24 4,8 

Разом на заочній 
формі навчання 

248 248 2 0,8 35 14,1 121 48,8 90 36,3 0 0 0 0,0 

університету 



 

По університету 748 748 8 1,1 293 39,2 302 40,4 145 19,4 0 0 24 3,2 

 

Продовження табл. 1.8 

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

Спеціалісти 

ЛСПГ 

ЛГ 37 37 0 0,0 11 29,7 19 51,4 7 18,9 0 0 0 0,0 

СПГ 4 4 0 0,0 2 50,0 2 50,0 0 0,0 0 0 0 0,0 

ЛА 15 15 0 0,0 11 73,3 4 26,7 0 0,0 0 0 0 0,0 

Разом 56 56 0 0,0 24 42,9 25 44,6 7 12,5 0 0 0 0,0 

ІМАКІТ 

МД,МЛ 30 30 0 0,0 13 43,3 13 43,3 4 13,3 0 0 1 3,3 

Л 6 6 0 0,0 1 16,7 5 83,3 0 0,0 0 0 0 0,0 

А 13 13 0 0,0 7 53,8 5 38,5 1 7,7 0 0 1 7,7 

Разом 49 49 0 0,0 21 42,9 23 46,9 5 10,2 0 0 2 4,1 

ДТД 

ТД 20 20 0 0,0 9 45,0 7 35,0 4 20,0 0 0 0 0,0 

ТВД 21 21 0 0,0 5 23,8 8 38,1 8 38,1 0 0 0 0,0 

ХТ 15 15 0 0,0 6 40,0 6 40,0 3 20,0 0 0 0 0,0 

Д 11 11 1 9,1 7 63,6 2 18,2 1 9,1 0 0 6 54,5 

ІТП 30 30 0 0,0 6 20,0 9 30,0 15 50,0 0 0 0 0,0 

Разом 97 97 1 1,0 33 34,0 32 33,0 31 32,0 0 0 6 6,2 

ЕЕМ 

ОА 7 7 0 0,0 5 71,4 2 28,6 0 0,0 0 0 3 42,9 

ЕП 5 5 0 0,0 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 

МЗЕД 2 2 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 1 50,0 

МО(л) 4 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 0 0,0 0 0 0 0,0 

ЕК 5 5 0 0,0 1 20,0 4 80,0 0 0,0 0 0 0 0,0 

Разом 23 23 1 4,3 15 65,2 7 30,4 0 0,0 0 0 4 17,4 

Разом на денній 
формі навчання 

225 225 2 0,9 93 41,3 87 38,7 43 19,1 0 0 12 5,3 

Разом на заочній 
формі навчання 

113 113 1 0,9 30 26,5 63 55,8 19 16,8 0 0 6 5,3 

ЦДПППКК 52 52 0 0,0 36 69,2 16 30,8 0 0,0 0 0 0 0,0 

По університету 390 390 3 0,8 159 40,8 166 42,6 62 15,9 0 0 18 4,6 

Магістри 

ЛСПГ 

ЛГ 23 23 0 0,0 11 47,8 12 52,2 0 0,0 0 0 5 21,7 

СПГ 6 6 0 0,0 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0 0 0,0 

ЛА 6 6 0 0,0 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 2 33,3 

Разом 35 35 0 0,0 22 62,9 13 37,1 0 0,0 0 0 7 20,0 

ІМАКІТ 

А 13 13 0 0,0 7 53,8 6 46,2 0 0,0 0 0 5 38,5 

МД,МЛ 11 11 0 0,0 10 90,9 0 0,0 1 9,1 0 0 7 63,6 

Л 5 5 0 0,0 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 2 40,0 

Разом 29 29 0 0,0 22 75,9 6 20,7 1 3,4 0 0 14 48,3 

ДТД 

ТД 3 3 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 

ТВД 6 6 0 0,0 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0 3 50,0 

ХТ 8 8 1 12,5 5 62,5 2 25,0 0 0,0 0 0 0 0,0 

Д 17 17 0 0,0 16 94,1 0 0,0 1 5,9 0 0 6 35,3 

ІТП 8 8 0 0,0 7 87,5 1 12,5 0 0,0 0 0 5 62,5 

Разом 42 42 1 2,4 35 83,3 5 11,9 1 2,4 0 0 14 33,3 

ЕЕМ 

ЕП 9 9 0 0,0 5 55,6 4 44,4 0 0,0 0 0 1 11,1 

МЗЕД 2 2 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 2 100,0 

МО(д) 
7 7 

0 
0 

0,0 
0,0 

5 71,4 2 28,6 0 
0,0 
0,0 

0 
0 

0 
0 

3 42,9 
МО(л) 

ЕК 13 13 0 0,0 13 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 8 61,5 

ЕКОм 15 15 0 0,0 11 73,3 2 13,3 2 13,3 0 0 6 40,0 

Разом 46 46 0 0,0 36 78,3 8 17,4 2 4,3 0 0 20 43,5 

Разом на денній 
формі навчання 

152 152 1 0,7 115 75,7 32 21,1 4 2,6 0 0 55 36,2 

Разом на заочній 

формі навчання 
43 43 0 0,0 18 41,9 24 55,8 1 2,3 0 0 0 0,0 



 

По університету 195 195 1 0,5 133 68,2 56 28,7 5 2,6 0 0 55 28,2 

 

 

 
Рис. 1.7. Дані про підготовлених фахівців за формами навчання  

(у дужках перша цифра – кількість студентів відповідної  



 

форми навчання; друга – відсоток від загальної чисельності) 
1.1.5. Практична підготовка 

 

Професійна підготовка висококваліфікованих фахівців для лісової галузі 
та деревообробних підприємств України неможлива без всебічної практичної 
підготовки випускників. За період 2016-2017 н.р. практичну підготовку про-

йшли 1988 студентів (з них заочної форми навчання – 321). 

Університетом укладено і переукладено 350 договорів з підприємствами 

і фірмами галузі, які плідно працюють на зовнішньому та внутрішньому рин-

ках. Зокрема у 2016-2017 н.р. поновлено і укладено 38 договорів з підприєм-

ствами і фірмами України. Поліпшилися і розширилися відносини і співпра-
ця з обласними управліннями лісового та мисливського господарств Львівсь-

кої, Ів.-Франківської, Закарпатської, Житомирської, Черкаської, Чернівецької 
і Хмельницької областей, Головним управлінням зовнішніх відносин, зовні-
шньоекономічної діяльності та іноземних інвестицій Львівської обласної ад-

міністрації. Розширився діапазон підприємств – місць проходження практик, 

переважно за рахунок держлісгоспів Львівської, Ів.-Франківської, Волинсь-

кої, Рівненської, Житомирської, Черкаської, Закарпатської та Полтавської 
областей, а також Державної агенції лісових ресурсів України, військових 

лісгоспів Львівської області та комунальних лісогосподарських підприємств 

Львівщини. Під час укладання та переукладання угод особлива увага надава-
лася сферам діяльності підприємств, ритмічності їх роботи, місцезнаходжен-

ню, наявності на них новітнього обладнання і технологій. 

Практична підготовка студентів здійснювалася також і під час прове-
дення практичних та лабораторних занять на усіх кафедрах університету з 
використанням активних методів та сучасних засобів навчання, під час про-

ведення навчальних і виробничих практик, а також у процесі виконання кур-

сових і дипломних проектів з широким використанням моделювання на ПК. 

Значна увага організації практичної підготовки студентів приділялася 

науково-методичними радами ННІ та університету. 

Для проведення навчальних і виробничих практик використовуються 

навчальні бази у смт. Шацьк, Східниці, Моршині, а також виробничі потуж-

ності Страдчівського НВЛК. Окрім цього, окремими кафедрами університету 

організовувалося проведення практик на їх філіях та стаціонарах, лісозаготі-
вельних та деревообробних підприємствах. 

Тісна співпраця з підприємствами налагоджується під час скерування 

студентів на переддипломну практику. Низка підприємств виходить з пропо-

зиціями щодо виконання студентами-дипломниками реальних дипломних 

проектів (робіт) і надає їм можливість проходити переддипломну практику. 

Таке залучення підприємств до формування тематики дипломних проектів 

(робіт) дає змогу кращого розуміння студентами виробничих процесів, а та-
кож сприяє подальшому їх працевлаштуванню. 

Налагодження співпраці з провідними лісовими і деревообробними під-

приємствами дозволяє враховувати зауваження споживачів освітніх послуг у 

підготовці фахівців (відкриття нових спеціальностей, формування напрямів 



 

магістерської підготовки, введення нових дисциплін, формування тем дип-

ломних проектів та магістерських робіт тощо). 

За останні роки покращилися побутові умови на базах практик у Шаць-

кій науково-навчальній лісоекологічній лабораторії, стаціонарах у Східниці 
та Моршині. Територія та об’єкти цих лісоекологічних стаціонарів приведені 
до нормального технічного і санітарного стану й вони придатні для нормаль-

ного функціонування у літній період поточного року. Протягом року забез-
печувалося перевезення студентів на місця практик транспортом університе-
ту. Однак це питання потребує подальшого вдосконалення. 

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 2016-2017 н.р. Сектором практичної підготовки та сприяння працев-

лаштуванню студентів і випускників НЛТУ України виконано такі заходи: 

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

- поновлено існуючу базу даних університету про кількість укладених 

договорів з підприємствами-базами практик; 

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

- постійно підтримується зв’язок з представниками “Уніплит” і студен-

тами-випускниками ІЛСПГ, ІІМАКІТ, ІЕЕМ та ІДТД з питань працевлашту-

вання і проходження практик; 

- взяли участь у 27-й Ярмарці кар’єри (Дні кар’єри) та Дні відкритих 

дверей навчальних закладів м. Львова (9 листопада 2016 р.); 

- організували круглий стіл “Об’єднана територіальна громада – новий 

працедавець на ринку праці” ( 16 травня 2017 р.). 



 

- взяли участь у “Першому національному кар’єрному форумі”, органі-
зованому державною службою зайнятості (6 червня 2017 р.). 

- прийняли участь у 20-й ювілейній галузевій виставці “Деревообробка” 

(1-2 червня 2017 р.). 

 За останні роки, в т.ч. й у 2016/2017 н.р. працевлаштування випускників 

університету здебільшого здійснювалося як самостійно, так і на підставі за-
мовлень підприємств на конкретного випускника. Однак, спостерігається те-
нденція до самостійного працевлаштування студентів-випускників, в тому 

числі й на підприємствах інших галузей народного господарства як у м. 

Львові, так і в західному регіоні України. Для цього сектором систематично 

видавалися скерування на роботу та довідки про надання можливості самос-
тійного працевлаштування. Це дозволяє контролювати процес працевлашту-

вання та взаємозв’язок із роботодавцем. 

За 2016/2017 н.р. сектором видано 8 довідок випускникам для самостій-

ного працевлаштування і 1 скерування на роботу, з яких: ІЛСПГ – 4 довідки і 
1 скерування; ІІМАКІТ – 2 довідки; ІДТД – 1 довідка; ІЕЕМ – 1 довідка). 

Випускники університету успішно працюють на підприємствах лісового 

та мисливського господарства, меблевих і деревообробних підприємствах, у 

Податковій інспекції та інших організаціях і установах на посадах лісничих і 
лісників, технологів, механіків, брокерів, експертів, економістів, бухгалтерів 

тощо. 

Кафедри університету займаються розподілом молодих спеціалістів, 

оскільки багато керівників підприємств безпосередньо звертаються за ними 

на кафедри. Керівники кафедр, не чекаючи держзамовлення, сприяють само-

стійному працевлаштуванню студентів за фахом на старших курсах. За дани-

ми дирекцій інститутів випускників різних спеціальностей працевлаштовано 

від 81 % до 90 %. В цілому випускників університету працевлаштовано на 

86,4 % (бакалаври – 90,3 %; спеціалісти – 81,4 %; магістри – 87,5 %). Листи, 

які підтверджують працевлаштування студентів, зберігаються у дирекціях 

інститутів. 

Слід відзначити, що великим попитом користуються випускники спеціа-
льностей “Лісове господарство”, “Дизайн”, “Архітектура та містобудування”, 

а також “Екологія”, “Менеджмент ЗЕД”. Спостерігається тенденція ширшого 

запиту фахівців інженерно-технічних спеціалізацій, зокрема “Лісова інжене-
рія”, “Машини та устатковання лісового господарства”, “Технології деревоо-

бробки”. У зв’язку із комп’ютеризацією виробництва з’явилася потреба у фа-
хівцях таких спеціальностей: “Комп’ютерні науки”, “Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології”. 

Найкращі стосунки з кадровими агенціями, установами, підприємствами 

та фірмами встановилися в ІІМАКІТ, ІДТД та ІЛСПГ. Але від багатьох про-

позицій під час працевлаштування, особливо на державних підприємствах, 

випускники відмовляються через низький рівень пропонованої заробітної 
плати та відсутність житла. 

 

 



 

1.2. Науково-методичне забезпечення навчального процесу 
1.2.1. Методичне та технічне забезпечення навчального процесу 

 

Створення сучасних підручників, посібників, довідників, словників та 

іншої науково-методичної літератури є одним із головних чинників, що за-
безпечують якісне надання університетом освітніх послуг з підготовки висо-

кокваліфікованих фахівців. 

В навчально-наукових інститутах і на кафедрах методична робота про-

тягом навчального року була спрямована на підготовку та видання нових які-
сних навчально-методичних розробок, а також перевидання існуючих з ура-
хуванням змін, що відбуваються в освіті. На даний час в університеті усі на-
вчальні дисципліни забезпечені україномовними навчальними підручниками 

і посібниками. Переважно усі нові навчальні дисципліни забезпечені конспе-
ктами лекцій та методичними розробками. 

У звітному періоді за 2016-2017 навчальний рік науково-педагогічними 

працівниками університету видано п’ять монографій і 9 навчальних посібни-

ків (табл. 1.9). 

Таблиця 1.9  

Видання навчально-методичної літератури у 2016-2017 н.р.  
 

Навчально-наукові  
інститути 

Тип  видання 

Монографії 
Навчальні 
посібники 

Конспекти 

лекцій 

Навчально-

методичні 
розробки 

ЛСПГ 3 2 - 18 

ІМАКІТ - - 1 20 

ДТД - 1 6 26 

ЕЕМ - 2 2 22 

Кафедри гуманітарно-

соціальних дисциплін  
2 4 1 31 

Всього 5 9 10 117 

 

Окрім звичних для студентів підручників та навчальних посібників, на 
сьогодні великого значення набувають підручники нового покоління – з ви-

користанням 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 

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-методич-

ні комплекси спеціальностей (НМКС), які були високо оцінені експертними 

комісіями МОН України під час акредитації університету та інспекціями з 
якості освіти Міністерства освіти і науки України у 2013 і 2015 роках. 

Зміст підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів у НЛТУ України 

визначається навчальними планами, які щорічно розглядаються Науково-

методичними і Вченими радами ННІ та університету і затверджуються пер-

шим проректором університету. У зв’язку із прийняттям нового Закону Укра-
їни “Про вищу освіту”, протягом поточного навчального року були розроб-

лені нові плани підготовки фахівців, які поступили на навчання у 2016 році 
та поступатимуть у 2017 році, а також здійснена робота з оновлення існую-

чих, враховуючи поступове скорочення навчального навантаження і перехід 

до середнього навантаження у 600 годин. 

У 2017 році університет пройшов ліцензування за семи бакалаврськи-

ми та 12-ма магістерськими програмами з одночасним розширенням ліце-
нзійних обсягів, а також загальне переоформлення ліцензій. 

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 01 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, що розробляються. 

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 методи та технології навчання. Для цього застосовується сучас-
не програмне забезпечення і авторські розробки НПП університету. Під час 

проведення лекційних занять використовуються мультимедійні технології, 
які дозволяють покращити стиль викладання і перетворити лекцію у засіб 

розвитку логічного мислення та пошуку шляхів удосконалення існуючих або 

розроблення нових машин і технологічних процесів. Мультимедійні компле-
кси широко використовуються кафедрами під час захисту бакалаврських, ма-
гістерських та дипломних кваліфікаційних робіт і проектів. Кафедри практи-



 

чно відмовилися від застарілих ТЗН (проекторів, діапроекторів, кінопроекто-

рів, слайдоскопів, кодоскопів тощо). 

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. 

В університеті створено “Віртуальне навчальне середовище НЛТУ 

України” (доц. Сторжук О.Л.), у якому розміщуються всі науково-методичні 
розробки НПП. Це середовище є складовою дистанційної форми навчання. 

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 студентів у кожному читаль-

ному залі, дати можливість доступу до мережі Іnternet для пошуку та викори-

стання необхідних як традиційних, так і електронних навчально-методичних 

матеріалів. Рівень програмно-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 на новій якісній ос-
нові до мережі Іnternet, впровадження у практику її діяльності нових інфор-

маційних та телекомунікаційних технологій. 

 

1.2.2. Діяльність науково-методичної ради університету 

 

На своїх засіданнях науково-методична рада університету періодично 

розглядала питання організації науково-методичної роботи в університеті. 
Ухвали і рішення з розглянутих питань систематично розміщувалися на web-

сайті університету в рубриці “Науково-методична рада університету”. 

Протягом 2016-2017 н.р. відбулося шість засідань науково-методичної 
ради університету, на яких було розглянуто такі основні питання: 

1) Про підготовку документів для збільшення ліцензованого обсягу за 

спеціальностями університету; 

2) Про освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми 

рівнями “бакалавр” і “магістр”; 

3) Про робочі програми навчальних дисциплін; 

4) Організація підготовки студентів інженерно-технічних спеціальнос-
тей університету з питань безпечності на промислових підприємствах; 



 

5) Про участь НЛТУ України в програмі Британської Ради “Англійська 
мова для університетів”; 

6) Про розроблення стратегії сталого розвитку університету та організа-
цію функціонування зеленого студмістечка як складової цієї стратегії; 

7) Про методичне забезпечення навчальних дисциплін на кафедрах ННІ 
ЛСПГ: стан, проблеми, перспективи; 

8) Про освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми 

рівнями “бакалавр” і “магістр”; 

9) Про викладання курсу “Релігієзнавство” як вибіркової навчальної ди-

сципліни; 

10) Про наскрізну екологічну підготовку фахівців спеціальності “Ди-

зайн”; 

11) Про підготовку університету до проведення Міжнародної науково-

практичної конференції “Екологізація освіти як чинник сталого розвитку су-

спільства” (на виконання рішення  Колегії Міністерства освіти і науки Украї-
ни від 27 листопада 2015 р. Протокол №10/5-4); 

12) Про підготовку комплексів навчальних дисциплін на кафедрах уні-
верситету; 

13) Про реалізацію заходів в університеті щодо підготовки здобувачів 

вищої освіти за дистанційною формою навчання; 

14) Про програму навчальної дисципліни “Основи підприємництва” для 

студентів неекономічних спеціальностей; 

15) Про підготовку ліцензійних справ для розширення провадження 

освітньої діяльності із спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здо-

бувачів вищої освіти в університеті; 
16) Про розроблення Положення про систему забезпечення ДВНЗ “На-

ціональний лісотехнічний університет України” якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти”; 

17) Про підготовку університету до проведення Міжнародної науково-

практичної конференції “Екологізація освіти як чинник сталого розвитку су-

спільства” (на виконання рішення Колегії Міністерства освіти і науки Украї-
ни від 27 листопада 2015 р. Протокол № 10/5-4); 

18) Про навчальні плани підготовки фахівців за освітніми рівнями “ба-
калавр” і “магістр”; 

19) Моніторинг та забезпечення підвищення професійного рівня і педа-
гогічної майстерності науково-педагогічних працівників університету; 

20) Про розроблення Системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти в університеті (стратегія, положення, методика); 

21) Про покращення роботи та використання офіційного сайту універси-

тету. 

Розглядаючи питання “Про підготовку документів для збільшення 

ліцензованого обсягу за спеціальностями університету”, керівник НМВ 

доц. Салабай Р.Г. наголосив, що Ліцензійні умови провадження освітньої ді-
яльності закладів освіти розроблено відповідно до Законів України “Про лі-
цензування видів господарської діяльності”, “Про освіту” і “Про вищу осві-



 

ту”. Вони дозволяють у разі потреби збільшити ліцензовані обсяги за спеціа-
льностями ВНЗ та навів перелік документів, необхідних для цього. Усі зразки 

таких документів було наведено присутнім для ознайомлення за допомогою 

мультимедійного проектора. 
Також доповідач детально пояснив порядок та особливості розроблення 

і підготовки цих документів і наголосив, що збільшення ліцензованого обся-

гу також є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку. 

Було зазначено, що на наступні навчальні роки не передбачено набору 

на ОКР “спеціаліст”, а з іншої сторони, не всі випускники бакалаврату мають 

змогу вступити на ОС “магістр”. Також передбачається створення та впро-

вадження нових спеціалізацій у наступних навчальних роках. Тому для 

університету питання збільшення ліцензованого обсягу за спеціальностями 

університету є надзвичайно актуальним. 

Необхідно активно включитися до роботи з підготовки документів з ме-
тою збільшення ліцензованого обсягу зі спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців в університеті. приділивши особливу увагу 

сучасним вимогам. 

Розглядаючи питання “Про освітні програми підготовки здобувачів 

вищої освіти за освітніми рівнями “бакалавр” і “магістр”, проректор з на-
уково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків Борис М.М. та 

керівник НМВ доц. Салабай Р.Г. висвітлили своє бачення процесу розроб-

лення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми рів-

нями “бакалавр” і “магістр”, підвели підсумок зробленої у цьому напрямі ро-

боти. Зокрема, щодо затвердження складу проектних і робочих груп із розро-

блення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти та результатів їх 

роботи за період травень-вересень 2016 року. Р.Г. Салабай продемонстрував 

присутнім зразки уже розроблених, нових освітніх програм підготовки 

здобувачів вищої освіти та запропонував взяти їх за соснову для подальшої 
роботи в цьому напрямі. Також ним було запропоновано внести в усі освітні 
програми до загальних компетентностей екологічну компетентність у 

такій редакції: “здатність забезпечувати гармонійну взаємодію з природним 

довкіллям у всіх сферах життєдіяльності”. 

Завершуючи виступ, доповідачі закликали присутніх взяти активну 

участь у процесі розроблення освітніх програм підготовки здобувачів вищої 
освіти за освітніми рівнями "бакалавр" і "магістр". 

З інформацією “Про робочі програми навчальних дисциплін” виступив 

проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків 

Борис М.М. Він наголосив, що згідно з наказом МОН України  від 29.03.2012 

№ 384 “Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих нав-

чальних закладах І-ІV рівнів акредитації” запроваджені з 2012/2013 навчаль-

ного року нові форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах I-IV рівнів акредитації. Детально зупинився на структурі та особли-

востях формування програм навчальних дисциплін, їх змісті та порядку за-
твердження. Робоча навчальна програма дисципліни розробляється на термін 



 

дії навчального плану і поновлюється у випадку: змін у галузевих стандартах 

освіти; впровадженні нової навчальної технології. 
Зовкрема, програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

титульна сторінка; вступ; мета та завдання навчальної дисципліни; інформа-
ційний обсяг навчальної дисципліни; рекомендована література; форма під-

сумкового контролю успішності навчання; засоби діагностики успішності 
навчання. 

Розглядаючи питання “Про організацію підготовки студентів інжене-

рно-технічних спеціальностей університету з питань безпечності на 
промислових підприємствах”, доцент кафедри БЖД Сторожук В.М. озна-
йомив присутніх із витягами з трудового законодавства України, згідно з 
якими однією з найважливіших умов, що забезпечує стабільну та безпечну 

трудову діяльність, є охорона праці. Праця як спільна діяльність здійснюєть-

ся в економічних інтересах роботодавця та під його керівництвом (тобто є 

несамостійною і характеризує працівника як найману особу). Виходячи з 
цього виникає необхідність захистити працівника від надмірної експлуатації 
з боку роботодавця та зобов'язати останнього створити безпечні умови праці. 
Працівник, у свою чергу, в процесі трудової діяльності повинен виконувати 

встановлені правила поведінки. За умов становлення ринкових відносин у 

державі, переходу від адміністративно-командних методів управління 

суспільними відносинами у сфері застосування праці до ринкових, 

плюралізму форм власності на засоби виробництва, правове регулювання 

охорони праці потребує нового концептуального підходу. 

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:  

пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця 

за створення належних, безпечних і здорових умов праці; підвищення рівня 

промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю 

за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємс-
твам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці. Надзвичайно актуа-
льним питання охорони праці постає при підготовці молодих фахівців у ВНЗ, 

причому як у плані їх подальшої роботи на виробництві, так і в процесі напи-

сання відповідного розділу у дипломній роботі. 
В кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем 

“бакалавр” доцільно виконувати розділ з охорони праці та техніки безпеки. 

З інформацією “Про участь НЛТУ України в програмі Британської 

Ради "Англійська мова для університетів” виступила начальник відділу 

міжнарод-них зв’язків доц. Врублевська О.В. Доповідачка надала присутнім 

інформацію про основні результати роботи в Україні Британської Ради. За-
снована у 1934 р. Британська Рада є міжнародною організацією Сполученого 

Королівства із культурних відносин та освіти. Вона створює можливості для 

розбудови міжнародних зв’язків між Британією та іншими країнами та 

вибудовує довіру між людьми по всьому світу, є глобальною організацією, 

що має 190 представництв у 110 країнах та регіонах, щороку впливає на 500 

мільйо-нів людей по всьому світу − а це майже десята частина людства. В 

Україні Британська Рада зміцнює зв‘язки між Україною та Сполученим 



 

Королівством у сферах мистецтва, вивчення англійської мови, розбудови 

вищої освіти та суспільства, надає українцям можливості здобути освіту 

англійською мовою задля професійного і особистого розвитку, а також про-

водить іспити та тести для здобуття британських дипломів. 

Минулого (2016) року понад 100 тисяч людей долучилося до програм та 

заходів Ради, а понад 2,3 млн – скористалося її цифровими джерелами, зок-

рема для вивчення англійської, та один мільйон громадян долучилися до 

публікацій і теле- та радіопередач. 

У викладанні англійської мови Рада співпрацює із Міністерством освіти 

та науки і постійно проводить внутрішнє навчання для викладачів освітніх 

закладів: щорічні тренінгові курси для 37 тисяч викладачів та підтримка Року 

англійської мови в Україні. Протягом року через Київську школу проходить 

близько 3 тисяч учнів, проведено понад 13 тисяч іспитів та тестів. 

У сфері вищої освіти Рада налагоджує зв‘язки між Сполученим Королів-

ством та Україною у таких галузях як зв‘язки між університетами і роботода-
вцями, а також інтернаціоналізації вищої освіти та забезпечення її якості; 
працює над розвитком університетського лідерства та допомагає студентам у 

їх програмах самоврядування. У галузі суспільства  працює із понад 50 парт-
нерами в Україні для розвитку навичок активного громадянства та підтримує 

втілення понад 250 проектів суспільної дії в місцевих громадах, що вже залу-

чили понад 40 тисяч українців. Також доц. Врублевська О.В. наголосила, що 

у наш час, коли процеси глобалізації набирають обертів, а роль англійської 
мови у світі стає провідною, слід постійно покращувати свої знання та вільне 

володіння англійською, у тому числі й за рахунок співпраці з Британською 

Радою. 

Співробітникам університету слід постійно відвідувати сайт Британської 
Ради та взяти активну участь в її освітніх та мистецьких програмах. 

Розглядаючи питання “Про розроблення стратегії сталого розвитку 

університету та організацію функціонування “зеленого студентського 

містечка” як складової цієї стратегії”, голова комісії з екологізації освіти, 

д.е.н., професор Соловій І.П. та завідувач кафедри соціології та культуроло-

гії, к.е.н., доцент Магазинщикова І.П. наголосили, що поняття сталого розви-

тку в його сучасному значенні було сформульовано у доповіді Міжнародної 
комісії з навколишнього середовища та розвитку (Комісія Брутланд) у 1987 

р.: це розвиток, який забезпечує збалансоване вирішення соціально-

економічних завдань, а також проблем сприятливого навколишнього середо-

вища та природно-ресурсного потенціалу з метою задоволення потреб сучас-
ного та наступних поколінь людства. 

Якісна освіта є необхідною (але недостатньою) умовою забезпечення 

сталого розвитку суспільства. За допомогою освіти можна прищеплювати 

цінності, виховувати поведінку та стиль життя, необхідні для забезпечення 

сталого майбутнього. Освіта має бути початковим елементом трансформації 
суспільства до сталого розвитку, який буде забезпечувати потреби людства у 

можливостях втілювати свої уявлення про такий розвиток у реальність. Вона 

повинна не тільки надавати наукові та технічні знання, а й забезпечувати 



 

відповідну мотивацію, пояснювати та здійснювати соціальну підтримку для 

формування навичок та їх використання. Ключовим завданням освіти у ХХІ 
сторіччі є розвиток мислення, орієнтованого на світле майбутнє. Відповідно, 

саме до такого бачення ролі освіти, на Всесвітньому саміті в Йоханнесбурзі 
була прийнята рекомендація Генеральній Асамблеї ООН розглянути питання 

щодо оголошення Десятиріччя освіти для сталого розвитку. 

Доповідачі детально пояснили, що важливою складовою стратегії стало-

го розвитку університету може стати розбудова зеленого студмістечка, або 

кампуса. Поняття “зелене студмістечко” для українських університетів поки 

що досить нове і широкого вжитку ще не набуло. Зелене студмістечко – це 

соціально-екологічна система в межах університетської території, де впро-

ваджуються екологічні технології та екологічна культура побуту для ство-

рення сприятливих умов сталого розвитку університету, гармонійного роз-
витку суспільства та природи і вирішення екологічних проблем людства. 
Оскільки в університетах сконцентровано інтелект людства, то, відповідно, 

зелені студмістечка можуть стати дієвими лабораторіями зі створення 

майбутньої НООСФЕРИ. Також у світі стають поширеними такі поняття, як 

“зелений офіс”, “енергоощадні технології” тощо. 

Серед університетських ініціатив найуспішнішими та найвідомішими є 
ініціативи навчальних закладів США. У США принципи ЗС мають широке 
використання серед університетів, коледжів та шкіл. Яскравими є приклади й 

індивідуальних університетів. Найкращий університет США – Гарвард – за-
провадив принципи ЗС у себе. 

Робота долучення до ідеї впровадження принципів зеленому офісу 

поділена на три етапи. Перший – це збір інформації, її обробка та друкування 

результатів і звітів. Другий етап включає в себе працю над безпосереднім 

впровадженням всіх ідей та проектів. Та останній – діяльність спрямована на 

поширення ідеї зеленого офісу, створення реклами шляхом друку статей та 

проведенням різноманітних заходів. Така робота є актуальною та перспек-

тивною і для українських ВНЗ, у тому числі й НЛТУ України. 

Необхідно приділити особливу увагу активному включенню у роботу зі 
створення зеленого студмістечка в НЛТУ України. 

З інформацією “Про методичне забезпечення навчальних дисциплін 

на кафедрах ННІ ЛСПГ: стан, проблеми, перспективи” виступив голова 

науково-методичної ради ННІ ЛСПГ, д.с.-г.н., професор Заїка В.К. Доповідач 

висвітлив своє бачення поняття методичного забезпечення навчальних дис-
циплін та навів ілюстративний матеріал з даними по забезпеченню навчаль-

но-методичного літературою кафедр ННІ ЛСПГ. На думку проф. Заїки В.К., 

оскільки двадцять перше століття пойменовано ерою професіоналів, то 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах – є чинником суспільних 

змін. 

Нинішні вимоги до науково-методичного забезпечення навчального 

процесу у ВНЗ не позбавлені суперечностей, основні з яких сконцентровано 

у полі професійної діяльності викладачів. Для розв’язання цих суперечностей 

доцільно уточнити змістову сутність науково-методичного забезпечення нав-



 

чального процесу через встановлення його функціонального призначення, 

видів, сучасних нормативних вимог до нього. 

Для розширення доступу до ресурсів можна рекомендувати викладачам 

мати в електронному вигляді не тільки власні підручники, посібники, 

методичні рекомендації, які, без сумніву, є, а й у перекладі (а краще мовою 

оригіналів) зарубіжні навчальні та наукові роботи, які мають бути доступни-

ми кожному студенту. 

Важливим аспектом методичної підготовки викладача є сформована у 

нього здатність до методичного забезпечення аудиторних занять, під яким 

розуміють комплект навчально-методичних матеріалів, що використовують у 

природному перебігу лекційних семінарських, практичних чи лабораторних 

занять. Підготовка таких матеріалів покладається на тих викладачів, які про-

водить ці заняття. Важливе значення в сучасних умовах має методичне за-
безпечення самостійної роботи студентів, призначення яких – забезпечити 

необхідною інформацією для повноцінного опанування навчальної дисциплі-
ни через її опрацювання, критичний розбір та осмислення у вільний від на-
вчальних занять час. 

Завершуючи виступ, проф. Заїка В.К. закликав присутніх взяти активну 

участь у створенні електронних варіантів науково-методичної літератури та 

впроваджувати таку практику в усіх ННІ університету. 

Розглядаючи питання “Про освітні програми підготовки здобувачів 

вищої освіти за освітніми рівнями “бакалавр” і “магістр”, проректор з на-
уково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків Борис М.М. та 

керівник НМВ доц. Салабай Р.Г. зупинилися на теперішній ситуації з розро-

блення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми рів-

нями “бакалавр” і “магістр”, підвели підсумок зробленої у цьому напрямі ро-

боти, окреслили основні питання, які виникли в процесі розроблення про-

грам. Зокрема, Салабай Р.Г. продемонстрував зразки нових титульних сторі-
нок освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти та пояснив основні 
робочі питання, які виникли в процесі формування розділів освітніх програм. 

Також ним було відзначено таку складову, як екологічна компетентність, 

що є особливістю саме нашого університету. 

Слід завершувати розроблення освітніх програм підготовки здобувачів 

вищої освіти за освітніми рівнями “бакалавр” і “магістр”. 

З інформацією “Про викладання курсу “Релігієзнавство” як вибіркової 
навчальної дисципліни” виступила доцент кафедри соціології та культуроло-

гії Дуда Н.М. Доповідачка висвітлила сучасний стан справ з викладання та-
кої, на її думку необхідної для студентів будь-якого напряму чи спеціальності 
дисципліни, як “Релігієзнавство”. Вона зазначила, що у 2008-2009 н.р. курс 

вивчали понад 500 студентів, у 2012-2013 н.р. курс “Релігієзнавство” прослу-

хали 334 студенти першого та другого курсів денної форми навчання. У 

2015-2016 навчальному році цей курс читався на потоках ЕК-21, А-31, А-41, 

ХТ-41, тобто менше, ніж 100 студентам. Щорічне зниження кількості 
студентів, що вивчають курс, викликає серйозну стурбованість. 



 

Доцент Дуда Н.М. наголосила, що культура України зазнала істотних 

втрат від того, що десятиліттями цілий її пласт викреслювався з духовного 

життя суспільства. Ігнорувалися релігія, релігійна філософія, духовна музика, 
архітектура та мистецтво. Тому нині така підвищена увага людей до релігій-

ної культури, становлення нормальних цивілізованих відносин між державою 

та церквою, релігійними організаціями й громадами, справжньої реалізації 
свободи совісті, коли людина може відверто висловити свої переконання, ві-
льно виявити симпатії тим чи іншим ідеалам. Це процеси позитивні, і вони, 

безумовно, благотворно впливають на розвиток духовного життя суспільства. 
Однак сучасній молодій людині часом важко розібратися у сьогоднішній 

релігійній ситуації без ґрунтовного знання сутності релігії, її ролі в духовно-

му і соціальному житті суспільства. Все це висуває проблему поширення 

релігієзнавчої освіти й пропаганди серед населення, зокрема серед молоді. 
Завершуючи виступ, доповідачка закликала присутніх взяти активну 

участь у відновленні вивчення релігієзнавства на освітніх рівнях “бакалавр” і 
“магістр”, зважаючи, зокрема, і на той факт, що в НЛТУ України є добрі здо-

бутки та традиції викладання цієї дисципліни. Вона запропонувала науково-

методичній раді університету рекомендувати дирекціям ННІ ввести дисцип-

ліну “Релігієзнавство” як вибіркову навчальну дисципліну в освітньо-

професійні програми і навчальні плани усіх спеціальностей університету, а 

також ввести у практику діяльності університету викладання спеціалізованих 

дисциплін (курсів) з релігієзнавства для студентів творчих спеціальностей. 

Розглядаючи питання “Про наскрізну екологічну підготовку фахівців 

спеціальності “Дизайн”, доцент кафедри дизайну Купчик Р.М. наголосив, 

що підвищення культури суспільства, благоустрою середовища життєдіяль-

ності людини в умовах сучасного технологічного та економічного розвитку 

зумовили формування теорії та методики дизайну. Формування естетичного 

предметно-просторового середовища на професійному рівні потребує удо-

сконалення системи дизайнерської освіти, здатної забезпечити цей процес 

носіями нового творчого неординарного мислення, істинної художньої куль-

тури. Потреба у професії дизайнера на вітчизняному ринку праці зумовила 

необхідність підготовки фахівців з дизайну, спроможних вирішувати сучасні 
завдання створення не лише функціонально корисних та зручних речей, але й 

логічно продуманих та естетично привабливих. 

Екологічний дизайн – одна з останніх парадигм бачення сучасних плане-
тарних реалій, коли екологія набуває своїх властивостей вже в одязі. 
Екологічний дизайн є узагальнюючою номінативною ознакою сьогоднішньо-

го бачення людини як родової істоти, а також, одягу як планетарної ознаки, 

яка так чи інакше пов’язана з модою. Отже, одяг і мода об’єднуються в 

контексті тілесних практик культури. Останнім часом світ охопила хвиля 

еко-дизайну, яка набуває потужного виміру культуротворення. В сучасному 

суспільстві екологічно безпечна мода – це найпопулярніший fashion напрям. 

Для здійснення наскрізної екологічної підготовки викладачам необхідно 

звернути увагу на різні аспекти підготовки майбутніх фахівців. Передусім, 

виховання екологічної свідомості майбутніх дизайнерів має здійснювати но-



 

рмативна дисципліна “Екологія”, яку в основному викладають без урахуван-

ня особливостей спеціальностей, напрямів за якими навчаються студенти. 

Тому при її викладі викладачу необхідно зосередити увагу на професійне 

спрямування. Велике значення у підготовці дизайнерів мають предмети, які 
вивчають людину та її місце в системі “людина – техніка – середовище”. До 

них відносяться фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни: 

освітнього ступеня (ОС) бакалавр – “Пластична анатомія”, “Основи 

ергономіки”, “Рисунок”, “Безпека життєдіяльності”, “Проектування”, “Осно-

ви формоутворення”, “Технологія виробів”, “Інтер’єр та обладнання”, 

“Матеріалознавство”, “Конструювання” та ін.; ОС магістр – “Ергодизайн”, 

“Екологічний дизайн”, “Рисунок спеціальний”, “Наукові основи дизайну”, 

“Методика дизайн-програмування” тощо. 

Проведений аналіз дисциплін, на думку доц. Купчика Р.М., підтверджує 

те, що існують широкі можливості наскрізної екологічної освіти майбутніх 

дизайнерів. 

Говорячи про здійснення екологічної освіти педагогічним колективом, 

доповідач обумовив ті аспекти дизайнерської освіти, які сприятимуть погли-

бленню екологічної компетентності викладачів, незалежно від того, який 

предмет вони викладають. 

Одним із доцільних шляхів вирішення зазначених проблем доповідач  

вбачає у запровадженні системи еколого-методичної підготовки викладачів, 

яка має свої ознаки, специфіку, структуру і функції, що на неї покладаються. 

Її створення можливе лише за умови спільних дій усього педагогічного коле-
ктиву навчального закладу. Що ж до викладачів дизайну, то здійснення ними 

екологічної освіти має орієнтувати, виховувати і розвивати професійно важ-

ливі та значущі якості особистості майбутнього дизайнера. 
Виходячи з вищесказаного, у процесі наскрізної екологічної освіти не-

обхідно розвивати екологічне мислення майбутніх дизайнерів. Екологічне 

мислення дизайнера повинно реалізовувати на практиці концепцію сталого 

розвитку людства, яка має на меті гармонізацію економічних потреб суспіль-

ства з екологічними можливостями природи. 

Отже, необхідність готовності викладачів вищих навчальних закладів 

(педагогічного колективу) до вирішення завдань екологічної освіти майбут-
ніх дизайнерів у контексті наскрізної екологічної підготовки є актуальною 

проблемою. Її вирішення доповідачем вбачається у спільній роботі всього 

педагогічного колективу, який ефективніше та всебічно може вирішувати по-

ставлені завдання, виконувати у повному обсязі будь-яке соціальне замов-

лення; формуванні відповідних знань, умінь і технологій у кожного виклада-
ча зокрема, організації для них спеціальних курсів; розробленні спеціальної 
підтримки (інформаційної, освітньої, координаційної); підвищенні інтересів, 

потреб і мотивів щодо реалізації завдань екологічної освіти. 

Тому наскрізна екологізація дисциплін, які викладаються на кафедрах 

університету, є актуальним питанням. 

З інформацією “Про підготовку університету до проведення Міжна-

родної науково-практичної конференції “Екологізація освіти як чинник 



 

сталого розвитку суспільства” (на виконання рішення Колегії Міністер-

ства освіти і науки України від 27 листопада 2015 р. Протокол № 10/5-4)” 
виступив голова комісії з екологізації освіти професор Соловій І.П. Допові-
дач висвітлив своє бачення процесів організації та проведення науково-

практичної конференції. 
Екологізація системи освіти − це характеристика тенденції проникнення 

екологічних ідей, понять, принципів, переходів в інші дисципліни, а також 

підготовка екологічно грамотних фахівців самого різного профілю. Саме в 

наші дні потрібна екологізація всієї системи освіти і виховання. Фінальна ме-
та цієї трансформації − проникнення сучасних екологічних ідей і цінностей у 

всі сфери суспільства, його екологізація. Бо тільки через екологізацію всього 

суспільного життя, можна врятувати людство від екологічної катастрофи. 

Послідовна екологізація вузівських навчальних дисциплін зачіпає як на-

вчальну, так і позанавчальну діяльність студентів, будується на принципах 

цілісності, єдності та наступності всіх ланок і етапів вузівського навчання, а 

також на встановлення міжпредметних зв’язків та інтеграції навчальних дис-
циплін. Інформація щодо проблем навколишнього середовища повинна вво-

дитись в основні навчальні курси з урахуванням специфіки кожного предме-
та. Це можливо реалізувати в курсі лекцій, семінарських, лабораторних за-
няттях, після закінчення викладу теми (розділу), в кінці вивчення всього тео-

ретичного курсу. При цьому екологічному змістом має бути чітко визначено 

місце в кожному розділі. Слід також здійснювати взаємозв’язок екологічних, 

природоохоронних та виховних аспектів досліджуваного матеріалу, ретельно 

продумувати методику викладу матеріалу. 

На думку доповідача, для розв’язання зазначених проблем доцільно 

провести вищевказану науково-практичну конференцію, в процесі проведен-

ня якої буде можливість для наукової дискусії з метою вирішення найбільш 

актуальних екологічних проблем сучасності. 
Міжнародну науково-практичну конференцію “Екологізація освіти як 

чинник сталого розвитку суспільства” буде проведено 19-20 жовтня 2017 ро-

ку в Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів). Конфе-
ренція спрямована на реалізацію рішення Колегії Міністерства освіти і науки 

України “Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахів-

ців для сталого розвитку” від 26 листопада 2015 року, актуальних вимог сві-
тової спільноти щодо підготовки фахівців для сталого розвитку, що міс-
тяться в документах Спеціального саміту ООН з проблем сталого розвитку 

(вересень, 2015 р.), запропонованих ЮНЕСКО Рамок дій “Освіта-2030” (лис-
топад, 2015 р.), добровільних зобов’язань України, взятих на конференції 
ООН зі сталого розвитку “Ріо+20” і внесених у реєстр ООН під назвою “Еко-

логізація освіти: внесок України”, Паризької угоди щодо змін клімату від 12 

грудня 2015 року. 

Основними напрямками конференції є теоретико-методологічні та прак-

тичні засади екологізації освіти, як фактора підготовки фахівців для сталого 

розвитку; підвищення кваліфікації керівних кадрів та науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів з питань екологізації освіти й еконо-



 

міки; екологізація економіки (теоретичні та прикладні аспекти), роль у дося-

гненні цілей сталого розвитку. 

Також визначено основні напрямки підготовки: змістовне наповнення 

(секційні засідання, круглі столи, виставки презентації видань); пошук парт-
нерів-співорганізаторів (освітні та наукові заклади, міжнародні організації, 
представники сфери бізнесу); фондрейзинг (пошук коштів); інформаційне 
забезпечення (сайт конференції, поширення інформації в мережах організа-
цій); смислове та естетично виразне творення символів конференції  (дизайн 

лого, брошури). 

У час, що залишився до початку науково-практичної конференції, необ-

хідно активізувати роботу з її організації та проведення. 

Розглядаючи питання “Про підготовку комплексів навчальних дисцип-

лін на кафедрах університету”, керівник НМВ університету доц. Салабай 

Р.Г. та голови НМР ННІ НЛТУ України поінформували про стан оновлення і 
підготовки комплексів навчальних дисциплін в рамках акредитації універси-

тету на кафедрах, підвели підсумок зробленої у цьому напрямі роботи, окре-
слили основні питання, які виникли в процесі розроблення комплексів навча-
льних дисциплін. Зокрема, Р.Г. Салабай нагадав про нові ліцензійні умови 

провадження вищої освіти у ВНЗ, продемонстрував присутнім зразки нових 

комплексів навчальних дисциплін та пояснив основні робочі питання, які ви-

никли в процесі заповнення їх інформацією. Також ним було відзначено таку 

складову, як екологічна компетентність, що є особливістю саме НЛТУ 

України та наголошено на питанні про науково-методичне забезпечення в 

контексті дистанцій-ного навчання. 

Тому завданням кафедр є активізація роботи з оновлення та розроблення 

нових комплексів навчальних дисциплін на кафедрах університету. 

Розглядаючи питання “Про реалізацію заходів в університеті щодо пі-

дготовки здобувачів вищої освіти за дистанційною формою навчання”, 

доцент кафедри інформаційних технологій, керівник Центру дистанційного 

навчання, доцент Сторожук О.Л. наголосив, що дистанційне навчання реалі-
зовується шляхом застосування дистанційної форми як окремої форми на-
вчання та використання технологій дистанційного навчання для забезпечення 

навчання за різними формами. Запровадження дистанційної форми навчання 

у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО можливе за погодженням з МОН України та пода-
льшим ліцензуванням. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації 
(післядипломна освіта) кадрів за дистанційною формою навчання здійсню-

ються у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ за ліцензованими, акредитованими (атестованими) 

напрямами підготовки (спеціальностями). 

Доповідач окреслив низку кроків, які слід зробити для запровадження 

дистанційної форми навчання. Після виконання цих кроків НЛТУ України 

може подати заяву до МОН України щодо отримання погодження на впрова-
дження дистанційної форми навчання. 

Доповідач переконаний, що тільки той педагогічний колектив, який зда-

тний впроваджувати у навчально-виховний процес найновіші досягнення сві-
тової практики, зможе здійснювати кардинальні перетворення у змісті, фор-



 

мах і методах навчання й виховання, виконувати у повному обсязі будь-яке 

соціальне замовлення. Тому значне місце у своїй доповіді доц. Сторожук 

О.Л. відводить кафедрі, як основній структурній одиниці, що забезпечує 

впровадження дистанційної форми навчання. 

Також доповідач ознайомив присутніх із зразком Положення про серти-

фікацію електронних навчальних курсів, розміщених в системі дистанційно-

го навчання Національного лісотехнічного університету України, та пояснив 

окремі, найактуальніші питання, які виникають під час розгляду цього доку-

менту. 

Особливу увагу слід зосередити впровадженню дистанційного навчання 

на кафедрах НЛТУ України. 

З інформацією “Пропрограму навчальної дисципліни “Основи підпри-

ємництва” для студентів неекономічних спеціальностей” виступив заві-
дувач кафедри економічної теорії, доц. Рібун Л.В. Доповідач розповів про 

сучасний стан викладання економічних дисциплін для студентів неекономіч-

них спеціальностей. На думку доповідача, у зв’язку зі стрімким розвитком 

технологій, пришвидшенням темпу життя та інших глобалістичних процесів, 

серед студентської молоді зростають настрої щодо відкриття власної справи, 

а не лише вивчення якоїсь конкретної вузької спеціальності та праці за здо-

бутим фахом на спеціалізованому виробництві. У значній мірі це пов’язано з 
широкими можливостями для розвитку особистості у нашій державі, яка не 

обмежує поле діяльності індивідуума лише в рамках отриманого фаху, а та-
кож значними потоками інформації, яку людина може знайти в інтернет-
ресурсах, соцмережах тощо, де іноді, навіть несподівано для себе, відкриває 

нові вподобання, інтереси та можливості для бізнесу. Однак, поряд із можли-

востями, виникає ціла низка проблем, зокрема, економічного та правового 

характеру, які пов’язані з веденням власної справи. Власне, у цих питаннях 

може допомогти пропонований кафедрою курс “Основи підприємництва”, 

розроблений викладачами кафедри, більшість з яких мають власний бізнес у 

різних галузях та набули неоціненого практичного досвіду, який втілено в 

рекомендації початківцям, у даному випадку – студентам неекономічних 

спеціальностей. 

Розглядаючи питання “Про підготовку ліцензійних справ для розши-

рення провадження освітньої діяльності із спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в університеті”, прорек-

тор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків Борис 
М.М. розповів про роботу з підготовки ліцензійних справ для розширення 

провадження освітньої діяльності із спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти в університеті. Ця робота здійснюється 

робочими групами, затвердженими Вченою радою НЛТУ України, а також 

випусковими кафедрами. Він зупинився на питаннях, які виникають в проце-
сі підготовки справ, та вимогах та особливостях, на які слід звернути під час 

підготовки справ. 



 

Після виконання першочергових завдань, необхідно за відповідним гра-

фіком подати заявки в Міністерство освіти і науки України для отримання 

розширених ліцензійних обсягів. 

В університеті слід активізувати роботу з підготовки ліцензійних справ 

для розширення провадження освітньої діяльності, приділившти особливу 

увагу якості підготовки документів, що є складовим цих справ. 

З інформацією “Про розроблення Положення про систему забезпе-

чення ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти” виступив проректор з науко-

во-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків доц. Борис М.М. 

Доповідач зупинився на ключових аспектах Положення та особливостях 

його запровадження. Він наголосив, що кафедрам та іншим структурним під-

розділам університету необхідно подавати пропозиції до проекту Положення 

для його удосконалення та підготовки до винесення для затвердження Вче-
ною радою університету. 

Розглядаючи питання “Про підготовку університету до проведення 

Міжнародної науково-практичної конференції “Екологізація освіти як 

чинник сталого розвитку суспільства” (на виконання рішення Колегії Мі-

ністерства освіти і науки України від 27 листопада 2015 р. Протокол № 

10/5-4)”, голова комісії з екологізації освіти професор Соловій І.П. поінфор-

мував, що після обговорення цього питання на Вченій Раді університету було 

видано наказ та створено організаційний комітет з розроблення заходів для 
підготовки до конференції. Уже розроблено інформаційний лист конферен-

ції, який розіслано багатьом майбутнім учасникам. Однак інформаційний 

лист конференції потребує вдосконалення. 

Дану конференцію вже зареєстровано у Міністерстві освіти і науки 

України, але коштів на її проведення Міністерством не виділено. Було зроб-

лено кілька кроків стосовно пошуку коштів за кордом, але поки що ця робота 

є безрезультивною. Не надійшло жодної пропозиції від кафедр університету 

щодо організації конференції, тому потрібно активізувати роботу над цим 

питання. Для участі у конференції та виступу на пленарному засідання в на-
вчально-методичний відділ було подано 17 доповідей від науково-педагогіч-

них працівників нашого університету. 

Доповідач наголосив, що потребують окремого обговорення два важливі 
питання:  

- Про стратегію сталого розвитку університету; 

- Про “зелене студентське містечко”. 

На сьогодні триває робота із запрошення до участі в конференції, але 
поки що жодного учасника не зареєстровано. Ведеться активний діалог з мо-

жливими іноземними учасниками конференції. Доповідач закликав присутніх 

долучатися до розроблення формату конференції та наголосив на необхідно-

сті зробити його цікавим та особливим. 

З інформацією “Про навчальні плани підготовки фахівців за освітні-

ми рівнями “бакалавр” і “магістр” виступив керівник НМВ доц. Салабай 

Р.Г. Він розповів про основні положення методичних рекомендацій щодо ро-



 

зроблення навчальних планів та навів приклади їх формування відповідно до 

нормативних документів, які це регламентують. Доповідач ознайомив прису-

тніх з важливими пунктами цих документів, зокрема в частині дотримання 

певних вимог стосовно ЄКТС та організація навчального процесу в універси-

теті, бюджету часу студента, кредитів ЄКТС, індивідуального навчального 

плану студента, планування навчального навантаження студента, графіку на-
вчального процесу та розкладу навчальних занять тощо. Обов’язко-вим є ви-

конання вимог документів, що регламентують формування навчальних пла-
нів. 

Розглядаючи питання “Моніторинг та забезпечення підвищення про-

фесійного рівня і педагогічної майстерності науково-педагогічних праців-

ників університету”, голова НМР ІМАКІТ доц. Бакай Б.Я. поінформував 

про сучасний науковий рівень НЛТУ України порівняно з іншими вузам на 

основі даних щодо публікацій викладачів університету у міжнародній плат-
формі Scopus. НЛТУ України у рейтингу університетів за показниками 

Scopus 2016 року посів 33 місце серед ВНЗ України та 4 місце серед ВНЗ 

Львівщини. 

Станом на 05 квітня 2017 року за даними платформи SciVerse Scopus ви-

кладачами нашого університету опубліковано 130 статтей, у міжнародних 

наукових фахових виданнях, в яких зроблено 978 цитувань інших праць. В 

результаті такої діяльності індекс Гірша нашого університету лише “14”, що 

дуже мало порівняно з іншими ВНЗ. Його обов’язково треба підвищувати. 

Шлях тут лише один підвищувати кількість публікацій у міжнародних фахо-

вих виданнях. 

Доповідачем відмічено, що лише не значна частина викладачів мають 

публікації у міжнародних фахових виданнях. Тому потрібно вживати заходів 

для залучення більшої кількості науковців до написання та публікування 

праць. Окрім того відмічено найактивніших наших науковців – Семенюка 
Е.П., Бехту П.А. та Дебринюка Ю.М. Також доповідач пригадав, що публіка-
ції у наукових фахових виданнях на міжнародних платформах Web of Science 

та Scopus є обов’язковими для підвищення науково-педагогічного рівня, від-

повідно до наказу МОН України від 14 січня 2016 року № 13 “Про затвер-

дження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 

працівникам” (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 06 лютого 

2017 року № 174). 

Необхідно постійно підвищувати рівень професійних компетентностей 

викладачів університету, адже у ліцензійних умовах є пункт, в якому оціню-

ється рівень наукової та професійної активності кожного викладача за остан-

ні п’ять років. 

З інформацією “Про розроблення Системи внутрішнього забезпечен-

ня якості вищої освіти в університеті (стратегію, положення, методи-

ку)” виступив проректор Борис М.М. Він повідомив, що проект Положення 

про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 

ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” доопрацьовано і 
розміщено на сайті університету для внесення поправок і доповнень. Він 



 

ознайомив зі структурою Положення, та особливостями змісту окремих роз-
ділів, зокрема послідовність складання освітньо-професійних програм, кри-

терії та відповідальних за їх розроблення. 

Доповідач наголосив, що важливим питанням у внутрішній системі за-

безпечення якості вищої освіти є система оцінювання знань студентів. На ос-
нові того, що уже напрацьовано в університеті, потрібно розробити механізм, 

який дозволить істотно вдосконалити цю систему. Обов’язковим для оціню-

вання знань студентів є проведення іспиту. 

Окрім цього в університеті ведеться робота над розбленням системи ду-

альної освіти. Актуальним в цьому питанні є забезпечення якісного кадрово-

го складу. Дуже важливим і водночас складним для вирішення є питання за-
безпечення матеріально-технічної бази, але в міру можливостей це питання 

будемо намагати вирішити. Необхідно розробити автоматизовану систему 

управління якістю освіти. Система забезпечення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти повинна бути акредитована, тому потрібно призначити 

відповідальних за її розроблення. 

Розглядаючи питання “Про покращення роботи та використання 

офіційного сайту університету”, начальник Центру веб-комунікацій асис-
тент Яркун В.І. повідомив, що сайт університету, на якому ми себе рекламу-

ємо та покращуємо свій імідж, існує понад п’ять років. На сайті постійно ви-

світлюється основна інформація про наше життя, навчання, наукові інтереси 

та досягнення, спортивні здобутки, творчі праці і багато інших цікавих речей. 

На сайті університету відображено сторінки наших інститутів, кафедр та різ-
них структурних підрозділів. Окрім цього, увійшовши на сайт окремого ННІ 
можна знайти сайти кафедр, що входять до нього, на яких відображено істо-

рію кафедр, інформацію про викладачів та їх наукові праці. 
Доповідач наголосив, що протягом останніх років сайт університету по-

стійно вдосконалювався, було виконано оптимізацію його структури, напов-

нення якісним матеріалом. Це наповнення триває активно і зараз, оскільки 

постійно відбуваються цікаві події, проводяться наукові семінари, конферен-

ції, поїздки, конкурси, про які інформуються наші користувачі. 
Доповідачем відмічено, що на основі аналізу статистичних даних, інтен-

сивно зросла кількість людей, які відвідують сайт НЛТУ, а на сьогодні це     
30 000 людей протягом місяця. Найпопулярнішим матеріалом на сайті є ін-

формація для студентів, інформація про оздоровчі табори та бази відпочинку, 

а також інформація про заповідник “Розточчя”. Завдяки висвітленню великої 
кількості статтей, суттєво підвищено позицію університету за останній рік. 

Доповідач наголосив, що ці позитивні дані є результатом активної робо-

ти над сайтом університету протягом останніх років, яку потрібно продовжу-

вати і надалі. Окрім цього за мету ставиться адаптування сайту університету 

для мобільних пристроїв, оскільки значна частина користувачів відвідують 

сайт саме з них. 

 

 

 



 

1.3. Національно-патріотичне виховання студентів 
 

Національно-патріотичне виховання студентів є важливою складовою 

цілісного навчально-виховного процесу і здійснюється як під час навчально-

го процесу, так і у позанавчальний час. Ця робота здійснюється відповідно до 

Закону України “Про вищу освіту” та в руслі основних засад “Концепції на-
ціонально-патріотичного виховання дітей та молоді” (наказ МОН України від 

16 червня 2015 р. № 641) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 

25 грудня 2015 р. № 1400-р “Про затвердження плану заходів щодо націона-
льно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік”. 

Підводячи підсумки виховної роботи в університеті за 2016-2017 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 

“Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді”. Вони ві-
дображають загальноуніверситетські заходи з виховної роботи, у яких беруть 

участь усі ННІ та кафедри університету. 

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 (в.о. 

голови – завідувач кафедри соціології та культурології, доцент І.П. Магазин-

щикова). 
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 29 

червня 2017 року під час розгляду питання “Про виконання ухвали Вченої 
ради університету від 30 червня 2016 року “Про національно-патріотичне ви-

ховання студентів університету” показав, що виховна робота в основному 

відповідає вимогам часу, новій Концепції національно-патріотичного вихо-

вання дітей та молоді. Прийнята ухвала Вченої ради університету за підсум-

ками розгляду цього питання та її виконання сприятиме посиленню і дефор-

малізації виховної роботи в університеті, створить вільний простір для реалі-
зації 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 трьох останніх років на Сході та Півдні змусили викладачів ка-
федр гуманітарно-соціальних дисциплін ще з більшою відполвідальністю 

скеровувати навчально-педагогічний процес на формування національно-

патріотичного і громадянського самовизначення молоді. Ці події вимагають і 
надалі вимагатимуть не лише на державному рівні, а й на місцевому, особли-

во 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 Федерацією 

збройного конфлікту на Донбасі та намагання дестабілізувати ситуацію в ін-

ших регіонах України шляхом підтримки сепаратизму, тероризму, масових 

заворушень та інформаційних атак. 

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. 

До патріотичного виховання студентів залучаються учасники бойових 
дій на Сході, в т.ч. й демобілізовані з нашого університету, члени сімей Геро-
їв Небесної сотні, бійці АТО. Дирекцією ННІ ДТД передбачається відкрити 
військово-патріотичний клуб “Патріот України імені Героя України Олекса-
ндра Капіноса, випускника НЛТУ України”. 

У духовному вихованні студентської молоді особливу роль відіграє Сту-
дентський храм рівноапостольного князя Володимира. З ініціативи настояте-
ля храму капелана о. Богдана Кулика систематично організовуються поїздки 
та прощі до святих місць, у яких беруть активну участь студенти університе-
ту. При храмі утворена спільнота “Життя”, яка допомагає дітям-сиротам, а 
також бійцям АТО, які лікуються в госпіталях Львова. 

У 2016-2017 рр. активізував свою роботу Центр студентського капеланс-
тва. Поновилися богословські зустрічі за участі викладачів Українського Ка-
толицького університету, тематикою лекцій яких є пропаганда загальнолюд-
ських цінностей. 



 

Доц. Дуда Н.М. взяла участь у роботі першого Всеукраїнського з’їзду 
педагогів із курсів духовно-морального спрямування, що проводився з ініціа-
тиви Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними органі-
заціями при Міністерстві освіти і науки України. На з’їзді ще раз наголошено 
на необхідності посилювати складову духовного виховання студентів у ВНЗ. 

Упродовж звітного періоду продовжувалися робити активні кроки для 
покращення національно-патріотичного виховання як складової частини 
усього навчального процесу. У питанні національно-патріотичного вихован-
ня студентів у нашому університеті склалася послідовна і продумана лінія. 

Важливу роль у вихованні студентів відіграють кафедри гуманітарно-
соціальних дисциплін, які комплексно охоплюють навчальний і позанавчаль-
ний 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. 

Виховна робота зі студентською молоддю кафедр гуманітарно-

соціальних дисциплін за звітний період була зорієнтована на виконання Кон-

цепції виховної роботи НЛТУ України, затвердженої у 2010 році відповідно 

до наказу МОН України від 22 січня 2010 р. № 28, а також на виконання ух-

вали Вченої ради університету від 30 червня 2016 р. “Про національно-

патріотичне виховання студентів університету”. Протягом багатьох років ви-

ховна робота проводиться за такими основними напрямками: національно-

патріотичне виховання, екологічне, інтелектуально-духовне та естетичне ви-

ховання. 

Національно-патріотичне виховання студентів залишається пріоритет-
ним напрямком діяльності університету у цілому та всіх навчально-наукових 

інститутів і кафедр. До цієї роботи активно долучається Студентська рада, 
профком студентів, Народний дім та інші громадські та неформальні студе-
нтські організації. Чимало заходів проводиться з ініціативи та за участю на-
стоятеля студентського храму рівноапостольного князя Володимира капелана 

о. Богдана. 
Увесь навчальний процес зорієнтовано на формування у студентів якос-

тей свідомого громадянина – патріота української держави, активного прові-
дника національної ідеї, носія національної свідомості, активної громадянсь-

кої позиції, високих моральних якостей та духовних запитів. Серед ефектив-

них форм проведення занять гуманітарно-соціального циклу дисциплін слід 

відзначити ті, котрі збільшують час активного мовлення студентів, стиму-

люють їх до роздумів, до аналізу найбільш складних питань українського 

державотворення, розвитку національної культури у всьому різноманітті її 
виявів. Так, інтерес у студентів викликали заняття у формі дискусії “Дисиде-
нтство у боротьбі за дотримання прав людини в Україні” (до 40-річчя утво-

рення Гельсінської групи), “Я. Стецько – борець за волю України” (до 105-

річчя від дня народження), вікторини “Герої Української революції” (до 100 



 

річчя початку Української революції), “Україна в Європі та світі” (у зв’язку із 
підписанням угоди про безвізовий режим для України) та інші. 

Вихованню шанобливого ставлення до рідної мови сприяють такі заходи 

як щорічне проведення студентської олімпіади з української мови для студе-
нтів усіх напрямів підготовки; І етапу VIІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка, 
переможцем якого стала Демчина Василина (гр. ЕП-11) та І етапу XVІI Між-

народного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, перемож-

цем якого стала Гоцак Христина (гр. А-11), а також участь студентів, аспіра-
нтів, викладачів та співробітників університету у Всеукраїнському радіодик-

танті до Дня української писемності та мови 9 листопада 2016 р. Проте кіль-

кість учасників цих заходів, на жаль, є невеликою. 

18 травня 2017 р. кафедрою історії України, політології та права разом із 
кафедрою соціології та культурології організовано флешмоб до Всесвітнього 

дня вишиванки. Студенти, викладачі, співробітники університету долучилися 

до загальнонаціональної акції “Вишиванка єднає українців”. Університет 

взяв участь у Всеукраїнському конкурсі фото у вишиванках, зайняв І місце та 

отримав нагороду – відеокамеру. 

26 травня 2017 р. студенти університету разом з викладачами кафедр со-

ціології та культурології, історії України, політології та права, а також кафе-
дри дизайну взяли участь у церемонії вручення нагород переможцям Всеук-

раїнського літературного конкурсу патріотичної поезії імені Катерини Манд-

рик-Куйбіди. Під час презентації книжки – антології патріотичної поезії “До-

поки надія, допоки мета…” з великим хвилюванням та емоційним піднесен-

ням наші студенти сприйняли змістовні виступи відомих українських поетів, 

лауреатів численних премій та державних нагород: Миколи Петренка, Ми-

хайла Косіва, Левка Різника, Петра Шкрабюка, Олеся Дяка, Анни Космач. 

Учасники події ще раз засвідчили високий громадянський пафос української 
поезії, її вагомий вплив на формування патріотизму та любові до рідного 

краю. 

У викладанні гуманітарно-соціальних дисциплін викладачі ефективно 

використовують перегляд і обговорення документальних і художніх фільмів, 

що мають національно-патріотичне спрямування, за звітний період студенти 

побачили такі стрічки: “Патріарх”; “Ціна перемоги. Остарбайтери”, фільм 

Єжи Гофмана “Україна: становлення нації” та ін. 

Однією із форм проведення виховної роботи є організація екскурсій в 

музеї м. Львова. За цей навчальний рік студенти мали можливість ознайоми-

тися із експозиціями наступних музеїв: музей-садиба М. Грушевського; му-

зей-тюрма на Лонцького; музей “Русалка Дністрова”, музеїв Івана Франка, 
Івана Труша та Львівської картинної галереї. Протягом року студенти разом з 
викладачами відвідали вистави “Дама з камеліями” та виставу “Бояриня” за 

твором Лесі Українки у театрі ім. М. Заньковецької, “Реквієм Габріеля Форе” 

в Санктуарії Св. Антонія. 

У зв’язку з 25-річчям незалежності України на початку навчального ро-

ку було проведено низку заходів патріотичного спрямування, зокрема, круглі 



 

столи “Ювілей держави і роздуми про майбутнє: соціально-екологічний ас-
пект” (кафедра філософії та психології) та “Україна: вчора, сьогодні, завтра” 

(кафедра іноземних мов), засідання філософського клубу “Світоглядні зміни 

ціннісних орієнтирів сучасної молоді (до 25-річчя проголошення незалежно-

сті України)”, “Державні символи України як матриця українського світо-

сприйняття”. 

Національно-патріотичний зміст мають виховні заходи, присвячені ви-

датним постатям української науки та культури, ювілейним датам їхнього 

життя та діяльності. 26 вересня 2016 р. проведено урочисту академію до 150-

річчя від дня народження М. Грушевського, на якій із доповіддю виступив 

доц. Іваник М.М. Організаторами цього вечора стали кафедра історії Украї-
ни, політології та права та Народний дім. Відбувся концерт та було покладе-
но квіти до пам’ятника першому Президенту України Михайлу Грушевсько-

му. 

Відзначення 75-річчя з дня народження Івана Миколайчука (жовтень 

2016 р.) відбулося у форматі дискусії студентів та викладачів кафедри соціо-

логії та культурології з переглядом фрагментів кіноробіт майстра на базі Ка-
бінету-музею народної культури, значний виховний потенціал мали такі за-
ходи, як круглий стіл “Іван Огієнко про значення рідної мови в духовному 

відродженні особистості” (до 135-річчя від дня народження, березень 2017 

р.); відзначення ювілею письменниці Ірини Вільде (травень 2017 р.), засідан-

ня Філософського клубу “Вплив праць М. Костомарова на формування пог-
лядів В. Вернадського” (до 200-річчя від дня народження, травень 2017 р.). 

Вагоме виховне значення мали також заходи, присвячені  пам’яті видатного 

українського художника Володимира Патика (вересень 2016 р.) та видатного 

науковця-релігієзнавця Михайла Гайковського (квітень 2017 р.), а також ор-

ганізована студентами-дизайнерами та присвячена творчості Івана Франка 

виставка робіт-репродукцій народного художника Євгена Безніска, що розго-

рнута у кабінеті-музеї народної культури з жовтня 2016 р. Мета національно-

патріотичного виховання успішно реалізовується за рахунок використання 

таких форм роботи, як Тиждень права (до Дня захисту прав людини, грудень 

2016 р.), Тиждень іноземних мов (до Дня Європи, травень 2017 р.). 

Активно працює Музей народної культури, створений у 2005 році на ба-
зі кафедри соціології та культурології за участі студентів та викладачів кафе-
дри дизайну. Він на сьогодні є чи не єдиним у місті вузівським музеєм етног-
рафічного профілю. Традиційними стали майстер-класи до Великодня, ви-

ставки творчих робіт студентів. У 2016 році було розгорнуто виставку “Тво-

ри Франка в ілюстраціях львівських художників”. На початку вересня 2016 р. 

відкрито виставку студентських робіт. 
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 разом iз розповідями про музеї  
Відня, Греції, Єгипту, відбувалися віртуальні екскурсії. 



 

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. 
Нових форм набуває діяльність Народного дому, що було продемонст-

ровано під час святкування Шевченківських днів, зокрема, літературо-

мистецького вечора “Свою Україну любіть” за творами Т.Г. Шевченка та Ле-
сі Українки, перегляду вистави на вшанування пам’яті жертв Голодомору, 

проведення “Вечорниць на Андрія”, концертів Народної хорової капели “Ді-
брова” та інших художніх колективів, що функціонують на базі Народного 

дому. 

Студенти та викладачі університету залучені до волонтерської діяльнос-
ті, проте передбачений ухвалою вченої ради осередок волонтерства в універ-

ситеті не створений і волонтерська робота здійснюється у вигляді окремих 

акцій, поки що не набула впорядкованого та регулярного характеру. Коорди-

наційну роль у процесі створення осередку могла б взяти на себе Студентсь-

ка рада або профспілковий комітет. Студенти та викладачі протягом року не-
одноразово надавали волонтерську допомогу воїнам, що проходять лікування 

у Прикордонному військовому госпіталі, щорічно беруть активну участь у 

благодійній акції для дітей-сиріт до Дня св. Миколая. Помітною подією став 

організований бібліотекою університету флешмоб “Подаруй книгу бібліоте-
ці”. 

Студенти ННІ ІМАКІТ доєдналися до роботи Львівського волонтерсько-

го центру з гуманітарної допомоги учасникам АТО та їх сім’ям, яку надає 

Австрія. Студенти ННІ ДТД, як волонтери, також беруть активну участь у 

зборі коштів та продуктів харчування для бійців АТО. У їдальні Верховина 

проводяться вечори-дискотеки української пісні “Гопацульки”, на останньо-

му вечорі відбувався збір коштів для лікування важкопораненого бійця АТО. 

У листопаді 2017 р. колектив музичного студентського рок-гурту “Чорний 

екран” ННІ ІМАКІТ взяв участь у фестивалі патріотичної пісні “Сурми зви-

тяги”, де здобув диплом зі спеціальною відзнакою журі за молодіжне тракту-

вання патріотичної теми і був представлений для нагородження в оперному 

театрі на Гала-концерті цього фестивалю. 

Не завершено роботу із створення військово-патріотичного клубу “Пат-
ріот України” ім. Героя Небесної сотні, Героя України Олександра Капіноса”. 

У річницю пам’яті Героїв Небесної сотні біля меморіальної дошки 

О. Капіноса (вул. Залізняка, 11) спільною молитвою-панахидою щорічно 

вшановується пам’ять загиблих на Майдані та бійців АТО. Студентам пер-

шого курсу викладачі кафедр розповідають про Героя Небесної сотні, випус-
кника НЛТУ України О. Капіноса. 

Важливу роль у патріотичному вихованні відіграє наочність. У гуртожи-

тку № 3 у світлиці розміщено стенд із текстом Гімну України, прапор Украї-
ни, при вході у світлицю висить портрет Т.Г. Шевченка та інформаційний 



 

стенд “Студентське капеланство”. У гуртожитку № 4 у студентській світлиці 
(кімн. 301) розміщена державна символіка, зокрема, Тризуб, що вирізьблений 

з деревини студентом ІДТД. Голова студради цього гуртожитку Сергій Во-

ронович та Назарій Корнійчук у грудні 2016 року організували флешмоб, під 

час якого студенти гуртожитку ввечері ввімкнули світло у відповідних кім-

натах таким чином, що назовні утворився великий дев’ятиповерховий Три-

зуб, а також Прапор України із жовтих і голубих лампочок. У флешмобі взя-

ли участь усі мешканці гуртожитку (близько 500 чол.). Однак резервів у цій 

роботі ще досить багато. 

До Дня захисника України та річниці утворення УПА в університеті 
проводяться заходи з військово-патріотичного виховання. У жовтні 2016 р. 

проведено загальноуніверситетську академію, де відбулася зустріч студентів 

із викладачами та співробітниками – учасниками АТО. Для студентів-

першокурсників організовано і проведено екскурсію в Музей історії військ 

Прикарпатського військового округу ( вул. Стрийська, 48, а). 
Відновлюючи формат “Богословських зустрічей”, що проводяться у 

співпраці з колективом УКУ, наголос також було зроблено на військово-

патріотичному вихованні: зустріч на тему “Проблеми війни та миру у релігі-
ях світу” (листопад 2016 р.) за участю о. Р. Височана, викладача кафедри бо-

гослов’я УКУ, та учасника АТО, курсанта Академії сухопутних військ Яна 
Ярового викликала у студентів патріотичне піднесення та надовго запам’ята-
ється усім учасникам. Цікавою була також зустріч з доктором богослов’я 

Марією Яремою на тему “Традиційні сімейні цінності українців та ґендерні 
трансформації”. 

Особлива увага приділяється екологічному вихованню, основним за-
вданням якого є формування основ глобального екологічного мислення та 

екологічної культури студентів, виховання почуття відповідальності за при-

роду як національне багатство. Для реалізації цього завдання використову-

ються різноманітні форми – дискусії у формі круглих столів: “Екологізація 

освіти як необхідна сторона підготовки фахівця для сталого розвитку” (жов-

тень 2016 р.), “Природа людини як рушій розв’язання проблем сталого роз-
витку” (листопад 2016 р.), “Екоосвіта в Україні як відповідь на виклики су-

часності” (грудень 2016 р.), “Проблема вирубки лісів в Українських Карпа-
тах» (лютий 2017 р.), “Світова соціально-економічна ситуація і концепція 

сталого розвитку” (квітень 2017 р.); студентський лекторії (кафедра філософії 
та психології); конкурс творчих робіт студентів “Зміни себе – врятуй плане-
ту” (кафедра соціології та культурології); конкурс студентських презентацій 

“Збережемо дивосвіт природи” (кафедра іноземних мов). Викладачі та студе-
нти взяли активну участь у Першому Львівському Екологічному форумі “Мі-
ста та місцеві громади: роль у вирішенні глобальних екологічних проблем”. 

На розширеному засіданні методичної ради університету проведені слу-

хання з питань створення в університеті Зеленого кампусу “Лісотехнік”, роз-
роблено дорожню карту з реалізації цього важливого завдання, проте її вико-

нання погано контролюється, що є головною причиною невиконання більшо-

сті заходів. 



 

Важливою складовою екологічного виховання є залучення студентів до 

індивідуальних та групових екологічних практик. Громадський центр соціо-

логічних досліджень постійно аналізує їх поширеність та інформує про ре-
зультати аналізу через веб-сайт університету. Студенти та викладачі взяли 

активну участь у природоохоронних акціях: Акція для майбутнього “Посади, 

друже, дерево ДУЖЕ”, яку організувало “Дуже радіо”, де студенти разом із 
улюбленими ведучими, відомими особистостями, виконавцями та громадсь-

кими діячами взяли участь у впорядкуванні парку Алтайські озера. Того дня 

було посаджено понад сорок саджанців. 9 квітня 2017 р. у Горіховому Гаю з 
участю наших студентів та викладачів відбувся еко-фестиваль “Корінці доб-

ра”. Організатором цієї акції став Благодійний фонд “Мрії можливі”.  Разом з 
першим проректором Адамовським М.Г., директором ІЛСПГ Миклушем С.І., 
доцентом кафедри лісових культур Жмурком С. та викладачами кафедри іс-
торії України, політології та права і вихованцями школи- інтернету № 2 сту-

денти висадили дерева у гаю. Студенти ННІ ЛГСПГ взяли активну участь в 

акції підтримки фонду “Мрії можливі” шляхом висаджування дерев у парках 

Львова, а також у проведенні толоки з прибирання пагорбу біля стадіону уні-
верситету. 

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. 

Протягом 2016-2017 н.р. викладачами кафедри були проведені такі ви-

ховні заходи: 

- “Україна: вчора, сьогодні, завтра” (круглий стіл до 25-ї річниці незале-
жності України, доцент Дяк Т.П., асистент Мосій І.М. – 4 жовтня 2016 р.); 

- “Україна: становлення нації” (перегляд фільму Єжи Гофмана, асистен-

ти Миклаш Л.Т., Ридаш В.М. – 9 листопада 2016 р.); 

- “Моя Батьківщина” (“Му Motherland”) (виставка-панорама студентсь-

ких творчих робіт, асистенти Мосій І.М. та Штангрет І.З. – листопад 2016 р.); 

- “Проблеми вирубки лісів в Українських Карпатах” (круглий стіл, асис-
тенти Чаплик О.А., Масон С.Р., Коваль Л.М. – 23 лютого 2017 р.); 

- “Витоки лісівничої освіти в Галичині” (круглий стіл, ст. викладач Ко-

валь Л.М., асистент Преснер Р.Б. – лютий 2017 р.); 

- “Тема природи в поезії німецького романтизму” (тематична бесіда, ст. 
викладач Масон С.Р., асистент Лентяков В.В. – березень 2017 р.); 

- “Посади, друже, дерево ДУЖЕ” (акція для майбутнього, яку організу-

вало “Дуже радіо”, викладачі кафедри. – 8 квітня 2017 р.). 

- “Збережемо довкілля чистим” (тематична бесіда, ст. викладач Чаплик 

О.А., асистент Подоляк З.Р. – квітень 2017 р.); 

- “Ліси Франції в контексті загальних показників лісокористування та 

лісозбереження в Європі та світі” (диспут, доцент Малиновська О.Л., асис-
тент Миклаш Л.Т. – квітень 2017 р.); 

- “Збережемо дивосвіт природи” (круглий стіл, доцент Дяк Т.П., асис-
тент Мосій І.М. – травень 2017 р.). 



 

В рамках Тижня іноземних мов (15-19 травня 2017 р.) організовано та 

проведено: 

- наукові читання “Переваги та недоліки новітніх досягнень у сфері IT”; 

- презентацію студентських проектних робіт “Дні Європи. Місце і роль 
Європейських мов”; 

- конкурс читців іноземної поезії європейськими мовами відомих поетів; 

- круглий стіл “Важливість вивчення іноземних мов”; 

- перегляд художнього фільму мовою оригіналу та його обговорення 

іноземною мовою (англійською). 

Важливим кроком до підвищення якості підготовки фахівців є організо-

вані кафедрою курси поглибленого вивчення англійської мови для студентів 

та НПП університету, які пройшли понад 50 осіб і продовжують навчатися 

дальше. 
Кафедрою фізичного виховання проводиться робота, спрямована  на  

якісну фізичну підготовку студентів, їх відповідальне ставлення до збере-
ження здорового способу життя, національного відродження. На сьогодні фі-
зичне виховання і спортивно-масова робота серед студентської молоді є важ-

ливою складовою навчально-виховного процесу і особливо актуальною у 

зв’язку з військовою агресією Росії на сході України. 

З огляду на це, кафедрою фізичного виховання, яка є організаційним 

центром фізичного виховання і спортивно-масової роботи в університеті та 

тісно співпрацює з дирекціями навчально-наукових інститутів (ННІ), пере-
осмислено зміст навчально-виховних заходів з акцентом на посилення націо-

нально-патріотичного виховання студентів університету, індивідуального та 

особистого підходу до розвитку фізичної підготовленості студентів. Врахо-

вуючи складну ситуацію, що склалася зі станом здоров’я молоді в Україні, 
основною метою фізичного виховання є формування належної мотивації сту-

дентів до здорового способу життя. 

Навчальний процес на кафедрі здійснюють науково-педагогічні праців-

ники (НПП) з вищою профільною освітою: к.п.н., доцент, завідувач кафедри; 

старший викладач, майстер спорту міжнародного класу; п’ять асистентів (з 
яких три – майстри спорту). В університеті функціонує спортивний клуб “Лі-
сотехнік”, як одна із моделей розвитку фізичного виховання, завданням якого 

є сприяти спортивній та оздоровлювальній підготовці студентів та працівни-

ків університету. 

Матеріальну базу кафедри фізичного виховання складає її навчально-

спортивний комплекс, який відповідає встановленим вимогам і забезпечує 

належний рівень якості навчально-виховного процесу. До його складу вхо-

дить: стадіон, легкоатлетичні доріжки, майданчик для міні-футболу, гімнас-
тичний майданчик, ігровий та тренажерний зали, зал важкої атлетики, шахо-

вий клуб, зали шейпінгу і настільного тенісу тощо. Окрім цього, для занять 

спортом студенти і прцівники університету користуються спортивними май-

данчиками, розміщеними на території студентського містечка (баскетбол, 

волейбол, настільний теніс, шаховий клуб), а також тренажерними залами в 

студентських гуртожитках університету. Стадіон університету, що розташо-



 

ваний в центрі студентського містечка, є місцем проведення масових фізку-

льтурних заходів. На стадіоні є гімнастичний, волейбольний і баскетбольний 

майданчики, на яких проводяться змагання та заняття з різних видів спорту і 
тим самим забезпечується здоровий спосіб життя студентів. 

Найбільшою популярністю серед студентів користуються окремі види 

спорту, пов’язані з руховою активністю. 

Студенти університету мають змогу брати участь в інститутських, уні-
верситетських, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

Кафедрою фізичного виховання систематично організовуються змагання та 

координується участь у фізкультурних заходах як у Львові так і за його ме-
жами з таких видів спорту: волейбол, футбол, настільний теніс, бокс, фехту-

вання, легка атлетика, кікбоксинг, плавання, пауерліфтинг, водний, пішохід-

ний та велосипедний туризм, шейпінг, шахи тощо. Окрім цього, кафедрою 

фізичного виховання проводяться змагання серед НПП та працівників уні-
верситету з футболу, міні-футболу, волейболу, шахів. Відкритий турнір з фу-

тзалу пам’яті провідного інженера ІОЦ Ігоря Куцького щорічно проводиться 

серед НПП вишів міста Львова. 
До Міжнародного дня студентського спорту кафедра організувала пока-

зові виступи кращих студентів-спортсменів з кікбоксингу, боксу і армреслін-

гу, а також вечір-зустріч з відомими спортсменами, олімпійцями та провід-

ними фахівцями з фізичної культури і спорту Львівщини. Викладачі кафедри 

провели дискусійний семінар “Підсумки 31-х Олімпійських ігор у Бразилії”. 

Згідно з календарем фізкультурно-спортивних заходів, затверджених 

Львівським обласним спортивним товариством студентів “Гарт”, студенти 

нашого вишу регулярно беруть участь в “Універсіаді Львівщини-2017” з різ-
них видів спорту серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. 

Відповідно до плану виховної роботи загальноуніверситетських кафедр 

університету викладачі кафедри здійснювали її в процесі навчальної роботи, 

під час тренувальних занять, виступів збірних команд у змаганнях за програ-
мою “Універсіади Львівщини – 2017”, товариських зустрічей з різних видів 

спорту. 

Кафедрою та ННІ забезпечується участь спортсменів університету в уні-
версіаді з військово-прикладних та інших видів видів спорту і щорічній пат-
ріотичній акції “Від сокільства до стрілецтва” (с. Білогорща, Львів). 

У процесі занять проводилися бесіди про вплив навколишнього середо-

вища на організм людини та здорового способу життя. Були проведені спар-

такіади факультетів (1-й етап – першість груп), спортивні вечори, на які за-
прошували відомих у минулому спортсменів Львівщини, які виступали з бе-
сідами про вплив фізичного виховання на працездатність та навчальний про-

цес, про вплив навколишнього середовища на стан здоров’я людини. На за-
няттях висвітлювалися матеріали з історії боротьби українського народу за 

незалежність, та їх роль в становленні спортивних осередків. 

До проведення змагань долучаються студентський профком та предста-
вники ректорату спільно з Франківською районною державною адміністраці-



 

єю м. Львова. Переможці та призери нагороджувалися цінними подарунками, 

грамотами. 

З жовтня 2016 по травень 2017 року згідно з календарем спортивних за-
ходів проводилися змагання університету з баскетболу, шахів, міні-футболу 

та армрестлінгу. 

Студенти нашого університету досягли вагомих здобутків з різних видів 

спорту на університетському, регіональному та всеукраїнському рівнях. Збі-
рна команда університету стала переможцем Універсіади Львівщини-2017 з 
футболу (група 2). Випускник ННІ ЕЕМ, чотириразовий чемпіон України, 

майстер спорту України Левон Оганесян на чемпіонаті світу з кікбоксингу 

ISKA 2017, що відбувся в столиці Греції Афінах з 31 травня по 3 червня, став 

чемпіоном світу. Студент ННІ ЕЕМ Ярослав Попюк став чемпіоном України 

з кікбоксингу та готується у складі Національної збірної до чемпіонату світу 

з цього виду спорту. Чемпіоном України серед студентів з армреслінгу став 

студент ННІ ЛСПГ Андрій Геблер. Студент ННІ ДТД Віктор Шевченко 

отримав звання “Майстер спорту України” з фехтування і став переможцем 

Універсіади Львівщини-2017 та бронзовим призером чемпіонату України. 

Студент ННІ ЛСПГ Олександр Мись став бронзовим призером Кубка світу 

серед юніорів з карате. 
Переможцями Універсіади “Львівщини-2017” та призерами чемпіонатів 

Львівської області стали: Ірина Жук, ННІ ЕЕМ – пауерліфтинг; Назар Белеля, 

ННІ МАКІТ – бокс; Юрій Свиридюк, ННІ ЕЕМ – армреслінг; Володимир Бі-
рук, ННІ ДТД – бокс; Ярослав Савків, ННІ ЛСПГ – волейбол; Денис Лубяне-
цький, ННІ ЛСПГ – волейбол; Олег Беляк, ННІ МАКІТ – волейбол. 

Кафедрою спільно зі спортивним клубом “Лісотехнік” поводилася робо-

та з покращення стану стану спортивних споруд університету. 

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 2016-2017 навчальний рік Навчально-науковими інститутами універ-

ситету 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 2 листопада 2016 ро-

ку традиційно було організовано та проведено на високому рівні щорічний 

фестиваль-конкурс художньої самодіяльності студентів-першокурсників 

“День Першокурсника” в рамках фестивалю “Золота Осінь”. 



 

Також студенти університету брали активну участь у командах вузівсь-

ких КВК (Кубок Львова). Команди подарували глядачам справжнє веселе 

шоу, хороший настрій 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 – 2017”. Він ві-
дбувся 17 травня у Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини на Погулянці 
(вул. А. Вахнянина, 29). 

Виховна робота серед студентів ННІ ЛСПГ велася згідно з “Планом ви-

ховної роботи ННІ ЛСПГ” та “Планами роботи наставників академічних 

груп”, укладених на календарний рік, а також згідно з “Положенням про пра-
вила поведінки на території НЛТУ України та внутрішнього розпорядку в 

студентських гуртожитках”. 

В Інституті працює Рада з організації виховної роботи, до якої входять 

всі 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 вдосконалення організації виховної роботи наставниками ака-
демічних груп першого курсу призначаються викладачі однієї кафедри. Це 

дає змогу окремій кафедрі на чолі із завідувачем централізовано забезпечува-
ти керівництво виховною роботою на курсі. Окрім цього, наставники груп 

контролюють виконання індивідуальних навчальних планів студентів. 

З метою підвищення дисципліни та профілактики правопорушень, для 

студентів перших курсів у розклад занять введено 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”. 

Кожен наставник академічної групи на початку календарного року скла-
дає і подає в деканат план виховної роботи зі студентами академічної групи. 

За проведення організаційно-виховних годин та індивідуальної роботи зі сту-

дентами відповідає наставник, а окремі позааудиторні заходи плануються як 

за його ініціативою, так і з урахуванням побажання студентів. 

Більшість наставників сумлінно відносяться до виконання своїх обов’яз-
ків з виховання студентської молоді, вникають у студентські проблеми, орга-
нізовують та відвідують ідейно-виховні заходи. 

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 правопору-

шень і підвищити дисципліну серед мешканців, хоч окремі випадки правопо-

рушень 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. 

Дирекцією всесторонньо надається підтримка студентам в проведенні у 

позанавчальний час різних спортивних заходів – футбольних і волейбольних 

змагань, турніру з шахів та ін. 

Студенти інституту залучаються до заходів патріотичного виховання: 

свято вишиванки, зустрічі з учасниками антитерористичної операції, зустріч 

з духовними наставниками тощо, які проводяться в університеті. 
Національно-патріотичне і громадянське виховання студентів в ННІ 

ДТД починається з першого курсу впродовж всього навчання в університеті. 
Зі студентами першого курсу проводяться адаптаційні заняття згідно з графі-
ком узгодженим із розкладом основних занять. 

За 2016-2017 навчальний рік дирекцією інституту разом із ректоратом та 
профкомом студентів було проведено чимало заходів, які спрямовують сту-

дентську молодь до глибшого розуміння Української історії, культури, дер-

жавотворення, героїчної спадщини. 

В організації національно-патріотичного виховання студентів велику 

допомогу надають такі громадські організації як студентське самоврядуван-

ня, профком студентів тощо. Завдяки такому об’єднанню дирекція інституту, 

наставники груп та викладачі тісніше працюють із академічними групами і 
окремими студентами, краще розуміють позааудиторне життя студентів і 
спрямовують його у напрямі національно-патріотичного та християнського 

виховання. 

9 листопада студенти влаштували флешмоб в честь Дня української пи-

семності та мови. Участь у флешмобі взяли усі мешканці гуртожитку № 4, а 
це понад 500 студентів. Організаторами флешмобу стали студенти Сергій 

Воронович, Назарій Корнійчук, Андрій Варварчук та студентський актив 

ННІ ДТД. У власних студентських помешканнях студенти вмикали та вими-

кали світло, таким чином “запалюючи” на фасаді девятиповерхівки герб 

України – Тризуб, та синьо-жовтий стяг. 
На початку жовтня студенти академічних груп інституту разом із кура-

торами мали можливість ознайомитися з історико-культурною спадщиною м. 

Львова. Для них були влаштовані екскурсії визначними місцями міста. 
Традиційно та за планом підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів 

спеціальності “Технологія деревообробки”, студенти і викладачі ІДТД у ве-
ресні-жовтні провели виїзні навчально-виробничі екскурсії на передові підп-

риємства галузі. 
У листопаді 2016 року в університеті відбувся конкурс “День першокур-

сника” у рамках фестивалю “Золота Осінь – 2016”, де студенти першого кур-

су гідно представили інститут. 
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 зіб-

рані кошти активісти придбали подарунки для Дитячого будинку № 1 (м. 

Львів, вул. Таджицька, 23). 

У грудні відбулася зустріч з інспекторами нової патрульної поліції м. 

Львова – випускником нашого інституту Кітурою Романом та його колегами. 

Захід відбувся згідно плану роботи лекторію “Молодь і закон” кафедри істо-

рії України, політології та права за співпраці з Інститутом деревооброблюва-
льних технологій і дизайну. 

Студенти, викладачі та працівники НЛТУ України у лютому взяли 

участь у Панахиді пам’яті Героїв Небесної Сотні біля навчального корпусу № 

2, де на фасаді будинку розміщена меморіальна дошка випускнику техноло-

гічного факультету університету Герою України, Герою Небесної Сотні Са-
шку Капіносу. На вшанування пам’яті Героїв Революції Гідності прибули уч-

ні та вчителі Львівської гімназії міжнародних відносин ім. В. Стуса, як спра-
вжні патріоти своєї країни. 

Доброю традицією також стало проведення фестивалю “Весна лісотех-

ніки”, у 2016/2017 навчальному році студенти ІДТД другий рік поспіль вибо-

рюють перше призове місце – отримують Гран-прі фестивалю. 

Студентка ІДТД Шаповалова Вікторія (ХТ-21) член університетської 
команди КВН “Кінг-Конг”, 6 червня 2017 року в Міському Палаці Культури 

імені Гната Хоткевича здобула у VII сезоні Студенської Ліги КВН Львова 
друге 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 2017 року. 

10 березня лісотехніки, на площі Ринок у Львові приєдналися до флеш-

мобу – спільне виконання повного тексту Державного гімну України “Ще не 

вмерла Україна” отця Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського. 

Серед найактивніших студентів інституту можна відзначити: В. Шапо-

валову, Г. Вовк, С. Вороновича, Н. Корнійчука, Т. Стойко та інших. 

Студенти ІДТД також беруть активну участь в спортивному житті інсти-

туту, університету та за їх межами. Приймали участь у футбольних, волейбо-

льних, баскетбольних, тенісних, шахових та інших змаганнях, на яких здобу-

вають призові місця та винагороди. 

Студенти інституту взяли участь у загальноуніверситетській толоці з 
прибирання території НЛТУ України. 

Викладачі та студенти інституту 18 травня 2017 року взяли участь у 

флеш-мобі до Міжнародного дня вишиванки. Свято спільно організували ко-

лектив працівників НЛТУ України та учні школи-гімназії міжнародних від-

носин ім. Василя Стуса на чолі з директором школи Зарембою Михайлом 

Сергійовичем. На всеукраїнському фотоконкурсі на краще фото у вишиван-

ках на фоні ВУЗу НЛТУ України отримали 1 місце. 



 

Важлива роль у підготовці спеціалістів, а також у вихованні молоді під 

час учбового процесу відіграють наставники. Студентам з початку 1-го курсу 

призначають наставників академічних груп, які спрямовують навчальний і 
позанавчальний процес в університеті. Окрім того, дирекція інституту з пер-

шого курсу активно пропагує залучення студентів в “Народний дім” універ-

ситету, де їм пропонується займатись у різних гуртках, а любителям спорту 

пропонують вступити до спортивних гуртків. 

Завдяки роботі наставників менш болісно проходить адаптація першо-

курсників, значна частина студентів знайомиться з визначними місцями Га-
личини, відвідує музеї, виставки, театри приймає участь в роботі гуртків ху-

дожньої самодіяльності. 
Наставники академічних груп подають в дирекція інституту плани робіт 

із студентами, слідкують за відвідуванням занять та здачею заліково-

екзаменаційних сесій. Звіти про роботу наставників двічі на рік заслуховува-
лися на засіданнях кафедри та Вченій раді інституту. Окрім того наставники 

з кафедр ТМВД, ТС і ЗД,  ТЛ,С і ДБВ, ІТ, дизайну практикують відвідування 

студентів у гуртожитку. Наставники відвідують культурно-масові заходи ра-
зом із студентами, проводять з ними ознайомчі екскурсії, а також дні кафедр. 

Однак, існує ще чимало прогалин у роботі наставників, тому для покращення 

ситуації, необхідно: 

- піднімати імідж наставника, підкреслювати його важливу роль у на-

вчально-виховному процесі; 
- преміювання кращих наставників, проведення конкурсу “Кращий на-

ставник року” і  надавати переваги при підписанні трудових угод; 

- залучати до кураторства не тільки молодих викладачів, але й заслуже-

них та досвідчених доцентів та професорів; 

- наставникам більш тісно співпрацювати з викладачами кафедр гумані-
тарного профілю. 

Важливу роль у формуванні національно-патріотичного виховання сту-

дентів відіграють адаптаційні курси, вечори присвячені пам’ятним подіям, 

студентське самоврядування та студентський профком. 

Основні виховні моменти досягаються викладачами інституту пiд час 
проведення учбово-практичних, семінарських  занять, практичної роботи, 

спільних екскурсійних поїздок тощо. 

Робота, яка проводиться в інституті із залучення студентів до участі у 

гуртках, спортивних секціях та громадських організацій сприяє покращенню 

національно-громадянського виховання майбутнього фахівця – громадянина, 
патріота України. 

У жовтні 2017 року заплановано проведення сьомого Студентського 

конкурсу актуального патріотичного мистецтва, що буде присвячений 75-ій 

річниці створення УПА та святу Покрови пресвятої Богородиці. 
Поряд із заходами, спрямованими на покращення успішності навчання 

студентами ННІ ІМАКІТ, в інституті належна увага приділяється організації 
виховної роботи зі студентами, яка є одним із чинників набуття майбутніми 

спеціалістами громадської свідомості та професійних знань. Основними 



 

складовими такої роботи є національно-громадське виховання студентів, по-

кращення побутових умов  проживання в гуртожитку № 3, організація студе-
нтського дозвілля, активна участь у спортивно-масовій роботі та профілакти-

ка правопорушень, як на території університету, так і в гуртожитку. 

Організація виховної роботи в інституті проводилася згідно із затвер-

дженими ректором НЛТУ України “Планами роботи та заходами на 2016-

2017 рр. щодо реалізації системи національно-громадянського виховання 

студентів НЛТУ України”, які є узагальненням комплексу заходів, передба-
чених планами виховної роботи кураторів індивідуальних навчальних планів 

студентів. Основними складовими такої роботи було національно-патріотич-

не, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, моральне, екологічне, 
естетичне, трудове та фізичне виховання студентів інституту, а координували 

всі заходи відповідно до затвердженого Плану виховної роботи в ННІ ІМА-

КІТ куратори індивідуальних навчальних планів на чолі із заступником дире-
ктора інституту Іванишиним Т.В. 

Окрім того, один раз у семестр на засіданнях вченої ради ННІ ІМАКІТ 

затверджувалися звіти кураторів індивідуальних навчальних планів, обгово-

рювався стан виховної роботи в інституті та житлово-побутові умови прожи-

вання студентів у гуртожитку № 3, заслуховувались звіти завідувачів кафедр 

та заступника директора ННІ ІМАКІТ Іванишина Т.В. З цією метою в склад 

вченої ради інституту було введено голову студентського профкому Пугач А.В. 

(гр. АК-31) та голову студентського самоврядування Галая І.І. (гр. МЛ-51м). 

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 

вузі. На адаптаційному курсі, розглядались такі питання: 

- знайомство зі студентами; 

- ознайомлення з історією НЛТУ України, його структурою, досягнен-

нями та перспективами розвитку; 

- ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку університету та 
вимогами до поведінки в корпусах і на його території; 

- ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках 

НЛТУ України, поради та рекомендації відносно влаштування власного по-

буту й умов проживання в гуртожитку; 

- рекомендації стосовно користування навчально-методичною літературою 

в університетській бібліотеці та інформаційною системою НЛТУ України; 

- ознайомлення з особливостями та основними вимогами до навчального 

процесу в НЛТУ України та в інституті; 
- ознайомлення з культурною спадщиною м. Львова; 
- пропаганда здорового способу життя, засудження негативних явищ 

сьогодення (наркоманія, пияцтво, правопорушення та ін.) та аналіз шляхів 

запобігання їх розповсюдженню в молодіжному середовищі; 
- розширення можливості самореалізації студентів НЛТУ України за 

межами навчального процесу; 



 

- етика міжособистих стосунків в університетському середовищі; 
- аналіз успішності студентів і проблематика взаємовідносин між ними 

та викладачами; 

- аналіз поведінки студентів в екстремальних ситуаціях; 

- обговорення актуальних проблем сьогодення. 

У співпраці з Народним домом та студією художнього слова повністю 

виконано календарний план основних виховних заходів на 2016-2017 навча-
льний рік. Впродовж всього навчального року ННІ ІМАКІТ приймав активну 

участь у проведенні інститутських та загальноуніверситетських заходів. 

Питання створення належних соціально-побутових умов та проведення 

виховної роботи в гуртожитку № 3 постійно знаходилися у полі зору дирекції 
інституту. Залучивши до роботи студентську раду гуртожитку, дирекцією 

ННІ ІМАКІТ виконано косметичний ремонт кухонь, санвузлів, коридорних 

кліток, умивальників та душових. Такий же ремонт планується виконати на 

2017-2018 навчальний рік. 

У гуртожитку успішно функціонують: комп’ютерна мережа Інтернет; 
спортивний тренажерний зал, зал для занять з художньої самодіяльності,  
спортивний зал для занять із настільного тенісу. Ремонт залів здійснено акти-

вістами студентського самоврядування, спортивний реманет та інвентар під-

тримується і обслуговується в належному стані активістами-мешканцями гу-

ртожитку та його студрадою. 

Протягом всього навчального року утримання гуртожитку № 3 в належ-

ному стані й поточні ремонти проводилися силами студентської ради та ди-

рекції. Зокрема, неодноразово виконувалася заміна та ремонт водяних кранів, 

умивальників, технічних засобів електромережі та енергоощадних віконних 

блоків. Дирекцією постійно проводиться роз’яснювальна робота серед меш-

канців гуртожитку № 3 на предмет необхідності дотримання студентами пра-
вил пожежної безпеки, забезпечення економії енергоресурсів і заощадження 

водоспоживання. 

В інституті постійно проводиться і всебічно підтримується активна 
спортивно-масова робота як серед студентів, так і серед співробітників: 

- команда ННІ ІМАКІТ у складі Пукіша С.Р. (гр. МДС-11), Якима Ю.І. 
(гр. МЛС-12), Корната О.Б. (гр. МЛС-11) та Кави Н.І. (гр. АК-41) за програ-
мою “Спартакіади НЛТУ України” виборола перше місце з баскетболу; 

- спортсмени ННІ ІМАКІТ захищали честь університету з різних видів 

спорту в “Універсіаді Львівщини – 2016”, яка організовувалася та проводила-
ся Львівським обласним спортивним товариством “Гарт”; 

- боксери ННІ ІМАКІТ у складі Національного лісотехнічного універси-

тету України посіли призові місця у змаганнях Універсіади Львівщини-2017: 

Олександр Господарик (гр. ЛІ-11) – 3 місце; Назар Белеля (гр. ЛІ-11) – 2 міс-
це; 

- студенти ННІ ІМАКІТ: Гірний Р.К. (гр. ІМС-12), Юрків В.В. (гр. МЛС-

11), Фляшко О.О. (гр. ІМС-22) та Дівчур Ю.В. (гр. ІМ-21) у складі універси-

тетської збірної команди стали переможцями Універсіади Львівщини з фут-
болу; 



 

- студент гр. МД-51с Сімків Н.О. є капітаном збірної команди НЛТУ 

України з шахів; 

- у рамках Спартакіади ННІ ІМАКІТ дирекцією інституту організовано 

та проведено 5-ий чемпіонат з футзалу серед студентських команд та коман-

ди викладачів інституту. 

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. 

Постійна увага приділяється морально-етичному вихованню студентів 

на засадах християнської моралі, яка складає основу загальнолюдських цін-

ностей. 

Вихованню громадських і патріотичних почуттів у студентів сприяють 

загальноакадемічні урочистості, різнопланові культурно-просвітницькі події 
та заходи, що проводяться в університеті, та які стали нагодою для не лише 

цікаво і пізнавально провести час, але й виявити творчі здібності й таланти 

студентів. 

У гуртожитках, де проживають студенти інституту, силами молоді ство-

рено затишну атмосферу шляхом організації взаємодопомоги, дозвілля і ко-

лективного відпочинку. У гуртожитках № 1, 3 і 4 організовувалися Дні ка-
федр, до програм яких входили зустрічі та бесіди зі студентами різних курсів, 

виставки новинок економічної та екологічної літератури. 

Дирекція та викладачі ННІ ЕЕМ постійно проводять профілактику пра-

вопорушень серед студентів у гуртожитку і на території університету. Особ-

лива роль в організації цієї роботи належить кураторам. 

Діяльність викладачів ННІ ЕЕМ ґрунтується на принципі єдності на-
вчання та виховання. Зважаючи на це, виховна робота у різних її формах, що 

обираються педагогічним і студентським колективами на основі системного 

демократичного підходу, здійснюється двома основними шляхами: через на-
вчальний процес і в 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 особистим прикладом викладачів і керівників усіх 

рангів. Виховна робота досягає мети лише тоді, коли вона є покликом душі 
викладача, а не виконується під тиском адміністративних інструментів, як це 

було в часи комуністичного режиму. 

Одним із важливих напрямів освітньо-виховного процесу є еколого-

економічне виховання молоді. Елементи еколого-економічного спрямування 

у виховній роботі зі студентами сприяють формуванню їх екологічної куль-

тури, що передбачає: 
- розуміння сучасних екологічних проблем держави й світу, усвідомлен-

ня їх важливості, актуальності та універсальності (зв’язку локальних із регіо-

нальними і глобальними); 

- відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах 

із довкіллям, виховання любові до рідної природи; 

- формування розуміння необхідності узгодження стратегії природи і 
стратегії людини на основі ідеї універсальності природних зв’язків та самоо-

бмеженості, подолання споживацького ставлення до природи; 

- розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому ре-

гіональному, національному і глобальному рівнях, вміння прогнозувати осо-

бисту діяльність і діяльність інших людей та колективів; 

- розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем навко-

лишнього середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки; 

- виховання глибокої поваги до власного здоров’я та вироблення нави-

чок його збереження. 

Участь у формуванні еколого-економічного світогляду студентів беруть 

не лише куратори та наставники груп, а й інші викладачі кафедр. Зі студен-

тами проводяться бесіди про збереження довкілля і пропагуються заходи, що 

запобігають негативним екологічним проявам. 

Так, студенти напряму підготовки “Облік і аудит” (спеціальності “Облік 

і оподаткування”) залучені до участі у проекті “Львову личить зелене”. Учас-
ники цього громадського руху не лише проводять заходи щодо збереження 

чистоти у місті (організовують прибирання сміття у парках, встановлення 

смітників у громадських місцях), але й пропагують здоровий і екологічний 

спосіб пересування – велосипеди. 

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 на позааудиторних зустрічах зі студентами. 



 

Протягом звітного періоду активно працював студентський лекторій 

“Сучасна екологія та перспективи сталого розвитку” (керівник – завіду-

вач кафедри філософії та психології, професор Семенюк Е.П.). Тематика за-
ходів лекторію, відповідно до плану роботи, була такою: 

- Екологічна свідомість в умовах техногенної катастрофи (вересень 2016 

р., доц. Фльорко Л.Я.); 

- Екофілософія – філософська інтерпретація існування людини у світі 
природи (жовтень 2016 р., доц. Шикула О.П.); 

- Екологічна компетентність – необхідна ознака сучасного кваліфікова-
ного спеціаліста (листопад 2016 р., проф. Скринник М.А.); 

- Філософсько-науковий фундамент концепції сталого розвитку (лютий 

2017 р., професор Семенюк Е.П.); 

- Культурно-екологічні аспекти сучасності: універсальний технологізм і 
монокультурна стандартизація (березень 2017 р., проф. Скринник М.А.); 

- Необхідність екологізації сучасної моральної свідомості (квітень 2017 

р., доц. Возняк І.М.). 

Заслуговує на увагу робота правничого студентського лекторію “Мо-

лодь і закон” (керівник – ст. викладач кафедри історії України, політології та 
права Ременяк О.В.). Тематика лекцій та виступів була такою: 

- Зміни до Конституції України, правовий аналіз (жовтень 2016 р.; лек-

тор – Ременяк О.В., ст. викладач кафедри історії України, політології та пра-
ва); 

- Work and Travel – робота для студентів у США. Що потрібно знати, 

щоб зробити свою поїздку безпечною (листопад 2016 р.; лектор – Заставний 

І., консультант ГО “Всеукраїнська служба допомоги”); 

- Діяльність європейської юридичної служби. Як скористатись її послу-

гами (грудень 2016 р.; лектор – Пелехата Л.Б., юрист, консультант ЄЮС); 

- Безкоштовна юридична консультація для студентів “Як ми працюємо і 
як до нас звертатися?” (лютий 2017 р.; лектор – Шептицька Л.Б., к.і.н., доц. 

кафедри історії України, політології та прав); 

- Правовий аналіз Закону України “Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку” (бере-
зень 2017 р.; лектор – Кріль Б.М., юрист-консультант АО “Домінатор груп”); 

- Конституційна економіка як новий напрям підготовки економістів-

аналітиків. Світова практика, впровадження в Україні (квітень 2017 р.; лек-

тор – Сулим Б.В., к. політ. наук, ст. викладач кафедри міжнародних відносин 

і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка). 
Продовжує активно працювати психолого-педагогічний семінар наста-

вників академічних груп (керівник – доц. Шамлян К.М.). Його робота спря-

мована на опрацювання психологічних проблем, які виникають в процесі пе-
дагогічної діяльності, обмін педагогічним досвідом, дискусійне обговорення 

важливих поточних питань. 

Засідання семінару проводилися відповідно до “Планів роботи та заходів 

щодо реалізації системи національно-громадянського виховання студентів 

НЛТУ України” на 2016 та 2017 роки. 



 

Теми засідань психолого-педагогічного семінару в осінньому семестрі 
були присвячені розгляду актуальних завдань в організації виховної роботи зі 
студентами-першокурсниками, динаміці студентської групи як суб’єкта на-
вчально-виховного процесу, психологічним особливостям студентського ві-
ку, а також ролі мотивації та самоорганізації у навчально-професійній діяль-

ності студентів університету. 

Тематика роботи у другому семестрі була такою: чинники академічної 
успішності, роль самовиховання у професійному зростанні студентів, аналіз 
педагогічних ситуацій та конфліктів у педагогічному спілкуванні, творчіть у 

виховній роботі наставника академічної групи. 

Однак ця ділянка виховної роботи вимагає істотного вдосконалення. Зо-

крема, слід сконцентрувати свою увагу на відпрацюванні психологічних про-

блем, які виникають у процесі педагогічної взаємодії наставника зі студент-
ською групою та окремим студентом, а також на розкритті та використанні 
психологічних ресурсів для оптимізації виховного процесу. 

Для підвищення ефективності роботи семінару дирекціям ННІ необхідно 

сформувати дієву і професійну ланку кураторів академічних груп, які би за 

покликанням серця працювали зі студентами у виховному плані. 
Проблемою виховних заходів, що проводяться в університеті, є, зазви-

чай, невелика кількість учасників і глядачів. З одного боку, практика залу-

чення до подібних виховних заходів лише зацікавлених, уникнення жодних 

“зобов’язань”, є правильною, з іншого боку – варто активніше поширювати 

інформацію про заходи виховного характеру. Тому на дирекції ННІ лягає ві-
дповідальність за інформування та забезпечення явки студентів та виклада-
чів-кураторів академічних груп на різноманітні заходи виховного характеру. 

Активно працює створений на кафедрі соціології та культурології Гро-
мадський центр соціологічних досліджень. Поведені Центром дослідження 

оприлюднено на сайті університету для глибокого аналізу, реагування і сміни 

стратегії поведінки структурних підрозділів університету з метою покращен-

ня своєї роботи. 

Протягом звітного періоду робота центру здійснювалася за трьома осно-

вними напрямами: 

• дослідження мотивації абітурієнтів щодо вибору для навчання нашого 

університету та оцінка ефективності профорієнтаційної роботи викладачів та 

адміністрації університету; 

• вивченнята оцінка результативності процессу адаптації першокурсни-

ків до навчання в університеті; 
• дослідження рівня екологічної культури студентів та співробітників 

університету. 

У звітному році продовжився соціальний моніторинг ефективності 
профорієнтаційної роботи, що проводиться адміністрацією університету. 

Серед основних чинників, які вплинули на рішення абітурієнтів стати 

студентом НЛТУ України, більшість респондентів (64%) зазначила, що це 

було їхнє особисте рішення. Найбільша кількість студентів-першокурсників 

(“самостійників”) за результатами опитування зафіксована на спеціальності 



 

ЛІ (89%), ЕК (85%), АКС (84%), ОА (80%), а найменше – серед студентів 

групи АК (33%) і ЕП (40%). Кожен п’ятий абітурієнт приймав рішення щодо 

вступу в університет, орієнтуючись на пораду батьків, родичів чи знайомих. 

Найбільша кількість таких студентів зафіксована серед студентів ДТ (37%), 

ЛГС і СПГС (36%). Для 8% респондентів саме думка друзів та знайомих, що 

навчаються у НЛТУ України, стала вирішальним фактором, який вплинув на 

рішення щодо вступу до нашого університету. 

Аналізуючи відповіді респондентів щодо джерел інформації про НЛТУ 

України, які стали для них вирішальними у прийняті рішення щодо вступу, 

на першому місці для більшості абітурієнтів (56%) – офіційний веб-сайт на-
шого університету. Найвищі показники – 63% у першокурсників ННІ ІМА-

КІТ (зокрема, в групі АК – 75%) та ННІ ДТД (61%), високі результати зафік-

совані у групах: ХТ – 100%, КН –63%, ДТ – 62%. Різниця між відповідями на 

це запитання міських і сільських жителів загалом по університету незначна 

(відповідно 58% і 53%). 

За результатами опитування на другому місті серед джерел інформації 
про університет для (30%) респондентів були особисті контакти (найбільший 

вплив зафіксований для першокурсників ННІ ЛСПГ (34%), а найменший – 

для студентів ННІ ІМАКІТ (25%). Соціальні мережі як джерело інформації 
назвали 7% першокурсників. 

Лише 4% опитаних студентів серед джерел інформації про університет 

назвали профорієнтаційну зустріч з викладачами, і тільки 2% – прийняли рі-
шення вступати до НЛТУ після відвідування такого заходу, як День відкри-

тих дверей. 

Аналізуючи зв’язок між суб’єктами впливу на прийняття рішення щодо 

вступу та джерелами інформації про університет, прослідковується відповід-

на залежність: якщо абітурієнт сам приймав рішення про вступ до універси-

тету, то основним джерелом інформації був веб-сайт, а якщо ж основним 

чинником обрання нашого ВНЗ були поради батьків, то й основне джерело 

інформації – особисті контакти. 

Для оцінки можливостей, які відкриваються для студентів під час на-
вчання в НЛТУ України, респонденти мали право обрати три із запропонова-
них варіантів. На першому місці для 82% опитаних є здобуття фахової освіти 

високої якості та отримання диплому міжнародного визнання. Діапазон від-

повідей за спеціальностями становить від 77% (ДТД) до 84% (ЕЕМ). 

На другому за рейтингом місці (68%) перевагою навчання в НЛТУ є мо-

жливість працевлаштування на державних виробничих підприємствах, у про-

відних українських та іноземних компаніях, в органах державного управлін-

ня або започаткування власної справи. Найвище цю можливість оцінили сту-

денти ННІ ЕЕМ 83(%), а найнижче – студенти ННІ ІМАКІТ (51%). Для сту-

дентів ІНН ЕЕМ однаково високим є рейтинг можливостей і здобуття фахо-

вої освіти, і можливостей працевлаштування (84% і 83% відповідно). Для 

студентів групи СПГ (100%), ХТ (100%), ДТ (81%) – характерною є висока 

оцінка можливостей працевлаштування. Водночас на другому місці для пер-



 

шокурсників цих груп (ХТ (80%), ДТ(68%), СПГ (66%) – здобуття якісної 
фахової освіти. 

Мати змогу продовжити навчатися та/або стажуватися за кордоном як 

пріоритет обрало 43% респондентів, зокрема більше половини (57%) опита-
них студентів ННІ ДТД, і 36% – студентів ННІ ЕЕМ. Найвище цю можли-

вість оцінили студенти груп Д (73%), АК (67%), а найнижче – студенти групи 

ОА (20%). Такий високий відсоток бажаючих їхати на навчання чи стажу-

вання за кордон, може бути обумовленим загальноукраїнською тенденцією 

зростання молодіжної еміграції, тому це питання вимагає глибшого аналізу. 

За результатами опитування, тільки кожен п’ятий студент розглядає мо-

жливість отримати усі ступені вищої освіти. Аналіз результатів опитування в 

студентських групах засвідчив, що найбільше обрали таку можливість пер-

шокурсники з ОА (46%), АКС (34%) і КН (26%). 

Отже, головним джерелом інформації про університет для більшості 

абітурієнтів є офіційний веб-сайт університету. Серед всіх можливостей, 

які надає навчання в НЛТУ найвищий рейтинг отримала можливість здобу-

ти фахову освіту високої якості та отримати диплом міжнародного ви-

знання. Неефективними виявилися за результатами опитування профорієн-

таційні заходи та День відкритих дверей. 

Головними складовими адаптації першокурсників до навчання в універ-

ситеті є пристосування до змісту, організації та умов навчання, що суттєво 

відрізняються від шкільних, насамперед, зниженням контролю за результа-
тами навчання з боку батьків та, відповідно, підвищенням рівня особистої 
відповідальності за результати навчання, необхідність налагодження оптима-
льної соціально-психологічної взаємодії з викладачами та у рамках референ-

тної групи (друзі, однокурсники, співмешканці гуртожитку тощо), пристосу-

вання до необхідності самостійно вирішувати побутові проблеми тощо. Отже 
об’єктивними чинниками адаптаційного процесу виступають зміст та умови 

навчання, властивості академічного персоналу, склад референтної групи, 

умови проживання та умови для реалізації потреби студента у самовиражен-

ні, розвитку творчих нахилів, веденні здорового способу життя тощо. 

Головним показником адаптованості виступає рівень задоволеності сту-

дента навчанням та його окремими складовими. Відповіді респондентів на 

запитання про загальний рівень задоволеності процесом навчання в універси-

теті розподілилися таким чином: 45% – цілком задоволені, 45% – ще не ви-

значилися, їм важко було оцінити задоволені чи ні, а 10% опитаних є розча-
рованими процесом навчання в нашому університеті. Розбіжностей між від-

повідями студентів, які прийшли на навчання після школи, і тими, які при-

йшли після коледжу, не зафіксовано. 

Для з’ясування основних причин незадоволеності, студентам надавалася 

можливість оцінити різні сторони навчання в нашому університеті. Більшість 

студентів (70-76%) задоволена умовами навчання, забезпеченістю навчально-

го процесу літературою, розкладом занять, рівнем викладання навчальних 

дисциплін. Лише половина респондентів (45-57%) задоволена організацією 

студентського дозвілля, роботою об’єднань за інтересами, діяльністю студе-



 

нтського самоврядування. Найбільше нарікань (60%) викликала недоступ-

ність WI-FІ у навчальних корпусах та на території університету. 

Половина опитаних першокурсників (51%) зазначила, що протягом 

першого семестру навчання у них виникали певні проблеми, серед них кож-

ний п’ятий респондент вказав на проблеми у взаємовідносинах з викладача-
ми, а також на проблеми побутового характеру. 47% першокурсників зазна-
чили, що у них немає жодних труднощів у взаємовідносинах з викладачами. 

Ті, які мали проблеми (53%), конкретизували їх таким чином: небажання ви-

кладачів зрозуміти труднощі студентів (45%), відчуття зверхнього, зневаж-

ливого ставлення з боку викладачів (39%), завищені вимоги з боку виклада-
чів (34%), необ’єктивність оцінки знань (17%), викладач незрозуміло пояс-
нює навчальний матеріал (13%). Більшість студентів (63%) зазначила, що ви-

кладачі об’єктивно оцінюють їхні знання. 

Третина студентів під час навчання у першому семестрі зверталася до 

викладачів по допомогу в навчанні, з них 92% таку допомогу отримали. 

Важливою складовою адаптації першокурсників, які мешкають у гурто-

житку, є необхідність самостійно вирішувати побутові проблеми. За резуль-

татами опитування 57% мешканців гуртожитку намагаються самостійно ви-

рішувати побутові проблеми, 42% – звертаються по допомогу до коменданта. 
До ради студентського самоврядування як органу, який може допомогти у 

вирішенні цих проблем, зверталося лише 15% першокурсників, з тих, які 
прийшли на навчання до університету після школи. 

У процесі адаптації першокурсників важливу роль відіграє куратор ака-
демічної групи. На жать, за результатами опитування 47% респондентів лише 

один раз спілкувалися з куратором, 31% – жодного разу не зустрічалися, 16% 

студентів зазначили, що зустрічі з куратором відбуваються щомісяця, і тільки 

6% опитуваних спілкуються з куратором щотижня. 

Головним джерелом допомоги у вирішенні особистих проблем, підтри-

мки у складних життєвих ситуаціях для студентів-першокурсників залиша-
ються батьки: 77% опитаних насамперед звертаються за порадою та допомо-

гою до батьків і родичів, 53% – шукають підтримки у друзів, однокурсників, 

6% – звертаються до священика, і лише 1% – до викладачів. 

За висловлюваннями першокурсників 66% батьків постійно контролю-

ють їхню успішність (ЛГ,СПГ і МГ – 74%, ЛГС – 58%). Час від часу цікав-

ляться результатами навчання батьки 33% першокурсників. Лише один сту-

дент зазначив, що його батьки не цікавляться результатами навчання. 

Тривожною є ситуація з відвідуванням занять студентами-першокурсни-

ками. Лише 23% респондентів зазначили, що не пропустили жодного заняття 

в першому семестрі. Третина першокурсників пропустила навчання через по-

важні причини (хворобу та сімейні обставини). Кожний третій студент пові-
домив, що змушений працювати через важке матеріальне становище і 18% 

зазначили, що знайшли таку роботу, якій варто приділяти більше уваги, ніж 

навчанню. Серед студентів, які навчаються за скороченою формою, таких 

більше, ніж студентів-першокурсників після школи. Серед основних причин 

пропусків занять 13% респондентів зазначили, що їм нецікаво відвідувати лекції. 



 

Переконаність у можливості знайти бажану роботу після завершення на-
вчання в університеті є важливим суб’єктивним чинником успішної адапта-
ції. Лише третина опитаних студентів переконана, що після завершення на-
вчання зможе працевлаштуватися за фахом, 42% – сподіваються на те, що 

отримання фахової освіти зможе гарантувати працевлаштування за фахом, 

13% респондентів отримання вищої освіти розцінюють як шанс на працев-

лаштування будь-де. 
Критерієм адаптованості вважається відповідь на запитання про можли-

вість змінити своє рішення щодо вступу в університет: більшість першокурс-
ників (55%) зазначила, що не змінювали б його. За результатами опитування 

22% першокурсників визнали, що якщо можна було би повернути час назад, 

то вони змінили б своє рішення щодо вступу в університет. Серед основних 

причин респонденти зазначили наступні: відсутність перспектив працевлаш-

тування – 55%, важко навчатися – 50% (додаткового аналізу потребує факт 
вибору цього варіанту відповіді 80% студентів, які навчаються за скороче-
ною формою навчання), відсутність можливостей реалізовувати свої особисті 
інтереси (35%), складні взаємовідносини з викладачами (25%), некомфортні 
умови проживання (15%). Кожному п’ятому студентові було важко визначи-

тися з відповіддю. 

Отже, за результатами опитування адаптацію до навчання студентів-

першокурсників не можна вважати цілком задовільною. Резерви покращення 

ситуації знаходяться у діях дирекції інституту щодо підвищення вимогливос-
ті до роботи кураторів академічних груп, налагодження суб’єктної взаємодії 
між викладачами та студентами, а також у створенні додаткових умов для 

самореалізації студентів у позанавчальній діяльності, насамперед, у дозвіль-

них практиках. 

З огляду на те, що однією з важливих складових імплементації рішення 

колегії Міністерства освіти і науки України від 27.11.2015 р. є функціонуван-

ня на території університету “зеленого” студентського містечка (Зелений 

кампус Лісотехнік), проект створення якого стартував у минулому навчаль-

ному році, Центр продовжив моніторинг вивчення думки студентів та спів-

робітників університету з цієї проблеми, за допомогою спеціальної платфор-

ми для проведення експрес-опитувань, що знаходиться на сайті університету. 

З метою поглибленого вивчення застосування побутових екологічних 

практик та готовності долучитися до конкретних екологічних заходів, що 

спрямовані на збереження природних ресурсів, розпочато другий етап соціо-

логічного опитування студентів нашого університету. На даний момент часу 

за допомогою опитувальника опитано 165 студентів. 

За результатами моніторингу, найбільш поширеними ресурсозберігаю-

чими практиками в побуті студентів є такі: заміна звичайних лампочок на 
енергозберігаючі, утилізація використаних батарейок, економія паперу за-
вдяки друку на обох сторінках, готовність сортувати сміття, прибирати та 

забирати зі 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, котрі взяли участь в 

опитуванні. Результатом опитування стало те, що респонденти стали більш 

інформованими щодо спектру побутових екологічних практик, проте для пе-
реконання у необхідності їх застосування слід ширше використовувати мож-

ливості навчально-виховного процесу, сайт університету, залучати студентів 

до конкретних заходів, акцій, конкурсів. Необхідно також посилювати зв'язок 

навчання з практикою організації життєдіяльності університету на засадах 

сталого розвитку. З цією метою потрібноудосконалювати інфраструктуру 

здорового способу життя студентів, активніше долучатися до практики зеле-
них університетів та зеленого студмістечка, запроваджувати еко-інновації у 

сфері енергоефективності та ресурсозбереження, моделі поведінки і спожи-

вання, що відповідають концепції сталості – використання енергоощадливого 

обладнання та технологій, альтернативних джерел та видів енергії, місцевих 

продуктів для їдальнь, екологічно безпечних засобів для прибирання примі-
щень, сортування та утилізацію відходів, використання електронних засобів 

комунікації, електронних ресурсів бібліотек, перехід на непаперове діловодс-
тво тощо. Вивчити питання приєднання до загальноєвропейської універси-

тетської мережі СОРЕКМСІІ8-САМРШ. На університетському сайті в науко-

во-популярній формі (відеоролики, зняті самими студентами, результати екс-
периментів, презентації тощо) викладати інформативні матеріали про корис-
ність запровадження тих побутових екологічних практик, з якими студенти і 
викладачі ще недостатньо знайомі, і які поки що не впроваджуються в життя. 

Проведення конкретних соціологічних досліджень вимагає великого об-

сягу ресурсів – інтелектуальних, часових, матеріальних, технічних. У зв’язку 

з тим, що завдання Центру з року у рік стають складнішими (нормативні ви-

моги МОН України щодо вивчення думки стейкхолдерів щодо якості навча-
льних програм, оцінювання студентами наповнення навчальних планів то-

що), необхідно на рівні адміністрації вирішити питання забезпечення Центру 

необхідними ресурсами. 

Культурно-просвітницька робота науково-технічної бібліотеки (НТБ) 

університету є складовою частиною національно-патріотичного виховання 

студентів НЛТУ України. 

В основу організації культурно-просвітницької роботи НТБ покладено 

Закон України “Про вищу освіту”, Національну доктрину розвитку освіти, 

Закони України “Про засади державної мовної політики”, “Про національну 

програму інформатизації”, “Про культуру”, Укази Президента 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 підтримки культури 

і мистецтва в Україні”, “Про схвалення Концепції державної політики щодо 

розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період 

до 2020 року”, Стратегію розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 ро-

ку “Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку 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 103 тематичні книжково-ілюстровані виставки; на сайті 
бібліотеки було висвітлено 58 віртуальних виставок. 

Відділ обслуги представив 98 календарів пам’ятних та знаменних дат, 47 

сигнальних виставок “Прем’єра статті”, а також 7 відкритих переглядів, на 

яких було представлено 2824 документи. 

Під час організації культурно-просвітницької роботи більша увага при-

ділялася питанням фахового напрямку університету з метою повного розк-

риття фонду, а також питанням охорони довкілля та екологічної безпеки 

життєдіяльності людини, правової, естетичної та економічної тематики. 

Зокрема, 18-22 квітня 2017 року проводилися Дні заповідників та націо-

нальних парків. У рамках Всесвітнього дня Землі (22 квітня) сформувався 

проект, який назвали Марш парків – масова екологічна акція, що сприяє за-
лученню заходів пропаганди і заохочення природоохоронної діяльності. З 18 

до 21 квітня у приміщенні наукового читального залу експонувалася темати-

чна книжкова виставка “Заповідники та національні парки”, а на веб-сайті 
університету розміщена віртуальна виставка. 

Спільно з кафедрою історії України, політології та права 29 вересня 

2016 року з нагоди 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського була 

проведена в читальному залі соціально-економічної літератури урочиста ака-
демія для студентів університету, а також підготовлено розгорнуту книжкову 

виставку “Вірний син свого народу”. У листопаді 2016 року було проведено 

круглий стіл до 40-річчя утворення Гельсінської групи. 

На сайті бібліотеки  створено 58 віртуальних виставок. Працівниками 

бібліотеки було підготовано 121 експрес-інформаційних матеріалів, які міс-
тили цікаві та маловідомі факти про відомих людей, до знаменних та 
пам’ятних дат, українських свят та традицій, найактуальніших новин сього-

дення. 

На виконання указу Президента України 2017 рік проголошено роком 

Української Революції 1917-1921рр., а Організацією Об’єднаних Націй ого-

лосила його Міжнародним роком сталого туризму. Тому особлива увага при-

ділялася виставкам на цю тематику. 

Великої популярності набувають незвичні на погляд заходи – флешмо-

би. У стінах бібліотеки уже другий рік поспіль проведено флешмоб “Подаруй 

бібліотеці книгу” (до Міжнародного Дня дарування книг), який на сьогодні-
шній день нараховує 400 подарованих книг. 



 

18 травня 2017 року в університеті відбулася загальнонаціональна акція 

– флешмоб “Вишиванка єднає українців”. Працівники бібліотеки, одягнувши 

вишиванки, долучилися до цієї акції. 
До Дня Землі (22 квітня 2017р.) науково-технічна бібліотека долучилася 

до флешмобу “Перетворимо Землю на квітник”, який проводила Українська 
кліматична мережа. Працівниками бібліотеки було висаджено квіти. За 
участь у флешмобі бібліотека отримала конверт з насінням. 

У листопаді працівники науково-технічної бібліотеки відвідали поране-
них бійців АТО у військовому шпиталі та привітали хлопців з Днем захисни-

ка вітчизни не лише добрими чуйними словами, але й подарунками. І на сьо-

годнішній день бібліотека тісно співпрацює з Волонтерською сотнею Львова. 
Також працівники долучилися до допомоги на волонтерській кухні, де виго-

товляють сухі супові, борщові, круп’яні, чайні та інші набори, під назвою 

“Hade made по Львівські для армії”. 

Щорічно працівники беруть участь у благодійній акції для дітей-сиріт до 

Дня святого Миколая. 

Культурно-просвітницька та національно-патріотична робота науково-

технічної бібліотеки велася у контексті сучасного бачення, нового осмислен-

ня 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 2016 р.); 

- урочиста академія до 150-річчя від дня народження Грушевського М.С. 

“Перший президент незалежної України” (28 вересня 2016 р.); 

- тематичний вечір, присвячений Дню захисника України “України ми 

вірнії сини” (14 жовтня 2016 р.); 

- вечори першокурсника “Барви золотої осені” (у навчально-наукових 

інститутах) (листопад 2016 р.); 

- Андріївські забави (конкурси, пісні, танці) (грудень 2016 р.); 

- театралізований Різдвяний Вертеп “Христос народився – Славімо його” 

(січень 2017 р.); 

- вечір до Дня Святого Валентина “На крилах любові”; 

- літературно-музичний вечір за творами Т.Г. Шевченка і Лесі Українки 

“Свою Україну любіть” (березень 2017 р.); 

- вечір до 100-річчя початку Української революції та створення Україн-

ської Центральної Ради (березень 2017 р.); 

- гаївки (до Великодня) (квітень 2017 р.); 

- фестиваль “Весна лісотехніки – 2017” (травень 2017 р.); 



 

- літературно-музичний вечір до Свята Матері “Будь благословенна, 
Українська мати!” (травень 2017 р.). 

Тож, підсумовуючи, можна з упевненістю наголосити, що в НЛТУ Укра-
їни використовуються усі можливості для впровадження комплексної систе-
ми виховних заходів, метою яких є досягнення загальної та професійної ку-

льтури студентів, виховання в них високого професіоналізму, національної 
свідомості, патріотизму, гуманізму, а також духовної, правової, мовної, фізи-

чної та екологічної культури. 

Виходячи з вищевикладеного аналізу виховної роботи в університеті, 
слід зазначити, що ця робота вимагає повсякденної уваги і її необхідно вдос-
коналювати на усіх напрямках, як у навчальній, так і позанавчальній роботі. З 

огляду на ситуацію, що склалася, а також 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-

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 Приймальної комісії університету, Навчально-

наукових інститутів та кафедр університету спрямована на інформування ви-

пускників шкіл і коледжів про перелік спеціальностей, ознайомлення з пра-
вилами прийому з метою залучення до вступу на навчання найбільш обдаро-

ваної молоді. У поточному році така робота проводилася в умовах конкурен-

ції з іншими навчальними закладами і ускладнювалася економічною, війсь-

ковою та політичною ситуацією в державі, а також з урахуванням 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 82 тисячі осіб (рис. 
1.4.1). 
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Рис. 1.4.1. Кількість зареєстрованих випускників шкіл для  

участі у ЗНО 
 

Цьогоріч для участі в тестуванні зареєстровано 240 881 особу. Серед них 

192 778 – це випускники загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року, для 

яких результати зовнішнього незалежного оцінювання з окремих навчальних 

предметів зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію. Минулого 

року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні було зареєстровано 

267 172 особи, 200 510 осіб із них – випускники загальноосвітніх навчальних 

закладів 2016 року. Зауважимо, що кількість охочих скласти зовнішнє неза-
лежне оцінювання серед випускників минулих років, а також учнів, студентів 

професійно-технічних, вищих навчальних закладів у 2017 році зменшилася. 
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 2017 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 2017 році з 240 тисяч зареєстрованих ви-

пускників 223 522 осіб склали ЗНО з української мови та літератури, тобто 

92,45% подолали поріг “склав/не склав”. Для навчального предмету “мате-
матика”, який є обов’язковим конкурсним предметом для всіх спеціальностей 

(за винятком ”Дизайну” і ”Архітектури та містобудування”) такий поріг по-

долали лише 84% випускників шкіл. 

У 2017 році серед 9 конкурсних предметів виявлено переважання Історії 
України як одного з обов’язкових предметів над математикою (рис. 1.4.2). 

 

 
 

Рис. 1.4.2. Розподіл кількості учасників ЗНО 

за конкурсними предметами у 2016 та 2017 роках 
 

Це свідчить про вибір абітурієнтів на користь гуманітарних і педагогіч-

них спеціальностей.  

Умовами прийому у 2017 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 та-
кі особливості, передбачені умовами прийому у 2017 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 12 липня до 18 години 26 липня, 

а для вступників, які проходять творчі конкурси і випускників коледжів – з 
12 липня до 18 години 20 липня; 

- подача заяв тільки в електронній формі для вступників денної і заочної 
форми навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за 
результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, 

зарахування за співбесідою та зарахування за квотами); 

- право подання до 9 заяв на 4 спеціальності, на яких передбачено при-

йом за державні кошти (подання заяв в електронній формі на освітні програ-
ми, за кошти фізичних та юридичних осіб, 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 2017 року; при цьому вступники визначають 

власні пріоритетності у виборі ВНЗ, а ЄДБО розподіляє вступників по ВНЗ з 
урахуванням пріоритетностей та здобутого чи не здобутого права на навчан-

ня 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 2017 та 2016 років; при цьому один предмет оби-

рався 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 містобудування", вага бала яких могла становити не бі-
льше 50% конкурсного бала; б) вага середнього бала документа про повну 

середню освіту, могла становити від 0 до 10% конкурсного бала; в) вага бала 

за особливі успіхи або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого на-
вчального закладу могла коливатися у межах від 0 до 5% конкурсного бала; 

- умови прийому передбачали такі групи пільговиків: вступники, які мо-

гли бути зараховані за результатами співбесіди, за квотами; при цьому їх кі-
лькість обмежувалася максимально можливими відсотками від загальної кі-
лькості бюджетних місць на відповідну спеціальність; 

- абітурієнти мали можливість вступати на інші спеціальності (перехре-
сний вступ); 

- умови прийому до ВНЗ у 2017 передбачали розрахунок конкурсного 

балу на базі ПЗСО за формулою (1): 

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,  (1) 

(КБ – в межах 200 балів); 

- олімпіади оцінювалися (вищі досягнення міжнародного рівня) по 200 

балів з двох випробувань за вибором вступника (на будь-яку спеціальність), 



 

для національного рівня – К5*ОУ = 10, для рівня ВНЗ – плюс від 1 до 20 ба-
лів з одного предмету (у цьому ВНЗ); 

- конкурсний бал КБ множився на добуток регіонального (РК), галузево-

го (ГК), сільського (СК) та першочергового (ПЧК) коефіцієнтів: 
Регіональний: 1,00-ВНЗ Києва, 1,01-Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, 1,03 – Доне-

цької та Луганської областей, переміщених ВНЗ, 1,02 – в інших випадках; 
Галузевий: 1,03 – пріоритетність 1 на спеціальності додатку 4; 1,00 – в інших ви-

падках; 

Сільський: 1,02 – зареєстровані в сільських населених пунктах (снп) і здобули освіту 
на їх території у рік вступу, 1,00 – в інших випадках. 

- зарахування відбувалося у такій послідовності:  
1) Зарахування за співбесідою відбувалося та квотою-2; 

2) Зарахування за конкурсом на бюджетні місця (у т.ч. за квотою-1, 

квотою-3); 

3) Зарахування за конкурсом на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб; 

4) Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на ко-

нтракт. 

- діти загиблих за Україну переводилися на державні місця незалежно 

від балів; 

- особи, які мали право, але не вступили за співбесідою, за квотою-1, 

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, інвалі-
ди-чорнобильці, діти УБД, шахтарі та діти шахтарів переводилися на держа-
вні місця, враховуючи  мінус 10 балів від прохідного бала (мінус 20 за додат-
ком 4); 

- мешканці тимчасово окупованих територій та ВПО переводилися на 

державні місця, враховуючи  мінус 10 за додатком 4; 

- черговики переводилися на державні місця за рейтингом – тільки за 
додатком 4; 

- дозволене проведення додаткового набору на заочну форму навчання і 
додаткового конкурсу на місця осіб, які не приступили до навчання. 

Ситуація, яка склалася, вимагала від Приймальної комісії, дирекцій ін-

ститутів та кафедр університету пошуку нових форм та методів профорієн-

таційної роботи.  

Для залучення абітурієнтів за період з 1 вересня 2016 року до липня 
2017 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 2017 рік, здійснено 

розподіл обов’язків; 

- були проведені соціологічні дослідження серед студентів першого ку-

рсу з метою визначення напрямів профорієнтаційної роботи; 

- інформація про вступну кампанію, необхідні профорієнтаційні матері-
али, презентація про спеціальності, інформаційний ролик та відеофільм про 

університет розміщені на сайті університету; 

- систематично оновлювався інформацією сайт приймальної комісії; 



 

- створено інформаційні сторінки приймальної комісії університету в 

соціальних мережах Facebook та ВКонтакті; 
- розроблено в електронному вигляді та надруковано буклети “Запрошу-

ємо на навчання до НЛТУ України в 2017 році” (тираж – 8 тис.) і направле-
но їх у школи, коледжі та на підприємства лісової галузі; 

- 11-12 листопада 2016 р. – відбулася презентація університету в Палаці 
мистецтв під час міжнародної виставки “Вища освіта 2016” (доц. Оріховсь-

кий Р.Я.), яку проводив Львівський обласний центр зайнятості. Були викори-

стано плакати про інститути університету і спеціальності, макети, мистецькі 
роботи студентів, дипломні проекти дизайнерів і архітекторів. Активну 

участь у виставці прийняла кафедра дизайну (доц. Прусак В.Ф.). Розповсю-

джено профорієнтаційну інформацію серед дітей. Демонструвався фільм про 

університет, проводилися бесіди з абітурієнтами; 

- члени приймальної комісії брали участь у “Ярмарках кар’єри”, які були 

організовані об’єднанням “Самопоміч” у школах м. Львова; 
- 5 грудня 2016 р. – відбулася нарада проректорів та відповідальних сек-

ретарів приймальних комісій, уповноважених осіб з питань прийняття та роз-
гляду електронних заяв вищих навчальних закладів Західного регіону в 

Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотех-

нологій імені С.З. Ґжицького щодо організованого проведення вступної кам-

панії 2017 року та профорієнтаційної роботи; 

- 25 листопада 2016 р. – розроблені та затверджені “Правила прийому до 

НЛТУ України в 2017 році”, які були розміщені на сайті університету і в яких 

міститься вся детальна інформація про вступ до університету; 

- січень-лютий 2017 р. – розміщено інформацію про університет та спе-

ціальності у довіднику для вступників до ВНЗ України, а також у каталозі 
ВНЗ України; 

- лютий 2017 р. – розміщено інформацію про університет на сайті сайті 
“Вищі навчальні заклади України” в електронних довідниках, а також на 

найбільшому освітньому сайті Освіта.ua; 

- березень-травень 2017 р. – подавалася інформація про університет у га-

зети “Деревообробник” (10 тисяч підприємств), “Газета в дорогу”, “Експрес” 

та у засобах масової інформації; 
- лютий-квітень 2017 р.  – надіслані листи поштою з інформацією про 

університет до коледжів (12 листів), до обласних управлінь лісового та мис-
ливського господарства (24 листи) на підприємства і організації; 

- до 1 квітня 2017 р. – розроблені та затверджені програми фахових 

вступних випробувань на ступінь бакалавра і ступінь магістра в інститутах і 
коледжах, а також програми творчого конкурсу для вступу до університету за 

спеціальностями “Дизайн” і “Архітектура та містобудування” та для вступу 

до Технологічного коледжу за спеціальністю “Дизайн”; 

- до 1 квітня 2017 р. –  розроблені та затверджені всі положення: про 

співбесіду; про фахові вступні випробування; про тестування вступників; про 

творчий конкурс, вступників, які вступають на спеціальності “Дизайн” та 



 

“Архітектура та містобудування”; про вступ на ступінь магістра; про апеля-

ційну комісію; про Всеукраїнську олімпіаду; 

- у лютому 2017 р. – були сформовані та затверджені всі підрозділи 

приймальної комісії, а саме:  
- відбіркові комісії коледжів; 

- предметні екзаменаційні комісії університету і коледжів; 

- фахові атестаційні комісії університету; 

- апеляційні комісії університету і коледжів; 

- комісія чергових екзаменаторів; 

- склад технічного персоналу для приймання заяв і документів від всту-

пників в університеті та коледжах; 

- лютий 2017 р. – розповсюджено інформацію про університет на елект-
ронні скриньки загальноосвітніх шкіл: Закарпатська обл. – 448 ел. листів; Рі-
вненська обл. – 141 ел. лист; Івано-Франківська обл. – 343 ел. листи; Терно-

пільська обл. – 297 ел. листів; Львівська обл. – 526 ел. листів; Хмельницька 
обл. – 325 ел. листів; Чернівецька обл. – 184 ел. листи; Волинська обл. – 258 

ел. листи; Вінницька обл. – 229 ел. лист; Житомирська обл. – 158 ел. лист; 
Всього: 2909 електронних листів; 

- січень і квітень (17-25 квітня) 2017 р. – на 5 каналі українського теле-

бачення у два блоки подач по 9 разів транслювалася інформація про універ-

ситет та спеціальності (на Різвяні та Великодні свята); 
- систематично розсилалася інформації про університет через соціальні 

мережі інтернет (відповідальний – Мацишин Я.В.); 

- лютий 2017 р. – проведено конкурс-захист випускних науково-дослід-

ницьких робіт слухачів “Малої лісової академії” (14 слухачів МЛА) під кері-
вництвом проф. Осадчука Л.С.; 

- організована робота підготовчих курсів. У 2017 році вступники до 

університету мали можливість отримати додаткові бали за результатами на-
вчання на підготовчих курсах (до 10 балів). Цього року на підготовчих кур-

сах навчалося 19 осіб (23 осіб у 2016 році; 29 осіб у 2015 році, 42 осіб у 2014 

р., 55 осіб у 2013 р.) на безкоштовній основі згідно укладених угод. Для на-
вчання на підготовчих курсах укладено 19 угод зі школами у 2017 р. (23 уго-

ди – у 2016 році, 34 угоди – у 2015 році, 47 угод – 2014 році, 86 угод – у 2013 

році, 66 угод – у 2012 році). Працівники центру розіслали листи у районні 
школи Львівської області (100 шт.). Через електронну пошту розіслані еле-
ктронні листи (понад 2000 шт.) у школи, у держлісгоспи, деревообробні та 

меблеві підприємства, в обласні управління лісового і мисливського госпо-

дарства з інформацією про діяльність Центру ДПО та короткотермінові 
тематичні курси підвищення кваліфікації для працівників галузі. Розроб-

лена і оновлюється інтернет-сторінка Центру ДПО з актуальною інформаці-
єю. Розробили пакет інформаційної документації (оголошення, угоди та ін-

ше): 
- члени приймальної комісії брали участь у профорієнтаційних поїзд-

ках, на яких проводилися пробні тестування: 



 

• 22 березня 2017 року відбулася профорієнтаційна поїздка і пробні тес-
тування у Кременецькому лісотехнічному коледжі (ПМ – 11 чол., ЛГ – 29 

чол., СПГ – 8 чол., ДТ – 25 чол.);  

• 3 квітня 2017 року відбулася профорієнтаційна поїздка у Коломийське 
ВПУ-14 (напрям ДТ), у Коломийський політехнічний коледж (ДТ – 10 чол., 

ПМ – 9 чол., АК – 13 чол., КН – 13 чол.), Івано-Франківське ВПУ №3, а та-
кож у м. Стрий (КН – 30 чол.) і м. Новий Розділ (КН – 25 чол.); 

• 6 квітня 2017 року відбулося пробне тестування у Калуському хіміко-

технологічному коледжі (АК – 14 чол., ПМ – 6 чол, КН – 5 чол., ОА – 21 

чол.); 

- 16 травня 2017 р. – в університеті відбувся круглий стіл “Об’єднана те-

риторіальна громада – новий працедавець на ринку праці” в рамках проекту 

“Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні”; 

- 27 травня 2017 р. – в НЛТУ було проведено тестування з Всеукраїнсь-

кої олімпіади для вступників на основі повної загальної середньої освіти, ре-
зультати, якої були враховані у конкурсному балі вступника (додатково до 20 

балів до сертифікату ЗНО); 

- 29 травня 2017 р. – у рамках співпраці з Франківською РДА в НЛТУ 

України приймальна комісія провела ознайомлення дітей соціально-незахи-

щених категорій, переселенців з Правилами прийому до НЛТУ, з кафедрами 

університету (дизайну, ІТ, ботаніки, ландшафтної архітектури, лісових до-

ріг), були проведені екскурсії  у Ботанічному саді університету, у Музеї дере-
вини; 

- 30 травня-2 червня 2017 р. – взяли участь у 20-ювілейній міжнародній 

виставці “Деревообробка”;  

В навчально-наукових інститутах університету профорієнтаційна 
робота проводилася згідно із затвердженими планами. Інформація про проф-

орієнтаційну роботу навчально-наукових інститутів була заслухана на засі-
данні приймальної комісії університету. Інститути проводили зустрічі, а 

також пробні фахові тестування з випускниками профільних коледжів. 

Активну роботу в цьому напрямі проводив інститут інженерної ме-

ханіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (проф. 

Ребезнюк І.Т.). 

1) Для поліпшення профорієнтаційної роботи в ННІ ІМАКІТ у вересні 
2016 р. удосконалено презентацію, що містить слайди та відеоролики, які 
дають повну інформацію про умови вступу, навчальний процес, дозвілля 

студентів та знайомлять з особливостями майбутньої професії. Електронний 

варіант презентації надано всім кафедрам інституту. 

2) У вересні 2016 р. відбулися загальні збори колективу інституту, на 
яких узгоджено план профорієнтаційної роботи інституту, ґрунтуючись на 
попередньому досвіді зустрічей з випускниками шкіл і коледжів, обговорено 

конкретні рекомендації щодо основних засад, які потрібно висвітлювати під 

час виступів перед потенційними абітурієнтами для формування позитивного 

іміджу лісотехнічної освіти загалом і нашого університету зокрема. Одним із 
основних напрямків щодо залучення абітурієнтів залишалося активне вико-



 

ристання в профорієнтаційній роботі відмінників навчання, особливо імен-

них стипендіатів. Поїздки до навчальних закладів, де вони навчалися, дають 

суттєвий позитивний ефект, особливо в невеликих населених пунктах. 

Загалом профорієнтаційну роботу проводили за трьома основними на-
прямками: у школах, ліцеях, профтехучилищах; у коледжах; на підприємст-
вах і в установах. 

За звітний період профорієнтаційну роботу провели 39 викладачів інсти-

туту, що відвідали 66 загальноосвітніх шкіл, де зустрілися з понад 2000 шко-

лярами з 81 населеного пункту.  

Проведено зустрічі з випускниками таких коледжів: Львівський авто-

мобільно-дорожний коледж;Шацький лісовий коледж; Малинський лісотех-

нічний коледж;Закарпатський лісотехнічний коледж; Калуський політехніч-

ний коледж;Коломийський політехнічний коледж;СПТУ № 63 м. Львова. 

Крім цього, профорієнтаційну роботу проведено на багатьох галузевих 

підприємствах, зокрема на 33 підприємствах Української асоціації деревооб-

робного обладнання. 

3) У квітні 2017 р. оновлено сайт інституту та профорієнтаційні матері-
али на його веб-сторінці. 

4) Підготовлено інформаційний банер та календарі на 2017-2018 рр. 

про спеціальності ННІ ІМАКІТ. Ці матеріали викладачі та студенти викорис-
товували під час профорієнтаційної роботи. 

5) Інформацію про ННІ ІМАКІТ опубліковано в Каталозі-2017 Україн-

ської асоціації деревообробного обладнання, що його рекламують на всіх га-
лузевих міжнародних виставках. 

6) Важливим профорієнтаційним заходом є листи-подяки, що їх за під-

сумками сесій двічі надіслано батькам студентів-відмінників інституту та ди-

ректорам навчальних закладів, де навчались наші відмінники. 

В інституті лісового і садово-паркового господарства профорієнта-
ційна робота здійснювалася науково-педагогічними працівниками інституту 

згідно з планом, який затверджений 17 листопада 2016 р. Вченою радою ін-

ституту. За звітний період підготовлено і розіслано в лісогосподарські підп-

риємства, школи, коледжі та ліцеї інформацію про умови вступу, спеціально-

сті і спеціалізації інституту. Оновлено інформацію про вступ на сайті ННІ 
ЛСПГ. 

Здійснено виїзди з профорієнтаційною інформацією і проведенням про-

бного тестування у такі профільні коледжі: Закарпатський лісотехнічний ко-

ледж, Технологічний коледж, Шацький лісовий коледж ім. В. Сулька, Берез-
нівський лісотехнічний коледж, Прикарпатський лісогосподарський коледж. 

Викладачі інституту залучали студентів до проведення профорієнтаційної 
роботи за місцем їх проживання у школах, коледжах, учнівських лісництвах, 

лісогосподарських підприємствах. 

23-25 березня 2017 року вперше в НЛТУ України та ННІ ЛСПГ з метою 

стимулювання творчого самовдосконалення випускників коледжів, виявлен-

ня обдарованих студентів, надання допомоги у виборі професії, залучення їх 

до подальшого навчання за обраною спеціальністю, підвищення зацікавлення 



 

до поглибленого вивчення фахових дисциплін було проведено олімпіаду для 

випускників профільних коледжів.  

Всього взяли участь 21 студент з таких коледжів: Вінницький транспор-

тний коледж; Закарпатський лісотехнічний коледж; Кременецький лісотех-

нічний коледж; Малинський лісотехнічний коледж; Новоушицький коледж 

ПДАТУ; Прикарпатський лісогосподарський коледж; Технологічний коледж 

НЛТУ України; Шацький лісовий коледж ім. В. Сулька. 

Не брали участі коледжі сходу України (Лубенський, Чугуєво-Бабчан-

ський, Великоанадольський), а також Городищенський, Березнівський, Сто-

рожинецький, Іллінецький. 

За результатами олімпіади 12 учасників були відзначені призовими міс-
цями, решта – грамотами про участь в олімпіаді. Окрім цього, всі учасники 

отримали ручки і блокноти з логотипами інституту, а також подарункові на-
бори з науково-популярної літератури.  

У березні 2017 р. проф. Осадчук Л.С. взяв участь у Всеукраїнському 

зльоті учнівських лісництв (м. Київ). 27 квітня 2017 р. відбулася участь ви-

кладачів інституту в зльоті учнівських лісництв Львівщини. 

В автономному режимі коригування профорієнтаційної роботи здійсню-

вав адміністратор сайту ІЛСПГ, а також відповідальні працівники кафедр, які 
висвітлювали переваги навчання за обраними спеціальностями та спеціаліза-
ціями. Інформація про діяльність інституту постійно розміщувалася на сайті 
інституту, а також розповсюджувалася через студентів  серед випускників 

коледжів, шкіл. Провідні працівники інституту брали участь в роботі ДЕК  в 

коледжах. Студентський актив інституту залучався для розповсюдження ін-

формації під час відвідувань потенційними студентами м. Львова. Оприлюд-

нені кваліфікаційні характеристики освітніх ступенів бакалавра і магістра, 
посадових інструкцій лісничого, помічника лісничого, майстра лісу, інженера 

лісгоспу для ознайомлення вступників з майбутньою професією. 

Викладачі здійснювали профорієнтаційну роботу під час перебування на 

підприємствах лісового комплексу, шкільних лісництвах (200 лісництв), ста-

нціях юних натуралістів, еколого-натуралістичних центрах з метою залу-

чення учнів до навчання в Малій лісовій академії у профільних коледжах, під 

час керівництва навчальними, практиками, при виконанні завдань з наукової 
тематики та ін. У кожному лісгоспі є хоча б одне шкільне лісництво. Налаго-

джено тісні зв’язки з обласними управліннями Л і СПГ і підприємствами. 

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 підп-

риємства, ПТУ, школи. Оновлена і розміщена профорієнтаційна сторінка про 

інститут і кафедри у мережі Інтернет. 
Проведено зустрічі з випускниками Коломийського політехнічного коле-

джу, Коломийського ВПУ-14, Кременецького лісотехнічного коледжу, Івано-

Франківського ВПУ №3. 

22 березня 2017 року відбулася профорієнтаційна поїздка і пробні тесту-

вання у Кременецькому лісотехнічному коледжі (ПМ – 11 чол., ЛГ – 29 чол., 



 

СПГ – 8 чол., ДТ – 25 чол.). У поїздці взяли участь: проф. Максимів В.М., 

Мацишин Я.В., Соколовський І.А. 

3 квітня 2017 року відбулася профорієнтаційна поїздка у Коломийське 
ВПУ-14 (напрям ДТ), у Коломийський політехнічний коледж (ДТ – 10 чол., 

ПМ – 9 чол., АК – 13 чол., КН – 13 чол.). У поїздці взяли участь: Мацишин 

Я.В., Дадак Ю.Р. Також відбулася поїздка у м. Стрий (КН – 30 чол.) і м. Но-

вий Розділ (КН – 25 чол.). У поїздці взяли участь: проф. Соколовський Я.І., 
Крошний І.М., Яцишин С. Відвідали школи Львівської, Терпопільської, Хме-
льницької та Волинської областей. Відбулися поїздки у Закарпаття, Жито-

мир, ПТУ м. Івано-Франківська і Луцька. Значна робота проводилася із залу-

чення абітурієнтів на спеціальність “Комп’ютерні науки” (у Новороздільсь-

кому коледжі, Стрийському аграрному коледжі (проф. Соколовський Я.І.) і 
на спеціальність “Дизайн” (у Житомирському технологічному коледжі, Тех-

нологічному коледжі НЛТУ України).  

Інститут підтримує тісні зв’язки з навчальними закладами: Технологіч-

ний коледж, Кременецький лісотехнічний коледж, Житомирський техноло-

гічний коледж, Коломийський політехнічний коледж, Коломийське ВПУ-14, 

Закарпатський лісотехнічний коледж, Стрийський аграрний коледж ЛНАУ, 

Новороздільський політехнічний коледж, Червоноградський гірничо-еконо-

мічний коледж, Закарпатський машинобудівний коледж, Хустський техніч-

ний коледж, Львівський професійний ліцей комп’ютерних технологій № 27, 

Львівський кооперативний коледж економіки і права, Костопільський будіве-

льно-технологічний технікум, Луцьке ВПУ будівництва та архітектури. Ак-

тивно розповсюджувалася інформація про НЛТУ через підприємства Івано-

Франківської і Закарпатської областей. 

В інституті екологічної економіки і менеджменту профорієнтаційна 

робота проводилась працівниками згідно з розробленими планами. Звіти за-
відуючих всіх кафедр ІЕЕМ заслухані на засіданні Вченої ради. Всі кафедри 

ІЕЕМ провели значну профорієнтаційну роботу: підготували інтернет-сторін-

ки кафедр, інформаційні листки про магістерські курси, профорієнтаційні ма-
теріали, склали плани, проводили роботу у школах і коледжах, розсилали 

електронні листи, готували буклети, проводили роботу серед студентів. Ви-

кладачі ІЕЕМ поширювали інформацію через школи де відбувалися пробні 
ЗНО (роздавали буклети батькам). Було відвідано 28 шкіл. Відбувся обмін 

інформацією у соцмережах. Було організоване урочисте вручення дипломів 

магістрам з метою реклами і поширення інформації про спеціальності інсти-

туту. Були опрацьовані бази даних призерів і учасників предметних шкільних 

олімпіад Львівської, Івано-Франківської та Донецької областей. Підготовлені 
листи-запрошення для учнів 9-11 класів учасників призерів цих олімпіад. Бу-

ла налагоджена співпраця і активно проводилася робота у Львівському та 

Івано-Франківському обласних інститутах післядипломної педагогічної 
освіти (підвищення кваліфікації вчителів) (м. Львів, вул. Огієнка). Проводи-

лося ознайомлення вчителів загальноосвітніх шкіл з науковими і освітніми  

здобутками та профорієнтаційною  інформацією НЛТУ України (проф. Куль-

чицький Я.В., доц. Онишкевич В.М.). Викладачі читали лекції економіко-



 

екологічного спрямування в інституті післядипломної педагогічної освіти 

(ІППО). Було складено план-графік роботи в ІППО. 

Використовувалися для профорієнтації студенти університету для роз-
повсюдження профматеріалів, зокрема в інтернетспільнотах та соціальних 

мережах, широко залучалося студентське самоврядування. Кафедра ЗЕД уро-

чисто відзначала 25-ліття і залучила випускників до профорієнтаційної робо-

ти. Кафедра обліку і аудиту провела значну профорієнтаційну роботу в 27 

школах Львівської, Івано-Франківської, Житомирської областей та у Прикар-

патському  лісогосподарському коледжі (25 вступників на ОО). Проводилася 

профорієнтаційна робота у 14 коледжах економічного спрямування Львівсь-

кої, Івано-Франківської та Рівненської областей. Розроблена контактна група 

в мережі інтернет для розсилання інформації про університет. Особлива ува-
га вступників на спеціальність “Менеджмент” акцентувалася на спеціалізації  
менеджмент ЗЕД і менеджмент туризму. 

Значну конкуренцію складали для ІЕЕМ навчальні заклади Польщі, які 
знизили ціни на навчання  і пропонували безоплатну освіту. 

 

1.4.2. Організація вступної кампанії 
 

До чинників, які були характерними для вступної кампанії 2017 р., мож-

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

на денну і заочну форму навчання; 

- нова модель розподілу держбюджетних місць для випускників шкіл 

денної і заочної форми навчання; 

- переведення на вакантні місця державного замовлення; 

- вплив призову на строкову військову службу на проведення вступної 
кампанії 2017 року; 

- неодноразове внесення і запровадження Змін до Умов і Правил прийо-

му до університету у 2017 р. безпосередньо перед початком вступної кампа-
нії; 

- скорочення термінів приймання документів (з 12.07.17 до 26.07.17 р.); 

- одночасне приймання документів і проведення вступних випробувань; 

- зниження впливу середнього балу шкільного атестату при вступі до 

вищих навчальних закладів України у 2017 році; 
- проведення вступних екзаменів в університеті для осіб, яким відповід-

но до правил прийому надана така можливість; 

- використання сертифікатів ЗНО тільки 2017 і 2016  років; 

- скорочення кількості предметів у сертифікатах ЗНО на вибір вступни-

ків; 

- істотне зменшення фіксованих обсягів державного замовлення; 

- застосування пріоритетностей заяв вступників та автоматичне форму-

вання 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  розроблена цілком нова система ЄДЕБО, яка працювала з 
перебоями. Використовувалася інформаційна система “Конкурс” з доступом 

до мережі “Internet“ (сайт vstup.info). Це дало можливість оперативного з’ясу-

вання даних про кожного вступника.  
У локальній комп’ютерній мережі університету працювало п’ять персо-

нальних комп’ютерів і був створений вихід в Internet. Операторами інститу-

тів формувалася база даних про абітурієнтів для вступу за всіма освітніми 

ступенями, проводилася звірка сертифікатів з Українським центром оціню-

вання якості освіти, надавалися 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), садово-паркове господарство, екологія – 1) українська 
мова та література; 2) математика; 3) іноземна мова або біологія; 

• деревообробні та меблеві технології, автоматизація та комп’ю-

терно-інтегровані технології, прикладна механіка, комп’ютерні науки – 

1) українська мова та література; 2) математика; 3) іноземна мова або фізика; 
• інформаційні технології та системи, менеджмент, облік і оподат-

кування, економіка – 1) українська мова та література; 2) математика; 3) іно-

земна мова або історія України; 

• хімічні технології та інженерія – 1) українська мова та література; 2) 

математика; 3) іноземна мова або хімія; 

• дизайн – 1) українська мова та література;  2) творчий конкурс; 3) істо-

рія України; 

• архітектура та містобудування – 1) українська мова та література;  
2) творчий конкурс; 3) 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 2017 році вступники пода-
ли 3118 заяв (у 2016 р. – 4527 заяв, у 2015 р. – 4630 заяв, 2014 р. – 5560 заяв) 

в електронній і паперовій формі, у тому числі 2628 на денну і 490 на заочну 

форму навчання, що є менше від минулого року через обмеження можливос-
тей подачі заяв Умовами прийому 2017 року (можливо було подавати до 9 

заяв; 15 заяв – у 2016 році). 
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 2017 році зберігається на високому рі-

вні, особливо на денну форму навчання. Кількість заяв в електронній формі 
становила 2343 заяви (3657 заяв – у 2016 р., 2581 заява – у 2015 р., 2774 – у 

2014 році; 1789 заяв – у 2013 році; 673 заяви – у 2012 р.), що становило 

75,14% (80,8% – 2016 р., 55,74% – 2015 р., 54,01% – 2014 р.; 41,7% – 2013 р.; 

17% – у 2012 р.) від загального обсягу заяв. 

Середній конкурс до університету за кількістю поданих заяв на місця 

державного замовлення у 2017 році склав 6,26 (8,76 – у 2016 р., 11,10 – у 

2015 р., 11,44 – у 2014 р.; 9,37 – у 2013 р.; 7,3 – у 2012 р.), на одне місце дер-

жавного замовлення денної форми навчання склав 5,85 (8,08 – у 2016 р.; 8,09 

– у 2015 р.; 5,11 – у 2014 р.; 5,86 –  у 2013 р.; 4,9 – у 2012 р.), для заочної фо-

рми навчання – 10,00 (рис. 1.4.4). 

Найвищий конкурс за кількістю поданих заяв у 2017 р. був на таких спе-
ціальностях і спеціалізаціях: “Комп’ютерні науки” – 19,39; “Інформаційні 
технології та системи” – 13,5; “Економіка” – 11,50; “Менеджмент” – 15,20; 

“Облік і оподаткування” – 9,23. 

Найнижчий конкурс відмічено для таких спеціальностей і спеціалізацій: 

“Хімічні технології та інженерія” – 2,90; “Деревообробні та меблеві техноло-

гії“ – 1,77; “Лісове господарство“ – 0,93. 
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Рис. 1.4.4. Конкурс поданих заяв на місця держзамовлення 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
 

Конкурс для спеціальностей з творчими конкурсами становив: 11,38 на 

“Дизайн” і 5,33 на “Архітектуру та містобудування”. 

Серед основних тенденцій зміни конкурсу в 2017 р. можна виділити: 

1) Зменшення конкурсу на місця держзамовлення на денній формі на-
вчання з 8,76 (у 2016 р.) до 5,85 (у 2017 р.); 

2) Збереження високого конкурсу на інженерних спеціальностях: 

“Комп’ютерні науки”, “Інформаційні технології та системи” та “Автоматиза-
ція та комп’ютерно-інтегровані технології”; 

3) Істотне зменшення конкурсу на спеціальність “Лісове господарст-
во”. 

У 2017 р. державне замовлення для підготовки бакалаврів з урахуванням 

максимально можливих обсягів становило 498 місць (у 2016 р. – 532 місця, у 

2015 р. – 433 місця, у 2014 р. – 532 місця), з яких 449 – на денну форму на-
вчання і 49 – на заочну форму (рис. 1.4.5).  

У 2017 році за всіма освітніми ступенями (бакалавра і магістра) МОН 

України для університету виділило 530 місць державного замовлення, на які 
були зараховані абітурієнти, що склало на 333 місця менше, ніж у 2016 році. 
У 2016 році на 863 місця державного замовлення було зараховано абітурієн-

тів на освітні ступені бакалавра і магістра та ОКР спеціаліста. Тобто сумарне 

державне замовлення було зменшене на 38,58% у порівнянні з попереднім 

роком. 
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Рис. 1.4.5. Динаміка обсягів державного замовлення 

 для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

 

Конкурс на місця державного замовлення у розрізі спеціальностей наве-
дено у табл. 1.4.1. 

 

 

 

 



 

Таблиця 1.4.1. Конкурс до університету 
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Садово-паркове господарство 
п 

50 
13 0 50 

64 
3,85  п 

30 
1 0 0,00 

с 5 14   2,80  с 0 16   

Лісове господарство 
(Лісове господарство) 

п 
140 

50 2 191 
242 

3,82  п 
150 

2 23 11,50 

с 55 51   0,93  с 10 124 12,40 

Лісове господарство 
(Мисливське господарство) 

п 20 5 0 19 19 3,80  п 20 0 3   
 

Лісове господарство 
(Лісова інженерія) 

п 
40 

10 0 44 
51 

4,40  п 
30 

1 5 5,00 

с 5 7   1,40  с 0 9   

Архітектура та містобудування п 50 9 1 48 48 5,33  п   

Прикладна механіка 
(Машини та устатковання 

лісового господарства) 

п 

50 

9 1 34 

64 

3,78  п 

30 

1 1 1,00 

с 8 30   3,75  с 0 24   

Прикладна механіка 
(Деревообробче устатковання 

п 
30 

9 0 22 
31 

2,44  п 
10 

0 2   

с 7 9   1,29  с 0 1   

Прикладна механіка 
(Промисловий інжиніринг) 

п 20 7 0 41 41 5,86 
 

п 10 1 3 3,00 
 

Галузеве машинобудування п 100 0 0 12 12   
 

п 50 0 2   
 

Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології 
п 

40 
13 2 103 

135 
7,92  п 

30 
1 2 2,00 

с 15 32   2,13  с 0 10   

Деревообробні та меблеві техно-

логії 
п 

160 
30 1 53 

92 
1,77  п 

100 
2 7 3,50 

с 10 39   3,90  с 5 32 6,40 

Хімічні технології та інженерія  
п 

40 
10 0 29 

40 
2,90  п 

30 
0 1   

с 10 11   1,10  с 0 0   

Дизайн 
п 

60 
8 4 91 

104 
11,38  п 

  
с 7 13   1,86  с 

Комп'ютерні науки  
п 

50 
23 9 446 

527 
19,39  п 

25 
4 17 4,25 

с 15 81   5,40  с 0 20   

Інформаційні технології та сис-
теми 

п 50 10 4 131 131 13,5  
 

п 25 0 13   
 

Економіка (Економіка підприєм-

ства)             

п 
30 

8 4 140 
161 

17,50  п 
20 

0 14   

с 5 21   4,20  с 0 30   

Економіка (Економіка довкілля і 

природних ресурсів)             
п 20 5 0 32 32 6,40 

 
п 20 0 2   

 

Облік і оподаткування 
п 

75 
13 4 120 

142 
9,23  п 

130 
1 10 10,00 

с 5 22   4,40  с 0 23   

Менеджмент (Менеджмент органі-

зацій і адміністрування) 

п 
40 

15 5 228 
234 

15,20  п 
20 

4 18 4,50 

с 0 6      с 0 16   

Менеджмент (Менеджмент зовні-

шньоекономічної діяльності) 

п 
50 

15 1 126 
128 

8,40  п 
35 

4 11 2,75 

с 0 2      с 0 7   

Менеджмент 
(Менеджмент туризму) 

п 35 10 1 125 125 12,50 
 

п 20 2 6 3,00 
 

Екологія 
п 

50 
25 1 105 

124 
4,20  п 

50 
10 13 1,30 

с 5 19   3,80  с 0 25   

всього школа п 
1200 

297 44 2190 
2628 

7,37  п 
835 

34 153 4,50 

всього коледж с 152 438   2,88  с 15 337 22,47 

Всього денна форма  Всього заочна форма  

    1200 449 482 2190 2628 5,85    835 49 490 10,00 

Всього денна та заочна форма       

    2035 498 972 2343 3118 6,26       
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Загалом до університету в 2017 р. для здобуття освітньо-кваліфікаційно-

го рівня бакалавра зараховано 643 особи (у 2016 році – 759 осіб, у 2015 році – 

854 особи, у 2014 р. – 914 осіб; у 2013 р. – 845 осіб, у 2012 р. – 926 осіб), з 
них 385 осіб на денну форму навчання (у 2016 році – 507 осіб, у 2015 році – 

605 осіб, у 2014 р. – 655 осіб, у 2013 р. – 574 особи, у 2012 році – 589 осіб) і 
258 осіб на заочну форму навчання (у 2015 році – 252 осіб, 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 2017 році було 

зараховано на денну форму навчання 118 осіб (у 2016 році – 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 навчання 231 особу (у 2016 році – 195 осіб, у 2015 ро-

ці – 205 осіб, у 2014 р. – 178 осіб,  у 2013 р. – 184 особи, у 2012 р. – 249 осіб). 

У 2017 р. було подано одна заява від абітурієнта (інваліда дитинства), 
який мав право вступу за результатами співбесіди та одна заява від абітурієн-

та (учасника АТО), який мав право вступу за внутрішніми іспитами та за 

квотою. Обидва стали студентами університету. Двох дітей, у батьки яких 

були учасниками бойових дій перевели на вакантні місця державного замов-

лення, згідно з Правилами прийому до університету. Всього було переведено 

на вакантні місця державного замовлення 8 осіб.  

З урахуванням сертифікатів ЗНО до університету вступили 208 осіб, з 
них 189 осіб на денну форму навчання і 19 осіб на заочну форму навчання. За 

співбесідою вступив один вступник (дитина-інвалід), а за результатами іспи-

тів також один вступник (учасник АТО) – обидва на заочну форму навчання. 

На основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста до університету вступили 

433 особи, з них 196 осіб на денну форму навчання і 237 осіб на заочну фор-

му навчання. Це свідчить про те, що слід і надалі проводити активну проф-

орієнтаційну роботу в коледжах, оскільки понад 66,57% зарахованих вступ-

ників до університету є випускниками коледжів. 

У 2017 році всього за всіма освітніми ступенями вступило 1138 осіб (у 

2016 році – 1344 осіб, у 2015 році – 1428 осіб, у 2014 році – 1607 осіб).  

На освітній рівень магістра зараховано 495 осіб (у 2016 році – 262 осо-

би, у 2015 році – 204 особи, у 2014 році – 187 осіб), з них за державним замо-

вленням – 236 осіб (у 2016 році – 190 осіб, у 2015 році – 93 особи, у 2014 році 
– 124 особи), а за кошти фізичних та юридичних осіб – 259 осіб (у 2016 році – 

72 особи, у 2015 році – 111 осіб, у 2014 році – 63 особи). Вступ на ОКР спеці-
аліста у 2017 році не проводився. 

У 2017 році було подано 2 заяви на апеляцію. 

Результати зарахування студентів до університету за освітніми ступенями 

бакалавр і магістр подано в табл. 1.4.2. 
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Таблиця 1.4.2 

Результати зарахування студентів до НЛТУ України у 2017 році 
(станом на 30 серпня 2017 р.) 

 

Рівні вищої освіти та 
освітньо-кваліфікаційні рівні Всього 

За державним 
замовленням 

За кошти фізичних і 
юридичних осіб 

денна 
форма 

заочна 

форма 
денна 

форма 
заочна 

форма 
ОР бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти 

210 119 11 70 10 

ОР бакалавр на основі  
ОКР молодшого спеціаліста 

433 148 16 48 221 

Разом: ОР Бакалавр (2017р.) 643 267 27 118 231 

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 (2017 р.) 495 213 23 115 144 

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 (2017 р.) 0 0 0 0 0 

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 2017 рік 1138 480 50 233 375 
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 

 

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 2017 р. працівники приймаль-

ної комісії працювали над створенням належних умов для вступу на обрані 
спеціальності та спеціалізації в НЛТУ України відповідно до вимог поло-

ження про Приймальну комісію університету та Правил прийому. Проте, з 
об’єктивних причин не вдалося у повному обсязі виконати доведені обсяги 

державного замовлення, а також досягти збільшення чисельності вступників. 

Однак, сумарна кількість вступників, зарахованих на навчання за кошти фі-
зичних та юридичних осіб на денній і заочній формі навчання у 2017 році, 
зросла на 127 осіб. 
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1.5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 
 

Станом на 30 червня 2017 року в ДВНЗ “НЛТУ України” налічувалося 

379 науково-педагогічних працівники (НПП), з них: 354 (93,4%) – штатні; 25 

(6,6%) – сумісники (табл. 1.15). 

До складу НПП входять: 

• професори, доктори наук – 52 особи; (13,7%), з яких 47 (12,4%) – шта-
тних; 

• доценти, кандидати наук – 222 особи (58,6%), з яких 212 (55,9%) – 

штатних. 

Загальна чисельність НПП з вченими званнями і науковими ступенями 

по університету складає 72,3% (в т.ч. 73,2% – серед штатних НПП). 

Штатні НПП з вченими званнями і науковими ступенями у навчально-

наукових інститутах становлять: 

• ННІ ЛСПГ – 17 докторів наук, професорів; 43 кандидати наук, доценти 

(78,9% від штатної чисельності НПП); 

• ННІ ІМАКІТ – 7 докторів наук, професорів; 33 кандидати наук, доцен-

ти (78,4% від штатної чисельності НПП); 

• ННІ ДТД – 9 докторів наук, професорів; 59 кандидатів наук, доцентів 

(65,4% від штатної чисельності НПП); 

• ННІ ЕЕМ – 11 докторів наук, професорів; 58 кандидатів наук, доцентів 

(83,1% від штатної чисельності НПП); 

• кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін (КГСД) – 3 доктори наук, 

професори; 19 кандидатів наук, доцентів (55,0% від штатної чисельності НПП). 
 

 
 

Рис. 1.14. Чисельність науково-педагогічних працівників університету  

з вченими званнями і науковими ступенями (штатних) 
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Із 354 штатних НПП – 78 (22,0%) – особи пенсійного віку, зокрема: 
- ННІ ЛСПГ – із 76 штатних НПП – 10 (13,2%) – пенсійного віку; 

- ННІ ІМАКІТ – із 51 штатного НПП – 16 (31,4%) – пенсійного віку; 

- ННІ ДТД – зі 104 штатних НПП – 21 (20,2%) – пенсійного віку; 

- ННІ ЕЕМ – із 83 штатних НПП – 21 (25,3%) – пенсійного віку; 

- кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін – із 40 штатних НПП – 10 

(25,0%) – пенсійного віку. 

З 47 штатних докторів наук, професорів – 26 (55,3%) особи пенсійного 

віку. Середній вік докторів наук, професорів становить – 62,9 років. 

Більшість науково-педагогічних працівників – 312 осіб (82,3%) мають 

стаж педагогічної роботи понад 10 років (табл. 1.15). 

Серед штатних НПП – 133 особи (37,6%) – жінки, і 221 особа (62,4%) – 

чоловіки. 

 
Рис. 1.15. Вікова структура штатних  

науково-педагогічних працівників університету 

 
Найчисельнішими кафедрами в університеті є: дизайну – 27 науково-

педагогічних працівників; ландшафтної архітектури, садово-паркового гос-
подарства та урбоекології – 26 НПП; інформаційних технологій – 25 НПП. 

Малочисельні кафедри університету: фізики – 5 науково-педагогічних 

працівників; філософії та психології – 6 НПП; технології матеріалів і маши-

нобудування – 6 НПП. 

Динаміка зміни якісного складу штатних науково-педагогічних праців-

ників університету (з вченими званнями і науковими ступенями) за останні 
роки подана на рис. 1.16. Слід зазначити, що чисельність НПП з вченими 

званнями і науковими ступенями у всіх структурних підрозділах університе-
ту збільшилася, а загалом в університеті – зросла на 0,56%. 
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Таблиця 1.15 

Зведені дані про кількісний і якісний склад ПВС ДВНЗ “НЛТУ України” 

(станом на 30.06.2017 року) 
 

№ 

з/п 
Показники 

ІЛСПГ ІІМАКІТ ІДТД ІЕЕМ 

кафедри  

гуманітарно-

соціальних 

дисциплін 

По університету 

Шт. Сум. Шт. Сум. Шт. Сум. Шт. Сум. Шт. Сум. Штатні Сумісники Разом 

1 
Загальна чисельність 

в т.ч. пенсійного віку (осіб) 
76 5 51 5 104 12 83 2 40 1 354 25 379 

10 1 16 1 21 1 21 -  10 -  78 3 81 

2 
Чисельність д.н., проф. 

в т.ч. пенсійного віку (осіб) 

17 -  7 1 9 3 11 1 3 -  47 5 52 

6 -  5 1 4 1 8 -  3 -  26 2 28 

3 
Чисельність к.н., доцентів 

в т.ч. пенсійного віку (осіб) 

43 3 33 -  59 5 58 1 19 1 212 10 222 

4 -  9 -  12 -  12 -  7 -  44 0 44 

4 Середній вік НПП 49,3 44,0 54,4 45,4 48,8 47,7 48,9 45,0 52,7 37,0 50,2 46,2 49,9 

5 Середній вік професора, д.н. 57,5 -  69,3 79,0 61,5 62,0 50,0 78,7 78,7   62,9 63,2 63,0 

6 Середній вік доцента, к.н. 49,6 44,2 54,8 55,0 48,0 45,0 40,0 51,8 51,8 37,0 49,6 45,2 49,4 

 

 

7 

Зі стажем роботи (осіб):                           

- до 3-х років 1 -  -  1 2 1 3 -  1 1 7 3 10 

- від 3 до 10 років 10 2 5 1 29 4 5 -  1 -  50 7 57 

- від 10 до 20 років 35 1 16 2 35 2 35 2 14 -  135 7 142 

- понад 20 років 30 2 30 1 38 5 40 -  24 -  162 8 170 

8 Чоловіки (осіб) 54 4 47 5 71 7 33 1 16 1 221 18 239 

9 Жінки (осіб) 22 1 4 -  33 5 50 1 24 -  133 7 140 
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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 кі-
лькісна і якісна характеристика подана на рис. 1.17. Слід зазначити, що за пока-

зником, який характеризує кількість НПП з вченими званнями і науковими сту-

пенями на 100 студентів денної форми навчання, університет істотно випере-

джає середнє його значення по Україні. Зокрема за кількістю докторів наук та 
професорів він становить 2,68 проти 0,905 по Україні, а за кількістю кандидатів 

наук і доцентів – 11,44 проти 4,12. Це свідчить про високий якісний рівень 

НПП університету. У “Рейтингу ВНЗ “Топ-200 Україна” – 2016-2017 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 20 з 33 кафедр університету, в тому 

числі 15 з 21 випускової кафедри. 

За звітний період оголошено два конкурси. Результати обрання за конкур-

сом подано в табл. 1.16.  

Таблиця 1.16  

Результати обрання за конкурсом у 2016-2017 н.р. 

Навчально-

наукові 
інститути 

Дирек-

тори 

Завіду-

вачі  
кафедр 

Профе-

сори 
Доценти 

Старші 
викладачі 

Асис-

тенти 
Разом 

ЛСПГ -/- 1/1 0,75/1 3/4 0,5/1 0,5/2 5,75/9 

ІМАКІТ -/- -/- 1/1 2,5/3 2/2 -/- 5,5/6 

ДТД -/- 1/1 -/- 3/4 3,75/4 8,25/9 16/18 

ЕЕМ -/- 1/1 -/- 6,75/7 -/- 0,75/2 8,5/10 
Кафедри гумуні-
тарно-соціальних 

дисциплін 

-/- -/- -/- 2,5/3 2,75/4 0,25/1 5,5/8 

Разом  -/- 3/3 1,75/2 17,75/21 9/11 9,75/14 41,25/51 

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 інших 

країн. У 2016-2017 н.р. стажування проходило 103 викладачі університету, з 
яких 32 особи – за кордоном (табл. 1.17). 

Таблиця 1.17  

Стажування НПП університету в 2016-2017 н.р. 

Навчально-

наукові 
інститути 

Завідувачі 
кафедр 

Професори Доценти 
Старші 

викладачі 
Асистенти Разом 

ЛСПГ -/- 7/5 15/5 1/- 2/2 25/12 
ІМАКІТ 1/- -/- 8/2 5/- 2/- 16/2 
ДТД 1/1 1/- 8/1 5/- 8/3 23/5 

ЕЕМ 4/1 2/1 23/10 1/- 1/- 31/12 
Кафедри гумуні-
тарно-соціальних 

дисциплін 

1/- 1/- 2/1 2/- 2/- 8/1 

Разом  7/2 11/6 56/19 14/- 15/5 103/32 

Примітка: чисельник – кількість осіб; знаменник – кількість закордонних стажувань 

У звітному році захистили кандидатські дисертації: 
- Шаловило Юлія Ігорівна; 
- Василишин Христина Романівна; 
- Подоляк Зоряна Романівна; 
- Преснер Руслана Борисівна; 
- Мирончук Катерина Василівна; 
- Тарас Уляна Михайлівна; 
- Харитон Іван Іванович. 
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2. НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2.1. Основні пріоритетні напрями наукових досліджень і розробок 

Наукова і науково-технічна діяльність у звітному році була зосереджена в 

межах Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і роз-
робок університету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Украї-
ни 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 гумані-
тарних 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 спряму-

вання. Зокрема, продовжували виконуватись науково-дослідні роботи, 

пов’язані з вирішенням таких еколого-економічних проблем: 

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

жави; 

- опрацювання еколого-біологічних основ збереження і відтворення гено-

фонду лісових екосистем; 

- розроблення екологічних основ невиснажливого використання лісових 

ресурсів на засадах наближеного до природи лісівництва; 
- створення нових композиційних матеріалів на основі деревини та енерго-

ощадних і екологобезпечних технологій деревообробки. 

Наукову та науково-технічну діяльність у 2016 році здійснювали 387 нау-

ково-педагогічних працівників, в т.ч. один академік НАН України, 39 докторів 

наук, професорів, 194 кандидати наук, доценти та 28 штатних працівників нау-

ково-дослідної частини, з них вісім кандидатів наук. Науково-дослідні роботи 

виконувались у 25 кафедральних, двох галузевих та одній міжвідомчій науково-

дослідній лабораторіях і Ботанічному саду загальнодержавного значення. 

У відповідності із тематичними планами науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт (НДДКР) у 2016 році виконувалось 26 науково-

дослідних робіт із загальним річним обсягом 1568,1 тис. грн., в тому числі 
шість держбюджетних на суму 737,8 тис. грн. (з них: чотири фундаментальні - 
на суму 548,0 тис. грн. і дві прикладні – на суму 189,8 тис. грн.) 18 госпдого-

вовів на суму 174,2 тис. грн. та два міжнародних гранти на суму 656,2 тис. 
грн. 

У 2017 році заплановано виконання 31 роботи загальним обсягом фінансу-

вання 2533,2 тис. грн., в т.ч. за рахунок держбюджету на конкурсній основі – 

984,8 тис. грн, за госпдоговорами – 1461,5 тис. грн та грантом 86,9 тис. грн. 
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Обсяги фінансування та кількість фундаментальних і прикладних дослі-
джень й госпдоговірних робіт університету за 2013-2017 роки, представлено на 

рисунках 2.1-2.3. 

 

 
Рис. 2.1. Обсяги фінансування НДДКР  

 

 
Рис. 2.2. Обсяги фінансування і кількість НДДКР 
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Рис. 2.3. Кількість фундаментальних і прикладних досліджень 

та госпдоговірних робіт 
 

2.2. Важливі результати фундаментальних та прикладних  

досліджень, отримані за завершеними науково-дослідними  

роботами у 2016 році 
 

При виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт отримано резуль-

тати, які мають як фундаментальне, так і практичне значення.  

За пріоритетним тематичним напрямом “Технології сталого використання, 

збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збе-

реження біорізноманіття” закінчена одна держбюджетна науково-дослідна ро-

бота “Розробка технології пришвидшеного вирощування деревної маси в 

плантаційних насадженнях на основі використання регуляторів росту рос-
лин”. 

Розроблена і представлена до впровадження технологія вирощування на 

суцільних зрубах і непридатних для сільськогосподарського використання зем-

лях плантаційних лісових насаджень з коротким оборотом рубки (40-70 років) 

для промислового отримання цільових сортиментів, а також створення енерге-

тичних плантацій з ротацією в 3-4 роки для отримання паливної тріски та виро-

бництва палет. 
З проблем енергетики та енергоефективності закінчена держбюджетна на-

уково-дослідна робота “Розроблення ресурсоощадних технологій конвекто-

рного сушіння шпону та подрібненої деревини”. На основі конвекторного 

теплообміну і дифузійного вологоперенесення розроблено ресурсоощадну тех-

нологію конвективного сушіння шпону та подрібненої деревини, яка відзнача-

ється підвищеною ефективністю і високою якістю сушіння. 

Актуальні дослідження проводились також за такими перехідними держ-

бюджетними науково-дослідними роботами: 
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“Теоретико-методологічні засади екологізації освіти як чинник фор-

мування людського капіталу для сталого розвитку”. 
Дослідження спрямоване на реалізацію Стратегії сталого розвитку “Украї-

на-2020”, схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р., рішення 

Колегії Міністерства освіти і науки України від 26.12.2015 року “Про екологі-
зацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку”, 

вимог світової спільноти щодо підготовки фахівців для сталого розвитку, що 

містяться в документах Спеціального саміту ООН з проблем сталого розвитку 

(вересень, 2015 р.), Рамок дій “Освіта-2030”, запропонованих ЮНЕСКО (лис-

топад, 2015 р.), добровільних зобов’язань України, взятих на конференції ООН 

зі сталого розвитку “Ріо+20” і внесених у реєстр ООН під назвою “Екологізація 

освіти: внесок України”, Паризької угоди щодо змін клімату від 12 грудня 2015 

року. 

Актуальність дослідження визначається провідною роллю освіти в забез-
печенні сталого розвитку суспільства. Визначено світоглядні і методологічні 
передумови екологізації освіти з метою підготовки фахівців для сталого розви-

тку. Освіта реформуючись повинна забезпечити насичення знань і світогляду 

кожного фахівця глибоким розумінням причинно-наслідкових взаємозв’язків і 
залежностей між діяльністю людини та станом (якістю) природного життєвого 

середовища. Кожний фахівець має оволодіти новим еколого-економічним мис-
ленням для забезпечення гармонізації економічних та екологічних інтересів і 
реалізації концепції сталого розвитку. Обгрунтовано включення екологічної 
компетентності фахівця до Переліку загальних компетентностей під час роз-
роблення методології та методичних рекомендацій з підготовки стандартів ви-

щої освіти. 

“Біоценотичні засади та молекулярно-генетичні механізми вирощу-

вання біологічно стійких високопродуктивних лісів”. 

Для переходу лісового господарства України з суцільно-лісосічної системи 

господарювання до вибіркової, наближеної до природи продовжувалось розро-

блення нових способів і технологій переформування одновікових деревос-
танів різного віку в мішані різновікові – основи вибіркового господарювання. 

Для підвищення біотичної стійкості лісостанів розроблено методику молекуля-

рно-генетичної діагностики бактеріальних патогенів деревних рослин. Виділено 

окремі гени білків-дефензинів, які обумовлюють реакцію – відповідь дерев на 

ураження фітопатогенами і розробляються способи активації цих генів. 

“Молекулярно-генетичні основи стійкості сосни звичайної (Pinus 

sylvestris L.) до біотичного стресу”. 
Робота спрямована на створення теоретичного підгрунтя для застосування 

ДНК (дезиксорибонуклеїнових) технологій у лісовому господарстві з метою 

підвищення біологічної стійкості хвойних деревостанів. Створено колекцію па-

тогенів сосни звичайної, проведено тринскриптомний аналіз генів дефензинів і 
ліпід-трансферного протеїну у сіянцях сосни, інокульованих збудниками інфе-
кційного ураження, з’ясовано геномну організацію ліпід-трансферних протеїнів 

у геномі сосни звичайної. Нуклеотидну послідовність одного із генів ліпід-
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трансферних протеїнів зареєстровано у Світовому банку генів (GenBank, Ва-

шингтон США) під номером KV 352340. 

Госпдоговірні роботи виконувались університетом на замовлення низки 

лісгоспів Закарпатського, Чернівецького, Хмельницького обласних управлінь 

лісового та мисливського господарства, Галицької районної державної адмініс-
трації м. Львова, Природного заповідника “Медобори” та інших установ і орга-

нізацій. У 2016 р. завершено виконання 18 госпдоговірних робіт. Отримані ре-

зультати повністю відповідають технічним завданням  і прийняті замовниками 

до впровадження. Вони стосуються: виявлення особливостей росту, санітарного 

стану, продуктивності лісових насаджень та розроблення відповідних лісогос-

подарських заходів; мікоризації садивного матеріалу; вирощування дерев із за-

даними декоративними властивостями деревини; інвентаризації зелених наса-

джень та благоустрою населених місць; виготовлення і поставка дослідних зра-

зків велико габаритних абразивних інструментів для калібрування-шліфування 

повноформатних деревинностружкових плит.  
У звітному періоді університет виконував також дві  науково-дослідні ро-

боти за міжнародними грантами – одну за сьомою рамковою Програмою ЄС 

“Усунення прогалини в дослідницько-інноваційній роботі щодо ефективності 
використання ресурсів і сировини” (наук. керівник, професор Кійко О.А., другу 

за Програмою “Горизонт-2020” “Розподілена, інтегрована і узгоджена лісова 

інформація для перспектив розвитку біоекономіки” (наук. керівник, доцент Ча-
сковський О.Г.) Загальна сума фінансування за цими грантами 1 млн. 375 тис. 
грн., у 2016 р. – 656,2 тис. грн. 

У 2016 році університетом спільно з Львівською міською радою був про-

ведений Перший Львівський екологічний форум “Міста та місцеві грома-

ди: роль у вирішенні екологічних проблем”.  

Метою форуму було – обговорення шляхів вирішення глобальних, регіо-

нальних та локальних екологічних проблем міст та місцевих громад в контексті 
рішень саміту ООН (2015 р.) щодо Цілей Сталого Розвитку до 2030 р. та Пари-

зької угоди зі змін клімату (2015 р.). Актуальність Форуму обумовлена двома 

важливими міжнародними документами: 

1. Паризька угода зі зміни клімату (що передбачає зменшення викидів пар-

никових газів та переінвестування коштів з індустрії видобутку викопних палив 

у проекти розвитку альтернативних джерел енергії), яка набула чинності 4 лис-

топада 2016 р. Виконання ратифікованої Україною Паризької угоди означає, що 

наші міста мають будувати свою енергетичну стратегію, враховуючи необхід-

ність переходу на відновлювальну енергетику;  

2. Саміт ООН з розвитку, який у вересні 2015 р. ухвалив глобальні Цілі 
Сталого Розвитку до 2030 року.  
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2.3. Інформаційне забезпечення наукової діяльності,  
в т.ч. захист результатів досліджень охоронними  

документами на об’єкти права інтелектуальної власності,  
публікації, участь у виставках, ярмарках, конференціях тощо 
Результати наукової та науково-технічної діяльності у 2016 році були за-

хищені 12 охоронними документами на об’єкти права промислової власності, з 
них три патенти на винаходи та дев’ять на корисні моделі. 

На бухгалтерському обліку у якості нематеріальних активів знаходяться 

206 об’єктів права промислової власності. 
За результатами наукової та науково-технічної діяльності у звітному році 

видано 18 монографій, один підручник, 14 навчальних посібників, а також 769 
наукових статей, в т.ч. за кордоном – 135. Проведено чотири наукових семіна-
рів і конференцій. 

Редакційно-видавничим центром університету видано у 2016 році вісім ви-
пусків збірника науково-технічних праць, у першому півріччі 2017 році – чоти-
ри. Наукові видання університету видаються на паперових носіях і мають елек-
тронні версії у сформованих каталогах, які містяться 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 молодих науков-
ців. 

У 2016-2017 навчальному році діяльність Ради молодих учених була спря-
мована на опрацювання та поширення інформації про наукові заходи в Україні 
та за кордоном, інформаційну допомогу про фонди та організації, що здійсню-
ють грантову підтримку наукових досліджень, сприяння в отриманні інформа-
ції про проведення наукових заходів: конференцій, семінарів, симпозіумів, 
сприяння впровадженню результатів досліджень молодих учених і фахівців, у 
захисті інтелектуальної власності, закріплення молодих кадрів в університеті, 
залучення молодих учених для участі у конкурсах наукових робіт. Зокрема згі-
дно з наказом МОН України від 20.05.2016р. № 545 “Про оголошення конкурс-
ного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експерименталь-
них) розробок молодих учених” у 2016 році на конкурс було подано шість про-
ектів наукових робіт та науково-технічних розробок. У 2017 році планується 
податичотири проекти. 

У 2016 році через Західний науковий центр НАН України і МОН України 

Львівською облдержадміністрацією та Львівською обласною радою були приз-
начені премії Кондратюку Володимиру Олександровичу, доктору історичних 

наук, професору, завідувачу кафедри історії України, політології та права – ві-
домому вченому і знаному фахівцю та Копію Сергію Леонідовичу, кандидату 

сільськогосподарських наук, доценту й Ортинській Галині Євгенівні, 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. 
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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 в університеті продовжувалась робота з активізації студе-
нтської науково-дослідної роботи. В цьому напрямку були проведені такі захо-

ди: 

- І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 41 навчальної дисципліни 

і 10 спеціальностей (І етап – університетська). Відзначено 108 студентів універ-

ситету. У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016 році з навчаль-

них дисциплін “Обладнання лісового комплексу”, “Економіка природокористу-

вання”, “Менеджмент організацій і адміністрування”, “Облік і аудит”, “Еколо-

гія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуван-

ня”, “Лісове і садово-паркове господарство”, що проходила у ВНЗ України взя-

ли участь 29 студентів університету. 

Згідно з наказом МОН України від 02.07.2016 р. № 756 “Про підсумки 

Всеукраїнської студентської олімпіади” у ІІ етапі студентської олімпіади зі 
спеціальності “Обладнання лісового комплексу” відзначено дипломом ІІ ступе-

ня студента Панасюка М.М.  

- конкурс на кращу наукову роботу студентів з природничих, технічних та 

гуманітарних наук, де було представлено 9 студентських робіт 11 студентів 

університету. Відзначено дипломами І-ІІІ ступеня дев’ять студентів університе-

ту. 

На міжнародному конкурсі дипломних робіт і проектів серед ВНЗ лісово-

го профілю за спеціальністю “Лісове господарство” (Республіка Бєларусь, м. 

Мінськ) відзначено дипломами І - ІІ ступеня трьох студентів-випускників уні-
верситету. 

На огляді-конкурсі дипломних робіт архітектурних і художніх спеціаль-

ностей ВНЗ України (м. Чернівці) дипломами І-ІІІ ступеня відзначено вісім 

студентів кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та 

урбоекології. 
Двоє студентів університету відзначені заохочувальними грамотами на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (ІІ тур) із напряму 

“Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт” (м. Харків) і один сту-

дент отримав сертифікат за участь у Міжнародному студентському конгресі 
“Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування” (м. 

Львів). 

У конкурсі за програмою Worldskills “Мехатроніка” (м. Київ) відзначено 

бронзовими медалями і дипломами ІІІ ступеня чотири студенти університету. 

- 68-му студентську науково-практичну конференцію за підсумками на-
укової роботи студентів. У 12-ти секціях заслухано 476 доповідей 488 студентів 

університету. Дипломами і грамотами відзначено 142 студенти університету. 
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Статистичні дані про чисельність студентів, які брали участь у досліджен-

нях відображено на рис. 2.4. 

 

 
 

Рис. 2.4. Чисельність студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях 
 

Результати наукових досліджень студентів опубліковано у 118 статтях на-
укового збірника матеріалів 68-ої студентської науково-практичної конферен-

ції. В рамках конференції на кафедрі дизайну відбулися виставки студентів: ди-

зайн-розробок та плакатів “Екодизайн та здорове довкілля”, “ФотоЕтюди”, 

виставка графічних творів “Сплетіння”. Загалом на тематичних виставках було 

представлено 225 творчих робіт студентів університету. 

Сім студентів університету брали участь у всеукраїнських студентських 

наукових конференціях: 

- “Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи” (м. 

Ужгород); 

- “Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації” 

(м. Одеса); 
- “Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік” (м. Львів); 

- “Стан та перспективи розвитку індустрії гостинності в сучасних умовах: 

економічні та  фінансові аспекти” (м. Львів). 

Результати науково-дослідної роботи студентів використовуються у навча-
льному процесі і при читанні курсів з “Основи наукових досліджень”, “Сучасні 
методи досліджень”, “Наукові дослідження в деревообробці”, “Етика і естети-

ка”, “Філософські проблеми наукового пізнання”, “Методологія наукових дос-

ліджень”. 

За досягнуті успіхи у науково-дослідній роботі, студенти-переможці Все-
української студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу студентських 
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наукових робіт, студентської науково-практичної конференції нагороджені та-

кож університетськими дипломами та грошовими винагородами. 

Іменними стипендіями за відмінні успіхи в навчанні та наукову роботу 

відзначені: Президента України – 3 студенти; Верховної Ради України – 1 сту-

дент; Кабінету Міністрів України – 1 студент; Вченої ради університету – 5 

студентів; академіка П. Погребняка – 4 студенти; Голови Львівської обласної 
державної адміністрації – 3 студенти; ім. В. Чорновола – 2 студенти. 

Розвиток творчих здібностей студентської молоді проходить також в орга-
нізованих в університеті клубах, студіях, спілках: “Гільдія ландшафтних архі-
текторів”, “Еколог”, “Садовод-декоратор”, “Студентське теріологічне товарист-

во”, 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 2016 році наказом МОН України від 08 липня 2016р. № 816 затверджено 

рішення Ліцензійної комісії про розширення провадження освітньої діяльності 
в університеті на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філо-

софії) з восьми спеціальностей денної форми навчання із загальним ліцензій-

ним обсягом 125 осіб. В університеті рішенням Вченої ради відкрита докторан-

тура також з восьми спеціальностей. 

У 2016-2017 навчальному році в університеті діяли докторантура з чоти-

рьох спеціальностей, очна і заочна аспірантура з семи спеціальностей лісотех-

нічного і економічного спрямування (у т.ч. з п’яти спеціальностей за номенкла-
турою, затвердженою у 2015 році). 

На кінець навчального року в докторантурі перебували п’ять докторантів: 

Грицак С.А. (кафедра технології меблів і виробів з деревини), Дадак Ю.Р. (ка-

федра технологій лісопилення, столярних і дерев’яних будівельних виробів), 

Лісовий М.М. (кафедра лісових культур та лісової селекції), Ковальова В.А. і 
Ковальчук Н.П. (кафедра лісівництва). Закінчив докторантуру Часковський О.Г. 

(кафедра лісової таксації та лісовпорядкування). 

За кошти держбюджету в аспірантурі університету з відривом від вироб-

ництва навчаються 35 аспірантів, без відриву від виробництва – 12. За кошти 

фізичних осіб – 9 аспірантів з відривом від виробництва. 
В Навчально-науковому інституті лісового і садово-паркового господарст-

ва (ННІ ЛСПГ) навчається 21 аспірант, в Навчально-науковому інституті інже-

нерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (ННІ 
ІМАКІТ) – 4, в Навчально-науковому інституті деревооброблювальних техно-

логій і дизайну (ННІ ДТД) – 20 та в Навчально-науковому інституті екологічної 
економіки і менеджменту (ННІ ЕЕМ) – 11 аспірантів. 

Розподіл за структурними підрозділами аспірантів та докторантів, які на-
вчалися в аспірантурі та докторантурі, подано на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Чисельність аспірантів і докторантів 

 

До аспірантури у 2016 році відповідно до показників, затверджених Мініс-
терством освіти і науки України, зараховано 7 осіб з відривом від виробництва. 

Розподіл за структурними підрозділами аспірантів і докторантів, які зара-
ховані на навчання у 2016 році, подано на рис. 2.6. 

Динаміка чисельності аспірантів і докторантів подана на рис. 2.7. 

Завершили навчання в аспірантурі 7 аспірантів з відривом і 4 – без відриву 

від виробництва. З них своєчасно захистили дисертації по одному аспіранту з 
відривом і без відриву від виробництва. 

До спеціальних кафедр прикріплено 20 здобувачів наукового ступеня кан-

дидата наук і одного – доктора наук. 

 
Рис. 2.6. Прийом аспірантів і докторантів у 2016 році 
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Рис. 2.7. Чисельність аспірантів і докторантів 

 

Майбутніх докторів наук консультували професори Гузь М.М., Кійко О.А., 

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

дата наук здійснювали академік НАН України Туниця Ю.Ю., професори та до-

ктори наук: Бехта П.А., Горошко М.П., Гриник Г.Г., Гузь М.М., Гут Р.Т., Заїка 

В.К., Криницький Г.Т., Копій Л.І., Кучерявий В.П., Кшивецький Б.Я., Лебеде-

вич С.І., Лютий Є.М., Мазепа В.Г., Максимів В.М., Маєвський В.О., Миклуш 

С.І., Осадчук Л.С., Поберейко Б.П., Рябчук В.П., Туниця Т.Ю., Соколовський 

Я.І., Сопушинський І.М., Сорока М.І., Хоєцький П.Б., Шостак В.В. 

Підготовкою аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук за-
ймались також 15 доцентів, кандидатів наук. 

У 2016 році в університеті розпочалась підготовка докторів філософії. Для 

цього розроблено освітньо-наукові програми підготовки, які складаються із 
освітньої та наукової складових. Освітня складова програм підготовки докторів 

філософії складає до 56 кредитів. 

Підготовка докторів філософії вимагає нових підходів до організації пер-

шого етапу підготовки – процесу вдосконалення аспірантами знань з фахових 

дисциплін та знання іноземної мови. На це відведено перший-другий роки під-

готовки і передбачається відвідування аспірантами лекцій, практичних занять 

та семінарів, здача ними заліків та екзаменів, виступи на наукових семінарах, 

конференціях, симпозіумах. Аспіранти мають право на стажування в інших на-

вчальних та наукових закладах. 

Наукова складова підготовки докторів філософії передбачає збір та опра-
цювання наукових матеріалів за темою дисертації, опублікування результатів 

досліджень, написання дисертаційної роботи та її захист у встановлений термін 

(до 4-х років). Такі зміни вимагають нових підходів до розроблення навчальних 

планів та формування індивідуальних планів аспірантів. Ускладнює навчання 

невелика їх чисельність – 1 - 2 особи на спеціальність. Це збільшує затрати уні-
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верситету на підготовку. Розрахована у 2016 році вартість підготовки одного 

доктора філософії за кошти фізичних чи юридичних осіб становила від 53 до 80 

тис. гривень за 4 роки навчання (залежно від обраної спеціальності). Збільшен-

ня чисельності аспірантів, у т.ч. і платників, дозволить істотно зменшити затра-

ти на їх підготовку і в цьому напрямі потрібно працювати завідувачам спеціа-

льних кафедр та майбутнім науковим керівникам, а також відділу аспірантури. 

У звітному навчальному році в університеті функціонували три спеціалізо-

вані вчені ради із захисту докторських (кандидатських) дисертацій із п’яти нау-

кових спеціальностей. 

У спеціалізованій вченій раді Д 35.072.02 (голова ради проф. Криницький 

Г.Т.) захищено 6 кандидатських і одна докторська дисертації, у тому числі одна 

кандидатська дисертація – працівником університету (Шаловило Ю.І, кафедра 

лісівництва). 
У спеціалізованих радах інших установ працівниками університету захи-

щено три кандидатські дисертації (Василишин Х.Р., кафедра екологічної еко-

номіки; Подоляк З.Р. і Преснер Р.Б, кафедра іноземних мов). 

Динаміка кількості захищених дисертацій працівниками університету про-

тягом останніх років подана на рис. 2.8. 

 

 
 

Рис. 2.8. Динаміка захисту дисертацій працівниками університету 
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3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

3.1. Напрямки міжнародної співпраці 
 

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво університету 

здійснюється за такими напрямками:  

• стале лісокористування; 

• ведення наближеного до природи лісового господарства; 
• посилення стійкості вразливих лісових екосистем в умовах змін довкілля; 

• використання недеревних ресурсів лісу; 

• лісовий менеджмент; 
• екологічна економіка; 
• економіка та менеджмент лісових підприємств, технології деревообробки, 

технології виробів з деревини. 

 

Основні напрямки міжнародної співпраці: 
1) наукові дослідження за програмою COST Actions; 

2) програми Британської Ради в Україні; 
3) академічні обміни за напрямом КА1 програми ЄС Еразмус+; 

4) діяльність в рамках меморандуму з Фондом ім. Фрідріха Еберта про 

співпрацю у галузі розвитку дуальної освіти; 

5) співпраця зі стратегічними партнерами. 

 
 

Зведені дані про міжнародні освітні та наукові проекти і програми подано в 

табл. 3.1.  
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Таблиця 3.1. 

Участь у міжнародних освітніх та наукових проектах і програмах 
 

Напрямок 

співпраці 

Партнер (держава, 

організація, інститут, установа 

та ін.) 

Назва проекту, програми 

Термін 

вико-

нання 

Обсяги фінансу-

вання (якою 

стороною) 

Виконавці з 
обох сторін 

(прізвище, 

телефон, факс) 

Очікувані 
результати та їх впро-

вадження 

Проекти і програми, в яких НЛТУ України є учасником 

Мобільність 

викладачів та 
студентів 

Університет сталого 

розвитку, м. Еберсвальде  

(Німеччина) 

Напрям КА1 програми Еразмус+  ЄС  Навчання студентів з 
отриманням кредитів, 

підвищення кваліфікації 
викладачів 

Мобільність 

викладачів  

Естонський університет природ-

ничих наук, м. Тарту, Естонія 

Напрям КА1 програми Еразмус+  ЄС  Підвищення кваліфікації 
викладачів 

Мобільність 

викладачів  

Вища Школа Туризму і Екології, 
м. Суха  

Бескидська, Польща 

Напрям КА1 програми Еразмус+  ЄС  Підвищення кваліфікації 
викладачів 

Мобільність 

викладачів  

Технічний університет, м. Зволен, 

Словацька Республіка 
Напрям КА1 програми Еразмус+  ЄС  Підвищення кваліфікації 

викладачів 

Освітньо-

науковий 

Університет сталого  

розвитку Еберсвальде (ФРН) 

Українсько-німецький проект «Залучення грома-

дянського суспільства до сталого лісокористування 

– підтримання демократії через міждисциплінар-

ний дискурс і нові шляхи співпраці та обміну з 
метою забезпечення прозорості» 

02.01 - 

31.12. 

2016 

німецькою сто-

роною 

Василь  

Лавний, тел. 

098-8597207 

Підвищення кваліфікації 
та покращення навчаль-

ного матеріалу 

Освітньо-

науковий 

Альбрехт-Людвігс-університет  

м. Фрайбург (ФРН) 

Міжнародний науково-дослідний проект "Збіль-

шення адаптивного потенціалу лісів Західної Укра-

їни, Північно-Західної Росії та Південно-Західної 
Німеччини до зміни екологічних умов і суспільних 

потреб (SURGE)", який фінансується Фундацією 

Фольксваген (ФРН) на період з 4 березня 2016 р. 

по червень 2018 р. 

01.05.201

6 р. - 

30.06. 

2018 р. 

Фольксваген 

Фундація (ФРН) 

Василь  

Лавний, тел. 

098-8597207 

Підвищення кваліфікації 
та покращення матеріа-

льної бази кафедри лісі-
вництва 

Освітній Інститут вищої освіти  

НАПН України, Британська Рада 

в Україні та Фундація лідерства 

для вищої освіти 

(Великобританія) 

«Інтернаціоналізація вищої освіти» 

 

 2400 фунтів 

Британська Рада 

в Україні 

Максимів В.М. 

 Врублевська 

О.В. 

Допомога університету у 

встановленні партнерсь-

ких зв’язків з універси-

тетами Великобританії 
для подальшої співпраці 
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Освітній Інститут вищої освіти НАПН 

України, Британська Рада в Укра-

їні і Фундація лідерства для ви-

щої освіти (Великобританія) 

Програма розвитку лідерського потенціалу універ-

ситетів України Британської Ради в Україні 
 

Проект «Лідерство у розвитку освітніх програм з 
поглибленою практичною підготовкою на робочих 

місцях  (дуальних програм)» 

 

березень 
2016 р. – 

січень 

2017 р. 

Британська Рада 

в Україні 
Борис М.М., 

Максимів В.М. 

Врублевська 

О.В., Солони-

нка В.Р., Щу-

паківський 

Р.Б., Кшивець-

кий Б.Я., Гусак 

Р.В. 

Створення в університеті 
мережі «агентів змін», 

готових упроваджувати 

інновації у закладі, і 
фінансування поїздок 

партнерських універси-

тетів з України і Велико-

британії для розвитку 

співпраці 
Залучення окремих викладачів, дослідників, студентів до інших міжнародних проектів і програм, в яких НЛТУ України не є учасником 

Міжнародна 

експертна робо-

ча група 

США (Nuclear Threat Initiative, 

Carnegie Endowment for 

International Peace, The Kennan 

Institute), РФ (Russian International 

Affairs Council), ЄС (Latvian 

Institute of International Affairs, 

Polish Institute of International 

Affairs, Friedrich Ebert Stiftung) 

Younger Generation Leaders Network on Euro-

Atlantic Security 

Мережа молодого покоління лідерів по євроатлан-

тичні безпеці. Ініціатива по скороченню ядерної 
загрози 

Безстро-

ковий 

Проект цілком 

фінансується 

організаціями із 
США, РФ та ЄС 

R. Berls (1-202-

296-4810), А. 

Прокіп (380 -

50-4312314) 

Ініціювання міжнародно-

го діалогу та забезпечен-

ня публічного аналізу 

міжнародних відносин 

Професійний 

розвиток викла-

дачів англійської 
мови і виклада-

чів дисциплін на 

англійській мові 

Британська Рада 
в Україні 

Програма  "Англійська для університетів" 2016-

2017 

Британська Рада 

в Україні 
О.М.Адамов-

ський, О.В. 

Врублевська, 

А.Головко, 

О.В.Максимец
ь, Л.Т. Мик-

лаш, В.М. 

Ридаш, Т.П. 

Дяк, І.М. Мо-

сій, О.А. Чап-

лик, В.В. Лен-

тяков 

Підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток і під-

вищення компе-

тентності спів-

робітників відді-
лів міжнародних 

зв’язків 

Британська Рада 
в Україні 

Міжнародний відділ  університету: кращі практики 06-

07.10.201

6 р. 

лютий 

2017 р. 

 Руда В.В., 

Лесюк Г.М. 

Підвищення 

кваліфікації 
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Професійний 

розвиток моло-

дих науковців 

Британська Рада 
в Україні 

«Researcher Connect» листопад 

2016 

 С.А.Гаврилюк, 

Ю.Миклуш, 

Ю.Шведюк, 

М.Мельников
ич 

Підвищення 

кваліфікації 

Науковий Шведський університет сільсько-

господарських наук, м. Уппсала 
STINT «Посилення інтернаціоналізації у вищій 

освіті» 

18.11.200

8-

17.11.201

8 

  Обмін досвідом, приїзд 

іноземних фахівців, 

публікація наукової 
статті, читання лекції 

Науковий 34 країни Європи COST Action 1403 "Породи-інтродуценти для лісів 

Європи - досвід, ризики і можливості" 
21.11.201

4-20.11. 

2018 

ЄС Василь 

Лавний, тел. 

098-8597207 

Підвищення кваліфікації 
та покращення навчаль-

ного матеріалу 

Науковий COST European Cooperation in 

Science and Technology 

COST Action TD1209 (ALIEN Challenge) European 

Information System for Alien Species 

02 травня 

2013 - 01 

травня 

2017 

COST, особисті 
кошти 

Dr Helen Roy 

(0149169-

2252), к.б.н. 

Ірина Мацях 

(+38095229-

1087) 

Написання та публікації 
статті в іноземному 

журналі 

Науковий COST European Cooperation in 

Science and Technology 

COST Action FP1401 (Global Warning) A global 

network of nurseries as early warning system against 

alien tree pests 

01 груд-

ня 2014 - 

01 груд-

ня 2018 

COST, особисті 
кошти 

Dr Rene Eschen 

(+004132421-

4887), к.б.н. 

Ірина Мацях 

(+38095229-

1087) 

Написання та публікації 
статті в іноземному 

журналі, підготовка 

посібника з описом 

хвороб та шкідників для 

працівників арборетумів 

та комерційних розсад-

ників англійською та 

українською мовами 

Науковий COST European Cooperation in 

Science and Technology 

COST Action FP1301 (EuroCoppice) Innovative 

management and multifunctional utilization of 

traditional coppice forests - an answer to future 

ecological, economic and social challenges in the 

European forestry sector 

16 жов-

тень 2013 

- 15 

жовтень 

2017 

COST, особисті 
кошти 

Professor Gero 

Becker 

(+49761203377

1), к.б.н. Ірина 

Мацях (+38-

0952291087) 

Написання розділу до 

книги про порослеві ліси 

в Європі по закінченню 

програми 
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Міжнародна 

експертна робо-

ча група 

США (Nuclear Threat Initiative, 

Carnegie Endowment for 

International Peace, The Kennan 

Institute), РФ (Russian International 

Affairs Council), ЄС (Latvian 

Institute of International Affairs, 

Polish Institute of International 

Affairs) 

Younger Generation Leaders Network on Euro-

Atlantic Security 

Безстро-

ковий 

Проект цілком 

фінансується 

організаціями із 
США, РФ та ЄС 

R. Berls (1-202-

296-4810), А. 

Прокіп (380 -

50-4312314) 

Ініціювання міжнародно-

го діалогу та забезпечен-

ня публічного аналізу 

міжнародних відносин 

Науковий 

 

Інститут природних ресурсів 

Фінляндії та ін. 

Горизонт 2020: проект «Розподілена, інтегрована і 
гармонізована інформація про лісові ресурси для 

здійснення прогнозування в біоекономіці» 

01.03. 

2015-

28.02. 

2019 

Горизонт 2020  

 
Часковський 

О.Г. 

Наукові дослідження в 

галузі розвитку інформа-

ційної системи про лісові 
ресурси 

Науковий 

 

Швейцарський федеральний 

дослідницький інститут 
Swiss Federal Research Institute 

WSL 

Рубки переформування в лісах Карпат 2008-

2018 

Швейцарський 

федеральний 

дослідницький 

інститут 

 Чернявський 

М.В. тел. 

0673528187 

Anton Buergi, 

Swiss Federal 

Research 

Institute WSL, 

Birmensdorf, 

Phone: +41 44 

739 2241  

Fax: +41 44 

7392 215 

Науково-дослідна робота 

щодо переформування в 

лісах Карпат 

Стажування Пеннсильванський державний 

університет (Penn State 

University), м. Стейт Коледж, 

США 

Woskob International Research in Agriculture (WIRA) 

Scholar Program (Міжнародна Програма обміну по 

дослідженню в сільськогосподарській галузі) 

Січень-

квітень 

2017 

року 

Міжнародна 

Програма обміну 

по дослідженню 

в сільськогоспо-

дарській галузі 
за під-тримки 

сім’ї Воскобів 

Кульчицька 
Е.А. 

Розробка нових та 
вдосконалення існуючих 

навчальних дисциплін, 

підготовка наукових 

статей 

Стажування Технічний університет, 

м. Зволень, 

Словацька Республіка 

Національна Стипендіальна програма Словацької 
Республіки для підтримки мобільності студентів, 

аспірантів, викладачів, дослідників і діячів мис-

тецтв (National Scholarship Programme of the Slovak 

Republic ) 

Лютий-

травень 

2017 

року 

Національна 

стипендіальна 

програми Сло-

вацької Респуб-

ліки 

Максимець 

О.В. 

Наукові статті, 
формування монографії 
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3.2. Участь університету в Програмах Британської Ради 
 

3.2.1. Участь команди НЛТУ України в Програмах Британської Ради 

в Україні «Інтернаціоналізація вищої освіти» і «Розвиток лідерського по-

тенціалу університетів України» 
У 2016-2017 рр. НЛТУ України брав участь у  програмі «Розвиток лідер-

ського потенціалу університетів України», яка реалізується Інститутом вищої 
освіти НАПН України, Британською Радою в Україні і Фундацією лідерства 

для вищої освіти (Великобританія) за підтримки МОН України, та програмі 
«Інтернаціоналізація вищої освіти» Британської Ради в Україні. 

Кошти грантів Британської Ради в Україні були здобуті на конкурсних за-
садах НЛТУ України. Тривалість програми «Інтернаціоналізація вищої освіти»: 

березень 2016 р. ‒ грудень 2016 р. Розпорядник гранту – НЛТУ України. Три-

валість програми «Розвиток лідерського потенціалу університетів України»: 

березень 2016 р. – січень 2017 р. Розпорядник гранту – Единбурзький універси-

тет ім. Дж. Непера.  
Основною метою цих програм є створення у вищій школі України мережі 

«агентів змін», готових упроваджувати інновації у своїх закладах, і допомога 

українським університетам у встановленні партнерських зв’язків з університе-

тами Великобританії для подальшої співпраці. 
В першому півріччі 2016 р. представники НЛТУ України взяли участь у 

таких етапах програми «Розвиток лідерського потенціалу університетів України: 

• тренінг «Центр розвитку», 2-4.03.2016 р., м. Київ; 

• модуль 1 «Програми майбутніх лідерів» («Future Leaders Programme»), 10-

11.05.2016 р., м. Київ; 

• тренінг «Академія змін», 14-16.06.2016 р., м. Одеса; 
• модуль 2 «Програми майбутніх лідерів», 5-6.07.2016 р., м. Київ; 

У другому півріччі 2016 р. (осінньому семестрі 2016-2017 н. р.) робота за 

програмами тривала, представники НЛТУ України брали участь в таких 

заходах зазначених програм: 

• візит у Великобританію, Единбурзький університет ім. Дж. Непера, 19-

23.09.2016 р., В.М.Максимів, О.В.Врублевська (програма «Інтернаціоналізація 

вищої освіти»); 

• розроблення програми перебування в Україні і організація візиту партнерів з 
Великобританії до НЛТУ України 23-27.01.2017 р. (тут і далі – програма 

«Розвиток лідерського потенціалу університетів України»); 

• візит у Великобританію (О.В.Врублевська), Единбурзький університет ім. Дж. 

Непера, Інвернес Коледж Університету Північно-Шотландського нагір'я та ост-

ровів, 13-17.03.2017 р. До складу української делегації увійшли представники 

керівного складу Державного агентства лісових ресурсів України (ДАЛРУ) На-

глядової ради НЛТУ України, бізнесмени. У результаті візиту обговорено перс-

пективи нових проектів в галузі освіти, науки та співпраці університетів і бізне-

су за участі НЛТУ, університетів та інших установ Великобританії та України; 

• семінар з моніторингу проекту 07.10.2016 р., м. Київ; 
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• модуль 3 «Програми майбутніх лідерів», 25-26.10.2016, м. Київ; 

• ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство», 

09.11.2016, м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка; 
• звітний семінар координаторів проекту «Team Leaders Debrief» (08.02.2017 р., 

м. Київ). 

Крім того, керівник навчально-методичного відділу Салабай Р.Г. взяв 

участь у тренінгу з питань розвитку внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти (06.10.2016 р., м. Київ), який проводився в рамках програми «Розвиток 

лідерського потенціалу університетів України».  

 

3.2.2. Участь в програмі  Британської Ради в Україні "Англійська 

для університетів" 
Команда НЛТУ України у складі викладачів, які читають дисципліни анг-

лійською мовою, - доц. О.М.Адамовського, доц. О.В.Врублевської, доц. 

А.Головка, доц. О.В.Максимець, - взяла участь у Літній школі «Teacher 

Development Summer School», яка проводилася Британською Радою в Україні в 
рамках проекту «Англійська для університетів» («English for Universities») 25-

29.08.2016 р. в м. Одеса. 
Проект спрямований на впровадження якісних змін у сфері викладання 

англійської мови в університетах і користування нею для викладання дисциплін 

з фаху. Тренерами були викладачі Оксфордського університету. 

У рамках поширення результатів проекту 02.12.2016 р. в НЛТУ України 

був проведений семінар «Активуємо англійську викладачів, викладаємо англій-

ською активно», організатори ‒ НЛТУ України, НУ «Львівська Політехніка». 

08-13.02.2017 р. викладачі кафедри іноземних мов НЛТУ України Л.Т. 

Миклаш, В.М. Ридаш взяли участь у Зимовій школі педагогічної майстерності у 

Києві. 30.03.2017 р. на кафедрі іноземних мов НЛТУ у рамках реалізації проек-

ту Британської Ради в Україні “Англійська для університетів” відбувся семінар 

“Викладання англійської мови за професійним спрямуванням: нові можливості 
для удосконалення курсу”. Метою семінару було поширення інформації про 

проведення Зимової школи педагогічної майстерності в Києві, ознайомлення з 
сучасними підходами у викладанні англійської мови за професійним спряму-

ванням. 

На початку липня 2017 р. Дяк Т.П., Мосій І.М., Чаплик О.А., Лентяков 

В.В., Ридаш В.М. взяли участь в Літній школі для викладачів англійської мови 

за професійним спрямуванням, яка проводилася Британською Радою в Україні 
(м. Львів). 

 

3.2.3. Участь в програмі  Британської Ради в Україні «Міжнародний 

відділ університету: кращі практики» 
Працівники відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України Г. Лесюк і В. 

Руда пройшли навчання в рамках програми Британської Ради в Україні «Між-

народний відділ університету: кращі практики» (жовтень 2016 р. – лютий 2017 

р.), яка здійснювалася за підтримки МОН України, отримали сертифікат. У ре-
зультаті тренінгу розроблено англомовну сторінку відділу міжнародних зв’язків. 
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3.2.4. Участь у семінарах для підтримки професійного розвитку мо-

лодих науковців в рамках проекту «Researcher Connect» Британської Ради 

в Україні 
3-5 та 7-9 листопада 2016 року на базі НУ "Львівська політехніка" та 

Львівського національного університету ім. І.Франка в рамках проекту 

"Researcher Connect" проводилися тренінгові семінари для науковців різних га-

лузей під егідою Британської Ради в Україні (British Council Ukraine), у яких 

взяли участь С.А.Гаврилюк, Ю.Миклуш, Ю.Шведюк, М.Мельникович. 

 

3.2.5. Семінар з активних методів навчання "Active Learning and 

Pedagogical Leadership" 

14-16.03. 2017 р. у Львівському державному університеті безпеки життє-

діяльності відбувся тренінг з активних методів навчання "Active Learning and 

Pedagogical Leadership" для науковців різних галузей, організований за підтри-

мки Британської Ради в Україні. У ньому взяли участь  доцент кафедри мене-

джменту організацій і адміністрування Ковалишин В.Р., доцент кафедри лісоп-

ромислового виробництва і лісових доріг Магура Б.О., асистент кафедри мене-

джменту організацій і адміністрування Шведюк Ю.В. та аспірант кафедри еко-

логічної економіки, інженер відділу міжнародних зв’язків Лесюк Г.М. 

 

3.3. Участь університету в міжнародних академічних обмінах за 

Програмою кредитної мобільності КА1 ЕРАЗМУС+ 
Таблиця 3.2 

Обсяги мобільності 

Країна Університет 
Мобільність,  

яка відбулася 

Мобільність,  

яка планується 

Конкурс 2015 р. Період мобільності 2015-2017 рр. 

Словацька 

Республіка 
Tехнічний університет (Тechnicka 

Univerzita), м. Зволен 

Вихідна: 1 викладач 

1 аспірант 
- 

Конкурс 2016 р. Період мобільності 2016-2018 рр. 

Німеччина 

Університет сталого розвитку 

(HOCHSCHULE FUR NACHHALTIGE 

ENTWICKLUNG EBERSWALDE), м. Ебер-

свальде 

Вихідна: 3 студенти 

5 викладачів 

Вхідна: 2 викладачі 

- 

Естонія 

Естонський університет природничих наук 

(Estonian University of Life Sciences, Eesti 

Maaülikool), м. Тарту 

Вихідна:1 викладач Вихідна:1 викладач 

Словацька 

Республіка 
Tехнічний університет (Тechnicka 

Univerzita), м. Зволен 

Вихідна: 1 викладач 

Вхідна: 1 викладач 

Вихідна: 2 викладачі 
Вхідна: 2 викладачі 

Польща 
Вища школа туризму і екології (Wyzsza 

Szkola Turystyki i Ekologii) 

Вихідна: 1 викладач - 

Конкурс 2017 р. Період мобільності 2017-2019 рр. 

Німеччина 

Університет сталого розвитку 

(HOCHSCHULE FUR NACHHALTIGE 

ENTWICKLUNG EBERSWALDE), м. Ебер-

свальде 

- Вихідна: 4 студенти 
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Вихідна мобільність 

В Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) в 2016-2017 

н. р. пройшли навчання студенти НЛТУ України Луцак У.А., Муравйова Х.Ю., 

Стрелецький Н.О. 

В Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) в 2016-2017 

н. р. пройшли стажування такі викладачі НЛТУ України: професор кафедри бо-

таніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Сопушинський І.М., до-

цент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Гаврилюк С.А., старший 

викладач кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Миклуш Ю.С, доцент 

кафедри екологічної економіки Адамовський О.М., доцент кафедри менеджме-

нту організації та адміністрування Головко А.А. 

У результаті стажування викладачами розроблено навчально-методичні 
матеріали англійською мовою, зокрема: вступний модуль дисципліни «ГІС у 

лісовому господарстві» (Миклуш С.І.), вступний модуль дисципліни «Дистан-

ційне зондування Землі у лісовому господарстві» (Гаврилюк С.А.), робочу на-

вчальну програму та дистанційний курс «Деревинознавство» (Сопушинський 

І.М.), робочу програму та навчальні матеріали з дисципліни eTourism (Адамов-

ський О.М.). 

Доцент кафедри ландшафтної архітектури Олейнюк-Пухняк О.Р. прохо-

дила стажування 03-07.04.2017 р. в Естонському університеті природничих на-

ук, м. Тарту. Протягом стажування було прочитано 4 лекції англійською мовою 

на тему ландшафтного проектування, взято участь в обговоренні та поперед-

ньому захисті дисертації. 
Директор ННІ ЕЕМ доц. Динька П.К. проходив стажування 25.06-

02.07.2017 р. у Вищій Школі Туристики і Екології (м. Суха Бескидська, Респуб-

ліка Польща).  
На навчання в 2017-2018 н.р. в Університеті сталого розвитку м. Еберсва-

льде на конкурсі відібрано 4 студента. 
Вхідна мобільність 
21-27.05.2017 р. професор Ян Седлячік (Jan Sedliacik) з Tехнічного уні-

верситету м. Зволен (Словацька Республіка) проходив стажування у НЛТУ 

України, у рамках якого прочитав 8 год. лекцій для студентів другого і третього 

рівнів вищої освіти. 

25.05-02.06.2017 р. працівники Університету сталого розвитку м. Еберс-
вальде Даніелла Ашенбренер та Лена Стрікснер проходили стажування на ка-

федрі менеджменту організацій і адміністрування НЛТУ України у рамках про-

екту «Екосистемний менеджмент у трансформаційних країнах (з акцентом на 

біосферних заповідниках)». 
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3.4. Співпраця університету з Фондом ім. Фрідріха Еберта 
 

У 2015-2017 рр. представники НЛТУ України брали участь в міжнарод-

них заходах, що проводилися в рамках проекту «Впровадження системи дуаль-

ної освіти в Україні». Проект реалізують ВГО «Українська асоціація маркетин-

гу» в партнерстві з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта (Німеччина) в 
Україні. 

У листопаді 2016 р. Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Укра-
їні і НЛТУ України був підписаний меморандум про співпрацю у галузі запро-

вадження елементів дуальної освіти. 

У рамках співпраці Навчально-науковим інститутом деревооброблюваль-

них технологій і дизайну НЛТУ України розпочато пілотне впровадження осві-
тньої магістерської програми з поглибленою практичною підготовкою за спеці-
алізацією «Деревообробні та меблеві технології» у співпраці з одним з найбі-
льших підприємств галузі «ЕНО-меблі» (м. Мукачево) з 1 вересня 2016 р. 

У 2016-2017 н. р. представники НЛТУ України брали участь у міжнарод-

них експертних зустрічах, організованих в рамках проекту, а також увійшли до 

складу робочої групи МОН України з розроблення проекту Концепції розвитку 

дуальної освіти в Україні. 
 

3.5. Співпраця університету зі стратегічними партнерами 
 

3.5.1. Візит до Трансільванського університету 
У рамках Угоди про співпрацю з Трансільванським університетом деле-

гація НЛТУ України у складі Туниці Ю.Ю., Дубовіча І.А., Дейненки А.М. від-

відала Трансільванський університет (м. Брашов). Ректор НЛТУ України про-

читав лекцію. 

 

3.5.2. Співпраця з Університетом сталого розвитку м. Еберсвальде 
(Німеччина) 

Окрім мобільності, науковці НЛТУ України брали участь у проекті «За-
лучення громадянського суспільства до сталого лісокористування – підтриман-

ня демократії через міждисциплінарний дискурс і нові шляхи співпраці та об-

міну з метою забезпечення прозорості», який реалізувався Університетом ста-

лого розвитку м. Еберсвальде за програмою DAAD. У рамках проекту у вересні 
2016 р. відбулася поїздка делегації НЛТУ України до Університету сталого роз-
витку м. Еберсвальде. 

У період з 27 травня по 03 липня відбувся візит в НЛТУ України  делега-
ції Університету сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) та Рітл Коледжу 

(Великобританія) у складі понад 60 студентів і викладачів. Після дружньої зу-

стрічі зі студентами НЛТУ України відбулася навчальна поїздка до Розточчя та 

Карпатського біосферного заповідника в рамках програми «Транскордонне 

співробітництво на основі екосистемного підходу сталого розвитку в якості 
внеску в запобіганні конфліктам в Східній Європі», що фінансується німецькою 
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агенцією академічних обмінів DAAD. Завдяки коштам проекту до освітньої по-

дорожі студентів та викладачів EUSD змогли приєднатися студенти, науковці 
та викладачі з України, Молдови та Румунії. НЛТУ України у цьому проекті 
представляли доценти кафедри менеджменту організацій та адміністрування 

Головко А.А., Врублевська О.В., аспірант Лесюк Галина та студенти Дебринюк 

Любомир, Заблодський Владислав і Павлів Василина. 
Аспірант Соловій В.І. і студентка магістерської програми Колісник С.З. 

пройшли для короткострокове навчання в Університеті сталого розвитку м. 

Еберсвальде (Німеччина) для вивчення курсу “Project-based conservation and 

land-use management”, який реалізується в рамках програми Німецької служби 

академічних обмінів DAAD. Термін навчання: 20.03-07.04.2017 р.  

 

3.5.3. Співпраця з установами Республіки Польща 
Університетом укладено 17 угод про співпрацю з такими польськими 

партнерами: Технологічний інститут деревини, м. Познань, Західно-

поморський технологічний університет, м. Щецін, Університет природничих 

наук, м. Люблін, Університет Казіміра Великого, м. Бидгощ, Познанський уні-
верситет наук про життя, Університет природничих наук, м. Люблін, Вища 
школа туризму й екології (м.Суха-Бескидська), Об’єднання підприємців лісової 
галузі, м. Голухів, а також іншими. 

У 2016-2017 навчальному році 37 викладачів, співробітників і студентів 

НЛТУ України відвідали Польську Республіку для проходження наукового 

стажування, участі в конференціях, виставках, тренінгах, проектах. 

В НЛТУ України кафедрою менеджменту ЗЕД була проведена спільна 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспек-

тиви розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації» 27-

28.10.2016 року. Співорганізатором конференції був Європейський науковий 

фонд "Інститут інновацій" (м. Влоцлавек, Польща).  
10 представників польських університетів і та інших організацій відвіда-

ли НЛТУ України з метою читання лекцій і налагодження співпраці. 
В даний час 14 студентів ННІ інженерної механіки, автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій і 1 викладач на підставі Угоди про спів-

працю з Асоціацією підприємців лісової галузі Польщі знаходяться на підпри-

ємствах Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Leśnych з метою практичною підгото-

вки студентів. 
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Таблиця 3.3 

Міжнародні угоди НЛТУ України станом на 01.07.2017 р. 
 

№ 

п/п 

Країна Навчальний заклад або його під-

розділи, з якими підписано угоду 
про співробітництво 

Дата угоди 

Головний напрямок співробітництва 
Код Назва 

Дата укла-

дення 
Початку дії 

Завершення 

дії 
1 АВ Австрія Фірма Гольцластер, м. Відень  01.01.2010 01.01.2010 31.12.2019 Спільний проект: стратегія розвитку лісового господарства 
2 AT Австрія Тірольська професійна школа столя-

рної майстерності 
01.01.2016 01.01.2016 01.01.2019 Академобмін, науково-дослідна робота, розвиток академпрограм 

3 АЗ Азербайджан  Азербайджанський університет 
кооперації (м. Баку) 

12.01.2015 12.01.2015 1/12/2020 з 
наступною 

пролонгаці-
єю на 5 років 

Розширення та сприяння співпраці в міжнародних проектах і 
наукових подіях (симпозіуми, конференції, семінари тощо) з 
точки зору обміну досвідом та передовою практикою, а також 

публікаціями. 

4 ВБ Великобританія  Британська Рада 09.03.2016 09.03.2016 31.12.2016 Надання гранту за програмою «Інтернаціоналізація вищої осві-
ти» 

5 ВБ Великобританія  Інститут Джеймса Хаттона 08.06.2017 08.06.2017 08.06.2019 Науково-дослідна робота, пошук можливостей обміну 

6 ГР Грузія Національний інститут економічних 

досліджень (м. Батумі)  
25/12/2015 25/12/2015 25/12/2020 з 

наступною 

пролонгаці-
єю на 5 років 

Розширення та сприяння співпраці в міжнародних проектах і 
наукових подіях (симпозіуми, конференції, семінари тощо) з 
точки зору обміну досвідом та передовою практикою, а також 

публікаціями. 

7 ЕС Естонія Естонський університет природни-

чих наук, Тарту 

03.10.2016 03.10.2016 03.10.2018 Еразмус+, обмін студентами, викладачами 

8 ЛТ Литва Каунаський університет 21.12.2016 21.12.2016 01.12.2021 Науково-дослідна робота, обмін досвідом 

9 МО Молдова Державний аграрний університет 
Молдови 

27.01.2012 27.01.2012 26.01.2022 Науково-дослідна робота, академобмін 

10 НМ Німеччина Університет прикладних наук, м. 
Вайенштайн  

24.12.2007 24.12.2007 23.12.2017 Науково-дослідна робота, стажування 

11 НМ Німеччина  Технічний університет, м. Мюнхен 15.02.2012 15.02.2012 14.02.2022 Стажування викладачів, аспірантів 

12 НМ Німеччина Технічний університет, м. Дрезден 11.04.2012 11.04.2012 10.04.2022 Стажування викладачів, аспірантів 

13 НМ Німеччина Університет прикладних наук, м. 
Еберсвальде 

15.04.2012 15.04.2012 15.04.2022 Стажування викладачів, аспірантів 

14 НМ Німеччина Університет прикладних наук, м. 

Ерфурт 

01.08.2013 01.08.2013 30.07.2023 Наукова робота, академобмін 

15 НМ 

 

Німеччина Університет сталого розвитку, м. 

Еберсвальде 

31.08.2015 01.01.2016 01.12.2016 Проект ""Залучення громадянського суспільства в інтересах 

сталого ведення лісового господарства - підтримка демократії за 

допомогою сприяння міждисциплінарного дискурсу і нові шля-
хи співпраці та обмін сприянням прозорості" за програмою 

DAAD "Східно-західний діалог-підтримка демократії в Україні" 

16 НМ Німеччина Університет сталого розвитку, м. 

Еберсвальде 

26.06.2016 26.05.2016 26.05.2019 Еразмус+, обмін студентами, викладачами 

17 НМ Німеччина Фонд ім. Фрідріха Еберта в Україні 22.11.2016 22.11.2016 31.12.2017   

18 НМ Німеччина Університет прикладних лісових 

наук, м. Ротенбург 
13.12.2016 14.12.2016 13.12.2021 Академобмін, науково-дослідна робота, розвиток академпрограм 

19 НМ Німеччина Асоціація Apollo e.V 11.04.2017 11.04.2022 11.04.2022 Обмін студентами для навчання та перепідготовки 
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20 ПЛ Польща  Сільськогосподарська академія, м. 

Щецін 

17.11.2008 17.11.2008 16.11.2018 Науково-дослідна робота 

21 ПЛ Польща Технологічний інститут деревини, м. 
Познань 

00.01.1900 21.11.2008 20.11.2018 Науково-дослідна робота, академобмін 

22 ПЛ Польща Західно-поморський технологічний 

університет, м. Щецін 

19.10.2009 19.10.2009 18.10.2019 Науково-дослідна робота, академобмін 

23 ПЛ Польща Університет природничих наук, м. 
Люблін 

29.12.2009 29.12.2009 28.12.2019 Науково-дослідна робота, академобмін 

24 ПЛ Польща Фірма Садова концепція архітектури 

ландшафту, м. Краків 

17.05.2011 17.05.2011 16.05.2021 Виробнича практика озеленення міст 

25 ПЛ Польща Університет Казіміра Великого, м. 

Бидгощ 

22.07.2011 22.07.2011 21.07.2021 Наукова робота, обмін студентами 

26 ПЛ Польща  Познанський уніерситет наук життя  30.10.2012 30.10.2012 29.10.2022 Науково-дослідна робота, академобмін 

27 ПЛ Польща  Університет природничих наук, м. 

Люблін 

05.11.2013 05.11.2013 04.11.2023 Наукова робота, обмін студентами 

28 ПЛ Польща Люблінський політехніний інститут 25.06.2016 25.06.2016 безстроково Науково-дослідна робота, академобмін 

29 ПЛ Польща Університет туризму й екології 07.03.2016 07.03.2016 безстроково Науково-дослідна робота, академобмін 

30 ПЛ Польща Польська академія наук 17.10.2016 17.10.2016 безстроково обмін довідом і практикою, публікаціями 

31 ПЛ Польща Лодзька Політехніка 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2019 Науково-дослідна робота, академобмін 

32 ПЛ Польща Університетом 
ім. Яна Кохановського у Кельцах  

25.01.2016 25.01.2016 25.01.2021 Науково-дослідна робота, академобмін 

33 ПЛ Польща Коледж туризму та екології 06.12.2016 06.12.2016 2018 Еразмус+,обмін  

34 ПЛ Польща Університет в Любляні 10.01.2017 10.01.2017 10.01.2022 Науково-дослідна робота, обмін досвідом 

35 ПЛ Польща Інститутом розвитку села та сільсь-

кого господарства Польської акаде-

мії наук (м. Варшава) 

17.10.2016 17.10.2016 17.10.2021 Розширення та сприяння співпраці в міжнародних проектах і 
наукових подіях (симпозіуми, конференції, семінари тощо) з 
точки зору обміну досвідом та передовою практикою, а також 

публікаціями. 

36 ПЛ Польща Аграрний університет ім.Хугона 

Коллонтая в Кракові 
26.05.2017 26.05.2017 26.05.2022 Науково-дослідні проекти, обмін студентами і викладачами, 

конференції, тренінги, курси. 

37 ПЛ Польща Об’єднання підприємців лісової 
галузі, м. Голухів, Польща 

06.04.2017 06.04.2017 безстроково Проходження практики студентами 

38 РО Росія  Ухтинський державний технічний 

університет 
19.03.2007 19.03.2007 18.03.2017 Науково-дослідна робота, академобмін 

39 РО Росія Московський державний університет 
лісу 

18.01.2008 18.01.2008 17.01.2018 Науково-дослідна робота 

40 РО Росія Марійський державний технічний 

університет, м. Йошкар-Ола 
02.03.2009 02.03.2009 01.03.2019 Науково-дослідна робота, академобмін 

41 РУ Румунія Трансільванський університет, м. 

Брашов 

07.10.2016 07.10.2016 07.10.2021 Науково-дослідна робота, академобмін 

42 РУ Румунія Трансільванський університет, м. 
Брашов 

14.11.2016 2017 2019 Еразмус+, обмін студентами, викладачами 

43 СЧ Словаччина Університет економіки, м. Братіслава 28.10.2010 28.10.2010 27.10.2020 Спільний проект по біоенергії 
44 СЧ Словаччина  Технічний університет, м. Зволен 05.10.2015 05.10.2015 05.10.2017 Еразмус+, обмін студентами, викладачами 

45 CЛ Словенія Люблянський університет,  м. Люб-

ляна 

25.10.2004 25.10.2004 безстроково Науково-дослідна робота, академобмін 
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46 СШ США Тайсон коледж 24.09.2013 24.09.2013 23.09.2023 Наукова робота, академобмін 

47 ТР Туреччина  Бартін університет 24.03.2015 24.03.2015 24.03.2020 Обмін студентами та викладацьким складом 

48 ТР Туреччина  Карабук університет 11.01.2017 11.01.2017 11.01.2021 Еразмус+, обмін студентами, викладачами 

49 ЧЕ Чехія  Лісовпорядне підприємство, м. Бра-

ндис над Лабем 

01.09.2008 01.09.2008 31.08.2018 Науково-дослідна робота, стажування 

50 CH Швейцарія Університет  прикладних наук, 

м.Берн 

01.01.2016 01.01.2016 01.01.2019 Академобмін, науково-дослідна робота, розвиток академпрограм 

51 ШВ Швеція  Аграрний університет, м. Алнерп 18.11.2011 18.11.2011 17.11.2021 Підготовка магістрів, наукова робота 
52 ШВ Швеція  Упсала університет 06.03.2017 06.03.2017 06.03.2020 Співпраця щодо освіти, досліджень, проектів 

 
Всього чинних міжнародних угод НЛТУ України в 2016-2017 н.р. – 52, чинних станом на 01.07.2017 р. - 51 
 

Таблиця 3.4 

Міжнародні угоди інститутів 
 

 1 сторона угоди 2 сторона угоди     

Країна 
Універси-

тет 
Структурний підрозділ 

НЛТУ України 

Навчальний за-

клад, з яким під-

писано угоду про 

співробітництво 

Підрозділ навчаль-

ного закладу, з 
яким підписано 

угоду про співробі-
тництво 

Дати 

Головний напрямок 

співробітництва 

відповідно до угоди 

(науково-дослідна 

робота, академічний 

обмін тощо) 

Дата 
 укладення 

Дата почат-
ку дії угоди 

Дата завершен-

ня дії угоди 
 

Словенія 
НЛТУ 

України 

Інститут інженерної меха-

ніки, автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих 

технологій 

Люблянський 

університет,  м. 

Любляна 

Біотехнічний факу-

льтет 
25.10.2004 25.10.2004 25.10.2019 

Науково-дослідна 

робота, академобмін 

США 
НЛТУ 

України 

Інститут деревооброблю-

вальних технологій і ди-

зайну 

Тайсон коледж 

Факультет компю-

терниїх інформа-

ційних систем 

24.09.2013 24.09.2013 23.09.2023 
Наукова робота, 

академобмін 

Словаччина 
НЛТУ 

України 

Інстиитут інженерної ме-

ханіки, автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих 

технологій 

Технічний уні-
верситет у Зво-

лені 

Факультет приро-

доохоронної і ви-

робничої техніки 

27.01.2013 20.09.2011 20.09.2021 
Науково-дослідна 

робота, академобмін 

Польща 
НЛТУ 

України 

Інститут екологічної еко-

номіки і менеджменту 

Лодзька Політе-

хніка 

Факультет органі-
зації та управління 

11.03.2016 11.03.2016 11.03.2019 
Науково-дослідна 

робота, академобмін 

 
Всього чинних угод, укладених на рівні інститутів – 4.
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Таблиця 3.5 

Приїзд іноземних фахівців (студентів, офіційних делегацій) 

Країна 

Організація, яку представляє інозем-

ний фахівець (студенти) 

Кількість осіб 

Головний напрям співробітницт-

ва 

Термін 
перебуван-

ня 

Прізвище особи-стажера (Guest 

Lecture/Visiting Professor/Fellow) 

Кількість 

проведених занять 

для студентів НЛТУ 

України 
Код Назва всього 

в т.ч. за 
прямими 

угодами  

ШВ Швеція 
Університет сільськогосподарських 

наук, м. Уппсала 
1   

Обмін досвідом, наукова спів-

праця 

11.09.2016-

22.09.2016 
Lars Lonnstedt 2 

РУ Румунія 
Трансільванський університет, м. 

Брашов 
1 - Наукові дослідження 

12.09.2016- 

26.09.2016  
Емілія Салька - 

ПЛ Польща Регіональна дирекція лісів в Кросно 5   Організація практики студентів 18.10.2016 - - 

ПЛ Польща Професійні лісові машини 1   
Експлуатація лісових машин 

PONSSE умовах України 

21.10.2016-

23.10.2016 
Вітольд Урбаняк - 

РУ Румунія 
Клужський технічний університет, 

м.Клуж Напока 
1  Наукова співпраця 12.12.2016 Ґеорґе Акіма - 

РУ Румунія 
Трансільванський університет (м. 

Брашов, Румунія) 
2  Ознайомчий візит 10.11.2016 

Ректор проф. Іоан Васіле Абру-

дан, декан факультету лісового 

господарства та лісоінженерії 
проф. Александр Лучіан Курту 

- 

НМ Німеччина 
Університет прикладних лісових наук 

Роттенбурга 
3  

Міжнародна 

співпраця 

13.12.16-

14.12.16 

Ректор Бастіан Кайзер, нач. 

міжнар. відділу Штефан Руге, 
Фрідер Хауг 

- 

ПЛ Польща 
Об’єднання підприємців лісової галузі 
Польщі, Професійні лісові машини 

2  Налагодження спiвпрацi 
16.01.2017 

р. 

Тадеуш Ігнасюка, Вітольд 

Урбаняк 
- 

РУ Румунія 
Трансільванський університет, м. 

Брашов 
20  

Поглиблена наукова співпраця, 

міжнародний семінар на тему 
«Екологічні коридори: ідентифіка-

ція, менеджмент і моніторинг» 

07.04.17-
10.04.17 

Іоан-Васіле Абрудан, Александ-

ру-Лучіану Курту, Овідіу 

Йонеску, Боґдан Попа 
1 

ПЛ Польща 
Краківський сільськогосподарський 

університет 
2  

Читання лекцiй та налагодження 

спiвпрацi 

10.05.2017-

12.05.2017 

Marcin Pietrzykowski та dr. 

Stanislaw Malek 
1 

CH Швейцарія Університет прикладних наук, м. Берн 26   

Набуття навичок міжнародної  
співпраці, навчання роботи в ко-

манді 

17.05.17-18    

.05.17 

доктор Oliver Jancke, Kurt 

Wuthrich 
5 

ІТ Італія Sayerlack 2   
Опорядження та лакофарбові 

матеріали  

17.05.17-

18.05.17 

доктор хімії Christian Busato, 

Наталія Свєтлова 
2 

РУ Румунія Рада Європейських Лісівників 3  Наукова співпраця 26.05.2017 
п. Маріан Стойческу, п. Петер 

Дудаш, п. Анатолій Чобану 
- 

НМ Німеччина 
Університет прикладних лісових наук, 

м. Роттенбург 
36  

Обмін досвідом, Наукова спів-
праця 

27.05.17-
02.06.17 

- - 

НМ Німеччина 
Університет сталого розвитку, м. 

Еберсвальде  
62  

Обмін досвідом, Наукові дослі-
дження 

27.05.17-

28.05.17 
П’єр Ібіш, Пітер Хобсон  
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Таблиця 3.6 

Викладання дисциплін англійською мовою 
(станом на 01.07.2017 р.) 

 

Освітня програма Дисципліна 

Кафедра, за 

якою закріплено 
дисципліну 

Назва 

Цикл освіти 

(1 - бакалавр, 2 - магістр, 
3 - доктор філософії) 

Обсяг ауди-

торних 
годин 

Назва 
Обсяг ауди-
торних годин 

 

073 "Менеджмент", спеціалі-
зація «Менеджмент зовніш-

ньоекономічної діяльності»  

2   
Сучасна макроекономічна 

політика світу 
30 

Менеджменту 
ЗЕД 

Деревооброблювальні та ме-

блеві технології 
2   

Кластерний аналіз лісового сектору 
Карпатського регіону України / 

Дослідження лісових кластерів 

8 ТМВД 

Менеджмент організацій 2  
Інтегрований еколого-економічний 

облік 
30 

Менеджменту 

організацій і 
адміністрування 
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3.6. Закордонні відрядження співробітників і студентів 
Таблиця 3.7 

Розподіл відряджень працівників і студентів за цілями поїздок 

(01.09.2016-01.07.2017 ) 

Мета відрядження Кількість осіб 
 - наукове стажування 23 

 - участь у конференціях, семінарах, виставках, навчальних 

екскурсіях тощо 

 

48 

 - науково-дослідна робота 2 

 - участь у комісії із захисту докторської дисертації 1 

 - навчання студентів 5 

 - наукові та ділові візити 7 

 - службове відрядження 3 

 - виробнича практика 15 

Всього: 104 

Кількість закордонних відряджень за звітний період 01.09.2016-01.07.2017 – 104 

Таблиця 3.8 

Викладачі, які були на тривалих стажуваннях 

ПІБ особи Країна відрядження 
(місце призначення) 

Період відрядження Джерело фінансу-
вання відрядження 

 

Загвойська Л.Д. 

США, Портлендський 

державний університет, 
м. Портленд 

 

04.10.2016-05.02.2017 

Приймаюча  

сторона, 
програма Фулбрайт 

 
Кульчицька Е.А. 

США, Університет Штату 
Пенсильванія, 

м. Юніверсіті-Парк 

 
16.01.-05.05.2017 

Приймаюча 
сторона, 

програма WIRA 

 
Максимець О.В. 

Словаччина, Словацька 
Академічна Інформаційна 

Агенція, м. Зволен 

 
01.02-01.06.2017 

Приймаюча 
сторона, грант NSP 

Паславський 

М.М. 

Великобританія, 

Центр Кавлі  
Королівського товариства 

21.02.-21.07.2017 Приймаюча 

сторона 

Таблиця 3.9 

Публікації (за звітний період 01.09.2016 – 01.07.2017)  

Інститут 

Кількість 
публікацій 

іноземними 
мовами 

Кількість публікацій у жур-
налах, що входять до науко-

во-метричних баз даних 
Web of Science та Scopus 

Участь викладачів і 
дослідників у міжна-

родних наукових кон-
ференціях (кількість) 

ННІ ІМАКІТ 
3 - 

7 конференцій; 1 ви-

ставка лісової техніки 

НН ІЕЕМ 4 - 28 

ННІ ЛСПГ 7 5 17 

НН ІДТД 2 1 6 

Кафедра філософії - - 1 
Кафедра соціології і 
культурології 2 2 6 
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3.7. Діяльність відділу міжнародних зв’язків 
 

У звітному періоді: 
• впорядковано облік міжнародних угод НЛТУ України, запроваджено 

реєстр угод; 

• запроваджено форму звітування про міжнародну діяльність кафедр та 
інститутів; 

• згідно з рішенням Вченої Ради НЛТУ України від 27.10.2016 р. відді-
лом виконуються завдання щодо координування діяльності за програмою 

Еразмус+, напрям КА1; 

• розроблено веб-сторінку міжнародної діяльності “International” на сайті 
університету; 

• запроваджено єдиний порядок оформлення закордонних відряджень 

викладачів і студентів, впорядковано супровідну документацію, запровадже-
но облік наказів на міжнародні відрядження; 

• впорядковано іншу ділову документацію відділу міжнародних 

зв‒язків; 

• участь у прийомі іноземних делегацій та його організування в НЛТУ 

України; 

• подано пропозиції щодо порядку зберігання службової інформації та 
обліку прийому іноземних делегацій; 

• подаються інформаційні матеріали на сайт НЛТУ України; 

• підготовлено проект ухвали Вченої Ради НЛТУ України від 27.10.2016 

р. до питання про «Про міжнародну діяльність університету»; 

• підготовлено пропозиції до «Положення про прийом іноземців та осіб 

без громадянства на навчання до Державного вищого навчального закладу 

“Національний лісотехнічний університет України” у 2017 році»; 

• підготовлено проект «Положення про академічну мобільність учасни-

ків освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Націо-

нальний лісотехнічний університет України”. Положення схвалено Вченою 

радою НЛТУ України.05.2017 р., протокол № 6 Введено у дію наказом рек-

тора НЛТУ України від 29.05.2017 р. № 151; 

• координація діяльності НЛТУ України в рамках проекту Британської 
Ради в Україні «Англійська для університетів» (2016-2017 р.) і участі викла-
дачів кафедри іноземних мов в тренінгах; 

• представники ВМЗ Г.М.Лесюк і О.В.Врублевська взяли участь в зу-

стрічі делегації з Університету сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) 
та Рітл Коледжу (Великобританія) в НЛТУ України і навчальній поїздці до 

Розточчя та Карпатського біосферного заповідника в рамках програми «Тра-
нскордонне співробітництво на основі екосистемного підходу сталого розви-

тку в якості внеску в запобіганні конфліктам в Східній Європі», що фінансу-

ється німецькою агенцією академічних обмінів DAAD, 27.05-03.07.2017 р. 
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Проведено такі конкурсні відбори викладачів і студентів: 

• запроваджено порядок конкурсного відбору за програмою Еразмус+ 

КА1, розроблено конкурсну документацію, проведено конкурсні відбори в 

рамках виконання міжінституційних угод на період 2016-2018 рр. і 2017-2019 

рр. Організовано мобільність студентів для навчання і викладачів для стажу-

вання в таких університетах: Університет сталого розвитку м. Еберсвальде, 
Німеччина, Естонський університет природничих наук, м.Тарту, Естонія, 

Вища Школа Туризму і Екології, м. Суха Бескидська, Польща. ВМЗ здійснює 

оформлення документів, передбачених програмою; 

• конкурсний відбір студентів для групової поїздки в Німеччину за про-

грамою «Meet Up! Німецько-українські зустрічі молоді» за програмою, яка 

фінансується фондом EVZ – «Пам‒ять, відповідальність, майбутнє» (Німеч-

чина). Поїздка організовується неприбутковою організацію «APOLLO e.V.» 

(Німеччина) Метою поїздки є розвиток молодіжних контактів, спрямований 

на спільне вирішення актуальних проблем лісокористування. Програма пе-
редбачає участь десяти німецьких та десяти українських студентів лісогоспо-

дарських університетів у спільних семінарах, екскурсіях, дискусіях. Трива-
лість поїздки: 09-17.09.2017 р. 

• конкурс для здобуття права на поїздку для участі в  церемонії 
«Schweighofer Prize 2017», яка відбулася у Відні (Австрія) 19-20 червня 2017 

року (одне місце). Поїздку спонсорують компанії Schweighofer, CANFOR і 
Arauco з метою об’єднати кращих студентів, які вивчають лісове господарст-
во, інженерію і технології оброблювання деревини, з окремих університетів 

Європи, США, Канади і Південної Америки; 

• на прохання Української асоціації деревообробного обладнання (УА-

ДО) на сайті НЛТУ України оголошено конкурсний відбір студентів і викла-
дачів навчальних закладів лісотехнічного профілю для поїздки на Міжнарод-

ну галузеву виставку «LIGNA 2017» (м. Ганновер, Німеччина) та завод 

«WoodMizer» (м. Коло, Польща) у травні 2017 року, поїздка профінансована 

ТОВ «МOST Україна»; 

• конкурс на здобуття стипендій для короткострокового навчання в Уні-
верситеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) для вивчення курсу 

“Project-based conservation and land-use management”, який реалізується в ра-
мках програми Німецької служби академічних обмінів DAAD. Термін на-
вчання: 20.03-07.04.2017 р. Відібрані і пройшли навчання аспірант Соловій 

В.І. і студентка магістерської програми Колісник С.З. 

 

Розроблено і подано заявки на міжнародні проекти: 

• спільно з Університетом банківської справи (м. Київ) та University of 

Economics in Bratislava, грудень 2016 р. для створення партнерства і реаліза-
ції проекту «COMPETE - Competence Based Teaching in Ukrainian Higher 

Education Institutions»; 
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• спільно з університетами з країн-членів Програми Еразмус+: на кон-

курс проектів академічної мобільності за напрямом КА1 в 2017 р. (період мо-

більності 2017-2019 рр.). Всього 18 університетів. 

 

Проведено такі заходи: 

• 28.02.2017 р. в НЛТУ України організовано презентацію стипендіаль-

ної Програми німецької економіки для України, яка фінансується Федераль-

ним міністерством економічного співробітництва і розвитку (BMZ) та підт-
римується Німецьким товариством економічної співпраці (GIZ). Програма 

має на меті надати українським студентам можливість пройти стажування на 

провідних підприємствах Німеччини тривалістю від трьох до п’яти місяців; 

 

Начальник відділу О. Врублевська взяла участь у таких міжнарод-

них зустрічах в ДВНЗ “НЛТУ України”: 

• 25.06.2017 р. – зустріч Ради Європейських Лісівників; 

• 07-10.04.2017 ‒ візит делегації Трансільванського університету м. 

Брашов (Румунія), міжнародний семінар на тему «Екологічні коридори: іден-

тифікація, менеджмент і моніторинг»; 

• 16.01.2017 р. ‒ зустріч з представниками Об‒єднання підприємців лі-
сової галузі Польщі; 

• 13-14.12.2017 ‒ візит ректора Університету прикладних лісових наук 

Роттенбурга (Німеччина) проф. Бастіана Кайзера, керівника відділу міжнаро-

дних зв'язків проф. Штефана Руге та колишного заступник директора лісгос-
пу Фройденштадт Фрідер Хауг. 

• 12.12.2016 р. ‒ візит директора докторантури Клужського технічного 

університету (м. Клуж Напока, Румунія), проф. Ґеорґе Акіма. 
• 10.11.2016 р. ‒ візит ректора Трансільванського університету (м. Бра-

шов, Румунія) проф. Іоан Васіле Абрудана і декана факультету лісового гос-
подарства та лісоінженерії проф. Александра Лучіана Курту. 

 

Розвиток персоналу відділу: 

• працівники відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України Г. Лесюк і В. 

Руда пройшли навчання в рамках програми  Британської Ради в Україні  
«Міжнародний відділ університету: кращі практики» (жовтень 2016 р. – лю-

тий 2017 р.), яка здійснюється за підтримки МОН України, отримали серти-

фікат; 
• інженер відділу міжнародних зв‒язків А.Тиндик взяла участь у міжна-

родному тренінгу з написання та управління проектами в рамках Програми 

Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ за напрямом КА1 «Міжнародна кредитна 

мобільність»  (червень 2017 р). Організатори ‒ Національний Еразмус+ офіс 

в Україні (проект ЄС) спільно з Національним Агентством Еразмус+ у 

Польщі та Національним технічним університетом України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського», у співпраці з Представництвом 

Європейського Союзу в Україні та за підтримки Міністерства освіти і науки 
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України та Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засо-

бів і культури; отримала сертифікат; 
• О.Врублевська взяла участь у міжнародному інформаційному дні Про-

грами ЄС Еразмус+, 21.10.2016 р., м. Львів, ЛНУ ім. І. Франка; 
• О.Врублевська взяла участь у міжнародній конференції установ з країн-

учасниць програми ЄС Erasmus+ «Contact Seminar With Eastern Partnership 

Countries», організатор – Європейська Комісія, 28-29.11.2016 р., м. Київ; сер-

тифікат учасника. 
 

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 – 71108,9 тис. грн. 

Університетом отримано позабюджетних коштів, які входять до спеціа-
льного фонду, від надання платних послуг та господарської діяльності – 

15338,5 тис. грн., що є більше на 1733,7 тис. грн від попереднього періоду та 

отримано благодійних внесків і грантів на суму 1306,0 тис. грн. 

Наявні в університеті кошти скеровувалися на виконання аварійних ро-

біт, забезпечення ремонту систем опалення, водо- і електропостачання, пок-

ращення матеріально-технічної бази. 

За рахунок коштів спеціального фонду проведена оплата комунальних 

послуг на суму 1182,4 тис. грн, що становить 7,7% від суми отриманих дохо-

дів. 

Силами залучених підрядних організацій проведено капітальні та поточ-

ні  ремонти об’єктів університету на загальну суму 157,1 тис. грн. 

За підсумками року придбано для університету техніки та книг на такі су-

ми: комп’ютерної техніки – 308,1 тис. грн, підручників та книг для бібліотеч-

ного фонду – 76,9 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 

4.2. Виконання ремонтно-будівельних робіт 
 

За звітний період в університеті виконано такі ремонтні роботи: 

- встановлено нову сучасну телефонну станцію (на даний час проводять-

ся роботи з підключення); 

- проведено капітальний ремонт вводу подачі води із заміною водопро-

воду у студентських гуртожитках № 1, 2; 

- здійснено облицювання стін плиткою 1-го поверху та підлоги, підмурі-
вку основи під душові піддони у студентському гуртожитку № 4; 

- проведено капітальний ремонт щитової в студентській їдальні “Верхо-

вина”, здійснено влаштування підлоги із плитки, встановлено кондиціонери 

та замінено світильники; 

- здійснено ремонт кабінету ІОЦ (навчально-адміністративний корпус); 
- виконано ремонт кабелю з установкою муфт та ремонт зовнішніх схо-

дів у навчальному корпусі № 1; 

- проведено ремонт фасаду з влаштуванням дашків та ремонт ауд. 100 

(заміна підлоги, ремонт фасаду) у навчальному корпусі № 2а; 
- здійснено ремонт викладацької, влаштування дашка, ремонт сходів та 

ремонт ауд. 33 у навчальному корпусі № 6; 

- проведено ремонт сходів і карнизу у бібліотеці; 
- замінено світильники в Музеї деревини; 

- здійснено прокладання кабелю у конференц-залі; 
- завершено капітальні ремонтні роботи в семи блоках готелю універси-

тету. 

Навчальною майстернею виготовлено 120 столів та 240 лавок для їдаль-

ні ОСТ “Лісотехнік”; 

Університетом оформлено 17 свідоцтв на право власності нерухомого 

майна головних корпусів та гуртожитків. 

 

4.3. Оздоровлення співробітників та студентів університету 
 

Протягом 2016-2017 н. р. за пільговими путівками оздоровлено 263   

особи (співробітники університету та члени їх сімей) на загальну суму 

302337 грн. Зокрема, четверо співробітників університету оздоровлено в са-
наторії “Пролісок” м. Трускавець та одинадцять дітей співробітників у табо-

рах для оздоровлення дітей за 50 % вартості путівки. 

Окрім того 248 співробітників та членів їх сімей оздоровлено за пільго-

вими умовами на екологічних стаціонарах університету та в оздоровчо-

спортивному таборі “Лісотехнік”. 


