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1. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

1.1. Аналіз навчального процесу 

1.1.1. Організація навчального процесу в контексті  

імплементації Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту” 

 

На початку третього тисячоліття освіта і наука стали одним із найважли-

віших факторів, що забезпечують економічний розвиток кожної держави. На 

всіх стадіях розвитку суспільства на освіту і науку покладалися функції ос-

новного рушія прогресу. Немає сумніву, що вони є найефективнішою сфе-

рою інвестування, адже освіті відводиться пріоритетне місце у вихованні та 

формуванні в підростаючого покоління світогляду громадянина, патріота, 

висококваліфікованого фахівця. Громадяни, які здобули освіту належного 

рівня, стають головною продуктивною силою та джерелом духовної культу-

ри суспільства. 

Згідно зі щорічним звітом ООН конкурентоспроможність країн світу в 

ХХІ столітті визначається не природними і навіть не фінансовими ресурсами, 

а кваліфікацією робочої сили та освітнім рівнем нації. ХХІ століття – це час 

переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому     

якість людського потенціалу, рівень освіченості та культури всього населен-

ня набувають вирішального значення для економічного та соціального пос-

тупу країни, урівноваженого співіснування людини та довкілля. Інтеграція та 

глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, що відбувають-

ся у світі, перспективи розвитку Української Держави на найближчі два деся-

тиріччя вимагають глибокого та докорінного оновлення системи освіти. 

Національний лісотехнічний університет України – один із найстаріших 

і престижних поліфункціональних закладів вищої освіти (ЗВО) – відзначає 

145 років від дня заснування і 25 років з часу надання йому найвищого стату-

су – “університет”. 

Загальновизнаним вважається, що університет – це сукупність, об’єд-

нання тих, хто вчить, і тих, хто навчається. Це – автономний заклад вищої 

освіти, тип якого виробився в Європі за середньовіччя. В університеті 

об’єднується низка факультетів (інститутів) для підготовки фахівців високої 

кваліфікації з точних, природничих і гуманітарних наук.  

Звичним стало вважати наш університет галузевим. Однак, сьогодні за 

своєю поліфункціональністю, структурою, переліком освітніх і наукових рів-

нів, спеціальностей (освітніх програм), за якими здійснюється підготовка фа-

хівців (12 галузей знань; 16 спеціальностей; 24 освітні програми), за всією 

своєю діяльністю під гаслом “AD NATURAM VIVERE DISCIMUS” – “Вчи-

мося жити в гармонії з природою”, – НЛТУ України відповідає сучасним мо-

делям європейських університетів, а не зводиться до його розуміння як осві-

тньо-науково-виховної інституції. Університет відіграє важливу соціальну 

роль, виходить за межі викладання та наукових досліджень і стає інституцією 

громадянського суспільства. 
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Часто порушується питання про оптимізацію мережі закладів вищої 

освіти та про необґрунтовано велику кількість університетів в Україні. Наяв-

ність університетів у державі визначається не наявністю у назвах ЗВО слова 

“університет”, а здатністю інтелектуальної еліти країни формулювати актуа-

льні проблеми та пропонувати адекватні шляхи їх вирішення, бо свою освіту 

такі еліти мають отримувати саме в тих університетах, які спроможні її нада-

ти. 

Впроваджуючи інноваційні технології навчання, а саме здійснюючи 

екологізацію освітніх програм, ініціюючи введення до ключових компетент-

ностей державних стандартів освіти (від початкової до вищої школи) еколо-

гічної компетентності, наш університет плекає національну еліту – людей з 

новим еколого-економічним мисленням, здатних забезпечити сталий розви-

ток держави. Спеціальності та освітні програми НЛТУ України не зводять 

університет до вищої професійної школи, у якій здобувають лише певні про-

фесії, – його освітньо-наукова діяльність, гармонійне поєднання викладання і 

дослідження, що є ідеалом університету, передбачає опанування здобувачами 

вищої освіти дійсно базового рівня університетської освіти європейського 

зразка. 

Тримаючи високу планку підготовки фахівців на рівні світових стандар-

тів, виконуючи фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найакту-

альніших проблем суспільної практики, університет об’єктивно став одним з 

лідерів вітчизняної освіти і науки у сфері пошуку шляхів досягнення цілей 

сталого розвитку та реформування економіки в екологічно безпечну шляхом 

екологізації знань та формування еколого-економічної компетентності фахів-

ців. 

Плідна та напружена робота колективу університету отримує високу 

оцінку на національному і міжнародному рівнях. Свідченням цьому є високі 

місця, які посідає ДВНЗ “НЛТУ України” впродовж останніх років серед за-

кладів вищої освіти нашої держави у різноманітних рейтингових системах та 

академічних рейтингах, які використовуються з метою виявлення найкращих 

шляхів розвитку вищої школи та з’ясування найважливіших складових її дія-

льності. 

Інформаційним освітнім ресурсом “Освіта.ua” складено консолідований 

рейтинг закладів вищої освіти України 2018 року. Вихідними даними для 

складання консолідованого рейтингу ЗВО України використані найавторите-

тніші серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги 

ЗВО: “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Бал ЗНО на контракт”, кожен з яких 

використовує різні критерії оцінювання закладів вищої освіти. 

Академічний рейтинг закладів вищої освіти України “Топ-200 Україна” 

щороку проводить Центр міжнародних проектів “Євроосвіта”. Методика  

цього рейтингу побудована відповідно до міжнародних принципів ранжуван-

ня університетів, розроблених ЮНЕСКО. Ця методика є найоб’єктивнішою, 

тому що визначення рейтингу ЗВО здійснюється незалежною міжнародною 

організацією. Вона передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень 

вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв. У використову-
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ваній методиці діяльність вишів оцінюють з допомогою агрегованого показ-

ника (інтегрованого індексу), який формується на підставі індикаторів пря-

мого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випуск-

ників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства 

(15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-

метричних даних (5%). Інтегрований індекс представлено трьома комплекс-

ними складниками (критеріями, індексами): якістю науково-педагогічного 

потенціалу, якістю навчання та міжнародним визнанням. Індекс якості нау-

ково-педагогічного потенціалу змінюється в діапазоні 0-50%; індекс якості 

навчання змінюється в діапазоні 0-30%; індекс міжнародного визнання змі-

нюється в діапазоні 0-20%. Кожний комплексний критерій визначається гру-

пою індикаторів із відповідними ваговими коефіцієнтами. 

У 2018 році Центр міжнародних проектів “Євроосвіта”, в партнерстві з 

міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and 

Excellence, презентував черговий академічний рейтинг закладів вищої освіти 

“Топ-200 Україна 2018”, складений за методикою, доповненою та вдоскона-

леною впродовж 2006-2018 років. При складанні цьогорічного рейтингу екс-

перти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені 

Конференцією IREG-9: “Рейтинги і акредитація – дві дороги до однієї мети” 

та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти, на 

яких було особливо наголошено, що однією із головних тенденцій в системах 

ранжування університетів є знаходження балансу між створенням нових, 

критичних знань, результатів досліджень та інновацій і практичною транс-

формацією цих напрацювань в розвиток сучасного суспільства. 

В академічному рейтингу закладів вищої освіти України “Топ-200    

Україна” Національний лісотехнічний університет України щороку посідає 

високі місця серед вишів України (табл. 1.1). Зокрема у “Рейтингу Топ-200 

Україна 2018” НЛТУ України посів 29 місце серед 200 ЗВО України і третє 

місце серед 20 ЗВО Львівщини, а за якістю науково-педагогічного потенціалу – 

шосте місце серед ЗВО України. Тож абітурієнти і роботодавці можуть поба-

чити і оцінити високий рівень нашого університету. 

 

 

Таблиця 1.1 

Рейтинг НЛТУ України за оцінкою ЮНЕСКО 

за результатами діяльності в навчальних роках 
 

Категорія 
Місце за роками 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Серед 200 

ЗВО України  
27 26 30 32 31 38 37 33 29 29 

Серед 20 

ЗВО Львівщини 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

http://www.euroosvita.net/
http://ireg-observatory.org/en/
http://ireg-observatory.org/en/
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=437
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“Scopus” – бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент 

для відстеження цитованості наукових статей, опублікованих в наукових ви-

даннях. База даних Scopus індексує більше 20000 наукових видань з техніч-

них, медичних та гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють пуб-

лікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Роз-

робником та власником “Scopus” є видавнича корпорація “Elsevier”. База да-

них Scopus доступна на умовах передплати та має власну систему для пошу-

ку веб-сторінок, що інтегрована із патентною базою даних. У рейтингу 

“Scopus” заклади вищої освіти України ранжовані за індексом Гірша (h - інде-

ксом) – кількісним показником, що базується на кількості наукових публіка-

цій, які опубліковані навчальним закладом або його працівниками у наукових 

виданнях бази даних Scopus, і кількості цитувань цих публікацій. 

За показниками наукометричної бази даних “Scopus” Національний     

лісотехнічний університет України посідає 37 місце серед українських ЗВО. 

Рейтинг “Бал ЗНО на контракт” – рейтинг закладів вищої освіти за по-

казником середнього бала зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів 

минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб (контракт). 

За показником “Балу ЗНО на контракт” Національний лісотехнічний 

університет України посідає 142 місце. 

У консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2018 

року Національний лісотехнічний університет України посів 52 місце серед 

237 ЗВО України і четверте місце серед 20 ЗВО Львівщини (табл. 1.2). 

 

 

Таблиця 1.2 

 

Консолідований рейтинг кращих ЗВО Львівщини 

2018 року 

 
 

Назва 

навчального 

закладу 

Міс-

це 

Місце у 

загальному 

рейтингу 

Топ-200 

Україна 
Scopus 

Бал ЗНО 

на конт-

ракт 

Підсум-

ковий 

бал 
Львівський національний 

університет ім. І. Франка 
1 4 10 3 6 19 

Національний університет 

“Львівська політехніка” 
2 5 5 9 12 26 

Львівський національний 

медичний університет 

ім. Д. Галицького 
3 11 43 11 21 75 

Національний лісотехніч-

ний університет України 
4 52 29 37 142 208 

Українська академія  

друкарства 
5 80-82 146 86 71 303 

 

http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59045/
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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 закладу вищої 

освіти, 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. 

Рейтинг складає Лабораторія кіберметрики (“Cybermetrics Lab”) однієї з 

найбільших наукових установ Європи – Національної дослідницької ради Іспа-

нії (“Spanish National Research Council”, CSIC) при Міністерстві науки та інно-

вацій Іспанії. Розробники оприлюднюють його двічі на рік – у січні та у липні. 

При складанні цьогорічного рейтингу під час визначення місця універ-

ситету в рейтингу розробники враховували такі показники (внесено зміни): 

Presence (Присутність) – кількість сторінок у домені установи (врахову-

ються всі піддомени та типи файлів, у тому числі й у форматі PDF) відповід-

но до даних Google (5%); 

Visibility (Видимість) – кількість зовнішніх джерел, які містять зворотні 

посилання на веб-сторінки університету, яка розраховується за допомогою 

сервісу аналізу зовнішніх посилань Ahrefs.com та системи аналізу посилань 

для пошукової оптимізації та маркетингу в Інтернеті Majestic (50%); 

Transparency (or Openness) (Прозорість, або Відкритість) – кількість ци-

тат топ-авторів установи за Google Scholar Citations (10%); 

Excellence (or Scholar) (Якість, або Науковість) – кількість статей науко-

вців, які працюють в університеті, що входять до кращих 10% найбільш ци-

тованих у 26 дисциплінах за розрахунками Scimago (35%). 

В останній версії рейтингу було вдосконалено алгоритм обрахунку Інте-

рнет-цитувань з метою мінімізації штучних впливів на результат. Рейтинг 

Webometrics оцінює більше 24 тис. ЗВО світу (в тому числі й 327 українсь-

ких) та укладається з 2004 року. 

За твердженням авторів, рейтинг Webometrics, за допомогою незалеж-

них веб-індикаторів та науково обґрунтованій моделі опосередковано оцінює 

усі аспекти діяльності вишу: наукову, навчальну, культуру, соціальну, спор-

тивну тощо. Це відрізняє цей рейтинг від інших Інтернет-рейтингів. 

У новому рейтингу “Webometrics” серед українських ЗВО Національ-

ний лісотехнічний університет України посідає 109 місце. 

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. 
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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 зна-

чним досягненням усього колективу нашого університету. Це послужило би 

серйозним мотиваційним імпульсом для колективу університету для подаль-

шого вдосконалення навчального процесу. 

У звітному році діяльність нашого університету була спрямована на 

продовження імплементації Законів України “Про освіту” та “Про вищу осві-

ту”, а також визначалася указами Президента України “Про основні напрями 

реформування вищої освіти в Україні” – національною Програмою “Освіта” 

(Україна ХХІ століття) та Законом України “Про наукову і науково-технічну 

діяльність”, чинними нормативно-правовими документами про вищу освіту, 

Положенням про організацію освітнього процесу в НЛТУ України, постано-

вами КМ України про вищу школу, директивними документами МОН Украї-

ни та Статутом університету. 

Освітня і наукова діяльність університету відповідає також вимогам ва-

жливих документів ООН: “Цілі сталого розвитку” та “Паризька угода зі змін 

клімату (2015). На цій фундаментальній основі наш університет реалізовує 

свою місію і осягає стратегічної мети: через революцію у мисленні забезпе-

чити формування нової людини, яка житиме в гармонії з природою.  

Впроваджуючи основні засади Болонської декларації, інтегрувавшись у 

європейську та світову систему вищої освіти і науки завдяки наполегливій 

творчій праці співробітників та високому рівню підготовки фахівців, наш 

університет вніс вагомий внесок у розвиток лісового господарства, деревооб-

робної та інших галузей економіки, здобувши широке міжнародне визнання. 

Сучасні тенденції суспільного розвитку України потребують переходу 

вищої освіти на нову концепцію підготовки майбутніх фахівців, удоскона-

лення її якості, що вмотивовує процеси інтегрування, підвищення рівня про-

фесіоналізму, компетентності та інтелектуальної культури. Ключовою пара-

дигмою сучасної освіти стає її орієнтація на особистість, що вимагає доко-

рінного оновлення і перебудови усталених методичних підходів. В умовах 

суспільної демократизації та гуманізації виникає потреба появи нових вимог 

до особистісно-професійних якостей фахівців із вищою освітою. Перед су-

часною українською лісотехнічною освітою постало непросте завдання збе-

регти всі позитивні здобутки та досвід національної освіти і збагатити його 
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інноваційними досягненнями європейських освітніх середовищ, гармонійно 

узгодити їх з українськими досягненнями. 

Сьогодні Україна перебуває у лабіринті руйнівного розвитку індустріа-

льного суспільства, з якого ніяк не може вибратися до інформаційного суспі-

льства та суспільства сталого розвитку. Як результат, ми маємо справу з по-

родженим індустріальним суспільним середовищем, що не здатне миттєво 

прийняти ту модель вищої освіти, яка є прийнятною у постіндустріальних 

країнах. Звідси витікають проблеми реалізації Болонського процесу та появи 

так званого українського варіанту Болонської системи. Введення основних 

засад Болонської декларації потребувало радикальної модернізації лісотехні-

чної освіти, покликаної забезпечити високу конкурентоспроможність майбу-

тнього випускника університету. Його освіта стає більш фундаментальною, 

якісною, здійснюється в організаційному взаємозв’язку з наукою. В універ-

ситеті здобувачам вищої освіти створюються усі умови для оволодіння інфо-

рмаційними технологіями та іноземними мовами. 

Ведеться пошук альтернативних моделей організації вищої освіти (вве-

дено підготовку фахівців за 24 освітніми програмами), апробації та впрова-

дження інноваційних педагогічних систем, реальних можливостей модерні-

зації змісту освіти і організації її адекватно до світових тенденцій і вимог ри-

нку праці, а також забезпечення безперервності освіти та навчання протягом 

усього життя. І саме діяльність НЛТУ України під гаслом «Вчимося жити в 

гармонії з природою», введення у стандарти вищої освіти з ініціативи нашого 

університету екологічної компетентності, екологізація освіти, а як наслідок – 

підготовка фахівців з новим еколого-економічним мисленням, дозволить на-

шій державі вирішити проблему сталого розвитку та стати передовою пост-

індустріальною державою. 

Введення до стандартів освіти, починаючи з початкової і завершуючи 

вищою, екологічної компетентності стало також важливим етапом 

розв’язання однієї з освітніх проблем, сформульованих Інститутом інформа-

ційних технологій в освіті ЮНЕСКО, – забезпечення практичної реалізації 

тріади «екологічне виховання – екологічне навчання – екологічна освіта». Всі 

складники цієї тріади є взаємопов’язаними та сприяють формуванню у людс-

тва екологічного світогляду, що базується на усвідомленні необхідності збе-

реження оптимального для життя середовища, яким є Земля. 

Слід орієнтуватися при цьому на пріоритетні цілі освіти, сформульовані 

світовим освітнім співтовариством, зокрема в особі Міжнародного бюро 

освіти, Інститутом інформаційних технологій в освіті ЮНЕСКО тощо. Нові 

підходи до змісту вищої освіти, що вимагають якісного оновлення і побудови 

освітніх програм, базуються на таких принципах їх організації: відкритий ха-

рактер, гнучкість, варіативність, інтеркультурність, інтегративність, адапто-

ваність до регіональних і галузевих особливостей тощо. 

Конкретними шляхами модернізації змісту освіти, характерними для су-

часних реформ у більшості країн є: посилення уваги до математики з вклю-

ченням сучасних наукових досягнень; посилення уваги до вивчення інозем-

них мов; посилення уваги до економічної освіти, метою якого є формування 
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студентів навичок осмислення фактів та наукових ідей, предметом яких слу-

гує навколишнє середовище як в локальному, так і у глобальному вимірах, та 

їх застосування у повсякденному житті; запровадження у зміст освіти курсів 

та тем міждисциплінарного характеру з метою надання знанням з різних га-

лузей науки цілісного, інтегрованого характеру і активізація вивчення еко-

номічних та технічних дисциплін, інформаційних технологій з метою успіш-

ної адаптації до ринку праці. 

За 27 років незалежності нашої держави МОН України намагається за-

провадити новітні реформи в освіті та науці, про що свідчать Закони України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технологічну дія-

льність». Однак консерватизм, який досі побутує в сучасному соціальному 

просторі, унеможливлює реалізацію цього процесу. В університеті робиться 

все, щоб повністю викорінити застарілі норми і постулати, а також активно 

впроваджуються новітні методичні та інформаційні технології навчання. 

Враховуючи те, що через кожні два-три роки рівень знань людства подвою-

ється, сьогодні необхідно відмовитися від «навчання» у ЗВО, що зводиться 

до запам’ятовування. Теореми, дати, концепції, терміни – все це було потріб-

но в минулому столітті. Тоді вартість інформації була в сотні разів вищою, 

оскільки її важче було здобути. Сьогодні ж людина за допомогою Інтернету 

отримує велику кількість інформаційних ресурсів, тому вартість її наближа-

ється до нуля, а вміння фільтрувати її, опрацьовувати та створювати щось 

нове є основною цінністю фахівція. Тепер цінним є вміння мислити, а не за-

пам’ятовувати. 

Процес структурного реформування національної лісотехнічної освіти, 

розроблення й удосконалення освітньо-професійних і освітньо-наукових про-

грам, а також процес інституційних перетворень відбувається за такими го-

ловними напрямами: прийняття зручних та зрозумілих назв спеціальностей 

(освітніх програм); запровадження двоступеневої системи освіти; впрова-

дження єдиної системи кредитних одиниць (ЄКТС); розроблення та дотри-

мання стандартів вищої освіти; європейських стандартів якості освітніх пос-

луг; створення необхідних умов для більшої мобільності студентів, виклада-

чів та науковців. 

НЛТУ України має великий досвід з модернізації змісту вищої лісотех-

нічної освіти. Університет був включений МОН України у 1993 році в експе-

риментальну групу із шести ЗВО України для апробації впровадження ступе-

невої системи освіти – бакалавр-спеціаліст-магістр. В цей же період були ро-

зроблені, затверджені МОН України та впроваджені в університеті інтегро-

вані навчальні плани з підготовки фахівців (на базі ОКР молодший спеціа-

ліст) зі скороченим терміном навчання. Науково-педагогічними працівника-

ми університету, відповідно до наказів МОН України, розроблено протягом 

двох десятиліть (1995 р., 1998 р., 2005 р., 2013 р., 2018 р.) п’ять варіантів 

державних стандартів вищої освіти для підготовки бакалаврів, спеціалістів і 

магістрів за спеціальностями лісотехнічного профілю. 

Тому сьогодні, під час розроблення стандартів вищої освіти для спеціа-

льностей Переліку 2015 року особлива надія покладається на якість, доско-
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налість та не обмеження творчості науково-педагогічних працівників ЗВО, 

які їх розробляють, зокрема і на представників нашого університету, які вхо-

дять до складу науково-методичних комісій МОН України: д.т.н., проф., ди-

ректора ННІ ДТД Максиміва В.М.; д.т.н., проф., директора ННІ ІМАКІТ Ре-

безнюка І.Т.; д.с.-г.н., проф., директора ННІ ЛСПГ Миклуша С.І. 

Висока оцінка навчальної, наукової, організаційно-методичної та вихов-

ної діяльності нашого університету була надана державою у 1993 р., 1998 р., 

2005 р., 2008 р., 2018 р., а також наданим університету в 2005 р, статусу «на-

ціонального». 

Перед нашим колективом поставлено ще такі досить важливі задачі: ак-

редитація восени цього року освітньо-професійних та ліцензування освітньо-

наукових програм з підготовки магістрів; акредитація весною 2019 року осві-

тньо-професійних програм з підготовки бакалаврів за спеціальностями уніве-

рситету (відповідно до Переліку 2015 року); підтвердження університетом 

статусу «Національного». 

Кафедрам, особливо випусковим, необхідно своєчасно провести презен-

тацію вибіркових дисциплін для вибору їх студентами і забезпечити плану-

вання фактичного навантаження НПП на наступний навчальний рік. Під час 

удосконалення освітньо-професійних програм з підготовки бакалаврів слід 

врахувати те, що похідними їх є 24 спеціалізації, затверджені Вченою радою 

університету в минулому навчальному році, що повинно бути відображено у 

навчальних програмах в циклі вибіркових дисциплін. 

В університеті, відповідно до листа МОН України від 13 березня 2015 р. 

№ 1/9-126 завершується плановий перехід до зменшення навчального наван-

таження викладачів у 2018/2019 навчальному році до 600 годин. Це вимага-

тиме від НПП університету докорінного перегляду змісту окремих дисцип-

лін, структури навчальних планів і, як результат, – змісту освітнього процесу, 

методик та форм навчання і наукових досліджень. 

У зв’язку з відсутністю у Законі України “Про вищу освіту” освітнього 

рівня вищої освіти “спеціаліст” та враховуючи сучасні вимоги освітнього се-

редовища, виконання ухвали Вченої ради університету від 28 вересня 2017 

року, Центр доуніверситетської підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів реорганізовано у Центр доуніверситетської підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів (Центр ДППКК). 

Для реалізації принципу “освіта впродовж усього життя”, на виконання 

рішення розширеної колегії Державного агентства лісових ресурсів України 

від 22 травня 2018 року “Про підготовку та перепідготовку кадрів для лісово-

го господарства України” на базі університету організовано курси підвищен-

ня кваліфікації для працівників лісової галузі за програмами: “Наближене до 

природи лісництво та інформаційні системи в лісовому господарстві”, “Су-

часні методи проектування, будівництва та експлуатації лісових автомобіль-

них доріг”, “Технології деревообробки, підготовлення та експлуатації дере-

ворізальних інструментів у лісовому господарстві” та “Охорона праці в лісо-

вому господарстві”. 
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Під час розроблення нових та удосконалення існуючих освітньо-

професійних програм слід керуватися тим, що одним із провідних напрямів 

перебудови освітньої системи є перехід від концепції підтримуючого навчан-

ня до концепції випереджувального навчання. Сьогодні принципи практичної 

реалізації такого переходу є відчутними під час розроблення освітньо-

професійних програм для підготовки бакалаврів і магістрів усіх спеціально-

стей університету, тому що за концепцією підтримуючого навчання підгото-

вка фахівців здійснюється головним чином на основі вимог сьогоднішнього 

дня, без урахування того, що вимагатиметься від них в майбутньому. А випе-

реджувальне навчання навпаки орієнтоване на майбутнє, на ті умови життя 

та професійної діяльності, у яких випускник ЗВО опиниться після його закін-

чення. Такий підхід є надзвичайно актуальним, оскільки, як відомо, значна 

частина знань старіє уже протягом 3-5 років. Це означає, що за чотири роки 

бакалаврату отримані знання застаріють і стануть неактуальними. Тому го-

ловна увага в навчальному процесі за такою концепцією звернена на розви-

ток творчих якостей фахівця, його здібностей до самостійних дій в умовах 

невизначеності, а також розвиток навчальних здібностей до набуття нових 

знань та навичок, оволодіння сучасними методами отримання, накопичення, 

класифікації та передачі знань. 

В системі випереджувального навчання кількість навчального часу слід 

відводити для вивчення нових фундаментальних знань, процесів та техноло-

гій, інформація про які повинна надходити в освітню систему різними кана-

лами взаємодії з системою науки, банками даних та знань науково-технічної 

інформації. Тому важливою умовою реалізації системи випереджувальної 

освіти є її тісний зв’язок з наукою. Освіта повинна бути «вмонтованою» в 

систему наукових досліджень. Для науки такий зв’язок є гарантією більш 

якісної підготовки майбутніх магістрів і вчених. 

Важливим імперативом часу є залучення до освітнього процесу системи 

знань у галузі інформатики, її засобів та методів. Розвиток цивілізації відбу-

вається у напрямі інформаційного суспільства, у якому об’єктами та резуль-

татами праці більшості населення будуть не матеріальні цінності, а, головним 

чином, інформація та наукові знання. 

Як відомо, ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за 

освітньо-науковою програмами. Ми повинні обов’язково розробити освітньо-

наукові програми для підготовки магістрів, наповнити їх новими науковими 

досягненнями, надати їм якостей гнучкості, відкритості та варіативності. Як 

показує практика, державне замовлення на підготовку магістрів за цими про-

грамами є досить високим, а тривалість навчання за ними становить два пов-

них роки. Серед цих магістрів слід вибирати кандидатів для навчання в аспі-

рантурі. 

Змістом програм забезпечується якість вищої освіти – рівень здобутих 

особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає ком-

петентність фахівця відповідно до стандартів вищої освіти. Під час розроб-

лення і удосконалення освітніх програм бакалавра і магістра необхідно вра-

ховувати вимоги Закону України “Про вищу освіту”, проекти стандартів ви-
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щої освіти, схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної ради МОН 

України (протокол від 29.03.2016 р. № 3); а також методичні рекомендації 

“Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації” (Авт.; В.Г. Креме-

ня. – К.: ДП “НВЦ” Пріоритети”, 2014. – 120 с.). 

У звітному році університет успішно акредитовано на право проводити 

освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти за першим (бакала-

врським) рівнем відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також відпо-

відно до державних вимог щодо кадрового, навчально-методичного, матеріа-

льно-технічного та інформаційного забезпечення за 12 спеціальностями: 

6.020207 Дизайн; 6.030509 Облік і аудит; 6.030601 Менеджмент; 6.040106 Еколо-

гія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористу-

вання; 6.050101 Комп’ютерні науки; 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно 

інтегровані технології; 6.050502 Інженерна механіка; 6.051301 Хімічна тех-

нологія; 6.0518 Деревооброблювальні технології; 6.060102 Архітектура; 

6.090103 Лісове і садово-паркове господарство; 6.090104 Лісозаготівля. 

Варто відзначити велику роботу, проведену колективами кафедри обліку 

та аудиту (зав. каф., проф. Гарасим П.М.) з акредитації спеціальності 071 Об-

лік і оподаткування за другим (магістерським) рівнем та кафедри технології 

захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та 

соціальних комунікацій (зав. каф., проф. Кшивецький Б.Я.) з ліцензування 

спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища за першим 

(бакалаврським) рівнем. 

За велику та успішну роботу з акредитації та ліцензування спеціально-

стей (освітніх програм) слід подякувати таким працівникам університету: 

Бакаю Б.Я. – завідувачу кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг; 

Бехті Н.С. – ст. викладачу кафедри дизайну; 

Бринь О.І. – ст. викладачу кафедри технологій деревинних композицій-

них матеріалів, целюлози та паперу; 

Гаврилюку С.А. – заступнику директора ННІ ЛСПГ, доценту кафедри 

лісової таксації та лісовпорядкування; 

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

Гасієві О.Б. – заступнику директора ННІ ІМАКІТ, доценту кафедри тех-

нології матеріалів і машинобудування; 

Генику Я.В. – завідувачу кафедри ландшафтної архітектури, садово-

паркового господарства та урбоекології; 

Герисові М.І. – доценту кафедри лісових машин; 

Говді Г.А. – доценту кафедри обліку і аудиту; 

Головку А.А. – завідувачу кафедри менеджменту організацій і адміністрування; 

Гудз О.М. – інженеру-програмісту І-ої категорії кафедри лісопромисло-

вого виробництва та лісових доріг; 

Дебринюку Ю.М. – професору кафедри лісових культур і лісової селекції; 

Дендюку М.В. – доценту кафедри інформаційних технологій; 

Дудюку В.С. – заступнику директора ННІ ЕЕМ, доценту кафедри мене-

джменту організацій і адміністрування; 
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Заваринській О.І. – ст. лаборанту кафедри деревообробного обладнання 

та інструментів; 

Іванишину Т.В. – заступнику директора ННІ ІМАКІТ, доценту кафедри 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; 

Козаку Р.О. – доценту кафедри технологій деревинних композиційних 

матеріалів, целюлози та паперу; 

Колінько Н.І. – доценту кафедри обліку і аудиту; 

Копинець З.П. – доценту кафедри технологій лісопиляння, столярних і 

дерев’яних будівельних виробів; 

Копію Л.І. – завідувачу кафедри екології; 

Кульчицькому-Жигайло І.Є. – доценту кафедри екології; 

Купчику Р.М. – доценту кафедри дизайну; 

Кучерявому В.П. – професору кафедри ландшафтної архітектури, садо-

во-паркового господарства та урбоекології; 

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

Кшивецькому Б.Я. – завідувачу кафедри технологій захисту навколиш-

нього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комуні-

кацій; 

Лавному В.В. – завідувачу кафедри лісівництва; 

М’якуш О.Р. –доценту кафедри хімії; 

Максимець О.В. – доценту кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; 

Малик Л.О. – доценту кафедри менеджменту організацій і адмініструван-

ня; 

Матвеєву М.Е. – завідувачу кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльнос-

ті; 

Мисикові М.М. – доценту кафедри автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій; 

Озимкові Ю.І. – доценту кафедри деревообробного обладнання та інструментів; 

Осадчуку Л.С. – завідувачу кафедри ботаніки, деревинознавства і неде-

ревних ресурсів лісу; 

Панківському Ю.І. – доценту кафедри екології; 

Пархуцю Л.В. – ст. викладачу кафедри ландшафтної архітектури, садо-

во-паркового господарства та урбоекології; 

Петрянич Г.С. – інженеру-програмісту І-ої категорії кафедри технології 

матеріалів і машинобудування; 

Різун Е.М. – доценту кафедри лісівництва; 

Романів О.М. – інженеру кафедри інформаційних технологій; 

Савці І.О. – асистенту кафедри дизайну; 

Салабаю Р.Г. – керівнику навчально-методичного відділу, доценту кафе-

дри технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу; 

Соколовському І.А.  доценту кафедри технологій захисту навколиш-

нього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комуні-

кацій; 

Сомар Г.В.  доценту кафедри технологій захисту навколишнього сере-

довища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій; 
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Стиранівській Д.Л. – провідному інженеру навчально-методичного відділу; 

Сторожуку В.М.  доценту кафедри технологій захисту навколишнього 

середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій; 

Удовицькому О.М. – доценту кафедри прикладної механіки; 

Хомюку П.Г. – заступнику директора ННІ ЛСПГ, доценту кафедри лісо-

вої таксації та лісовпорядкування; 

Шевченко Н.В. – доценту кафедри лісових машин; 

Шукелю І.В. – доценту кафедри ландшафтної архітектури, садово-

паркового господарства та урбоекології; 

Яркуну В.І. – асистенту кафедри інформаційних технологій; 

Яцишин С.І. – доценту кафедри інформаційних технологій. 

Висловлюється подяка дирекціям ННІ університету за координацію ро-

боти з підготовки матеріалів та організацію акредитації спеціальностей. 

Не зважаючи на багато зусиль, що докладаються МОН України щодо 

реформування середньої освіти, протягом останніх років помітно відчуваєть-

ся недостатня якість підготовки абітурієнтів. Невідомо наскільки отримані в 

школі знання відповідають сучасним критеріям якості повної загальної сере-

дньої освіти. В Україні якість освіти дотепер вимірюється переважно внутрі-

шніми показниками, а не прийнятими у світі критеріями успішності й експе-

ртними оцінками. Тому існують розбіжності в оцінці якості української осві-

ти самими українцями та закордоннимифахівцями. Більшість опитаних (бли-

зько 80%, переважно ними були чиновники системи освіти) вважають освіту 

не гіршою, а може й кращою або на рівні світових стандартів. Це опитування 

проводилося під час підготовки “Звіту про стан економіки України в рамках 

дослідження готовності до реформ”. У той же час, міжнародна спільнота ста-

вить нас поруч з країнами третього світу, а неефективність і неконкурентоз-

датність наших підприємств тісно пов’язані з рівнем підготовки наших інже-

нерів, менеджерів та фахівців інших галузей економіки. 

Контингент абітурієнтів нашого університету (близько 70%) – це випус-

кники сільських шкіл. І сьогодні, коли відбувається розшарування суспільст-

ва на бідних і багатих, коли для сільських дітей якісна освіта з її нерівним 

доступом і поділом на елітні та звичайні школи, стає недоступною, необхідно 

під час адаптації першокурсників створити в університеті всі умови для усу-

нення тих причин, які виникли під час освоєння ними шкільної програми. 

Вони повинні зрозуміти, що в університеті не можна продовжувати вчитися 

так, як в школі. Налагодження творчої співпраці між викладачем і студентом 

– означає відповідальність першого та високі запити другого. Саме це і є ін-

дивіалізацією навчального процесу в університеті. 

Приємно відзначити, що в університеті налагоджуються партнерські ві-

дносини, творча співпраця між викладачами і студентами у всіх видах навча-

льного процесу. Тому університет запрошує викладача і студента в аудиторії 

та поза нею до співпраці. Студентська аудиторія не є учнівським класом, во-

на повинна виступати своєрідною творчою лабораторією. 

Перехід від школи, яка ставить дещо простіші завдання та вимоги, до 

університету, складає для багатьох важку та часто нездоланну проблему. 



 

 16 

Під час організації навчального процесу в 2018-2019 навчальному році 

враховано: особливість контингенту студентів нашого університету: біль-

шість його – це сільська молодь; низькі прохідні бали ЗНО (від 151 до 103), 

виходячи з яких приходиться констатувати, що в масовому вимірі середня 

освіта стає все менш якісною; кількість студентів в академічних групах є зна-

чно менше 25 осіб; індивідуалізацію навчання; використання дистанційного 

навчання й тестового контролю; модернізацію технологій навчання; інтенси-

фікацію навчального процесу; впровадження корпоративних програм (поєд-

нання навчання з роботою на підприємствах, фірмах тощо, що можуть стати 

майбутнім місцем працевлаштування); навчання за кордоном; реалізація кре-

дитно-модульної системи. 

Ми маємо вийти на новий рівень інтеграції науки і лісотехнічної освіти. 

Інформаційна революція вимагає від науково-педагогічного працівника пос-

тійного оновлення знань та вміння навчатися впродовж усього життя. А для 

цього він повинен бути науковцем, дослідником, уміти постійно навчатися, а 

головне плекати відповідні здібності у студентів. Останнє ставить нові вимо-

ги до науково-педагогічного складу університету. Бути методистом, навіть 

блискучим, сьогодні недостатньо. Викладач повинен бути потужним ученим, 

вести розгалужені наукові дослідження, залучати до них студентів. Сучасний 

викладач ЗВО має бути готовим до нових професійних технологій та страте-

гій освітньої діяльності. 

В цьому році, як ніколи за останній період, надзвичайно складно пройш-

ла вступна кампанія і виконання університетом держзамовлення на підготов-

ку фахівців. Це проблема не лише нашого університету, але й більшості ЗВО 

України, особливо галузевих. 

Тому всьому колективу університету необхідно взяти активну участь в 

організації і проведенні «ранньої» профорієнтації випускників середніх шкіл, 

особливо коледжів. Близько 60% студентів першого курсу є випускниками 

коледжів. Слід активізувати функціонування навчального комплексу «Лісо-

технічна освіта», особливо налагодити ефективну співпрацю з майбутніми 

абітурієнтами, організувати належним чином профорієнтацію випускників 

шкіл, ліцеїв, коледжів. 

Це, як показує багаторічна практика, сприяє розвитку багаторівневої лі-

сотехнічної освіти та ступеневої підготовки фахівців, збільшує можливості 

для впровадження і отримання освіти різними соціальними верствами насе-

лення, прискорює адаптацію студентів до нового освітнього середовища. 

Ефективна інтеграція систем освіти (середньої, професійної і вищої) викли-

кає позитивний соціально-економічний ефект, який зумовлює зростання по-

пулярності нашого університету. 
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1.1.2. Стратегія освітянської діяльності університету 

 

В університеті розроблено “Стратегію і перспективні напрями розвитку 

освітньої, наукової та інноваційної діяльності ДВНЗ “Національний лісотех-

нічний 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, Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну 

діяльність”, пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної науки, що реалізу-

ються НАН України, Статуту НЛТУ України, досвіду реалізації таких про-

грам іншими ЗВО та наукового доробку вчених eніверситету. 

Програма розроблена з метою забезпечення якісних і кількісних пере-

творень в НЛТУ України для набуття повноцінних характеристик статусу 

дослідницького університету, як одного з вітчизняних лідерів освіти і науки, 

що сприятиме самореалізації студентів, науково-педагогічних працівників 

університету, формуванню соціально зрілої творчої особистості, громадянина 

України і світу, підготовці студентської молоді до сучасного ринку праці, 

який вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а й здат-

ності самостійно застосовувати їх у нестандартних постійно змінюваних 

життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво 

компетентних громадян. 

Своє призначення Університет реалізовує через: 

- провадження на високому рівні освітньої діяльності на основі збалан-

сованих і розроблених з врахуванням передового світового досвіду та прин-

ципів сталого розвитку освітньо-професійних (бакалаврських, магістерсь-

ких), освітньо-наукових (магістерських, докторських) програм; 

- орієнтацію на оригінальні авторські програми вибіркових дисциплін; 

- формування та впровадження інформаційного освітнього середовища і 

застосування в навчально-виховному процесі та бібліотечній справі поряд із 

традиційними засобами, інформаційно-комунікаційних технологій, а також 

доступу до світових інформаційних ресурсів; 

- впровадження дистанційної форми навчання; 

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

дентів; 

- розвиток системи профорієнтації, спрямованої на відбір обдарованої 

молоді для навчання у ЗВО 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 ЗВО, 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 продовжувати проведення 

в університеті Всеукраїнських олімпіад з окремих предметів. В рамках Малої 

лісової академії слід постійно організовувати Всеукраїнський конкурс із спе-

ціальностей з метою залучення до вступу в НЛТУ України випускників лісо-

вих 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 потрібно надалі впроваджувати про-

гресивні технології наукоємного інноваційного навчання, звертаючи особливу 

увагу на виконання рішення Колегії МОН України від 27 листопада 2015 р. 

(Протокол № 10/5-4) “Про екологізацію вищої освіти України з метою підго-

товки фахівців для сталого розвитку”, поглиблювати інтеграцію з ринком 

праці, покращувати науково-методичне, матеріально-технічне, фінансове за-

безпечення нашої роботи, постійно здійснювати аналіз якості підготовки 

здобувачів вищої 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. 
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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 

підходів та ідей, які основані на інноваційній перебудові всієї освітньої дія-

льності університету – екологізації освіти. 

На підвищення якості вищої лісотехнічної освіти спрямована практика 

запровадження нових підходів до організації навчального процесу, які опи-

раються на пошук оптимальної структури системи вищої лісотехнічної освіти 

та нових технологій адміністрування освітніх процесів і управління освітою. 

Забезпечення якості освіти визнається усіма зацікавленими сторонами 

(ЗВО, 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 ЗВО. Домінуючою тенденцією ро-

звитку взаємодії сфери освіти і ринку праці є визнання провідної ролі оцінки 

результатів навчання під час визначення якості освіти. 

Тому в системі забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) НЛТУ України встанов-

лено мінімальний перелік критеріїв, які має відстежувати система забезпе-

чення якості освіти в університеті. Пороговий рівень вимог визначений Ліце-

нзійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (Поста-

нова КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1187) та постановою КМ України 

“Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти ста-

тусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу”, Європей-

ською Асоціацією 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 144-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, на-

вчально-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-
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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 також маємо високу успішність студентів, як і 

в минулому навчальному році. Так, зимову сесію у 2017/2018 навчальному 

році успішно склали у зазначені терміни 96,6% студентів (минулого року – 

97,6%), а літню сесію – 92,3% студентів замість 91,6% у минулому навчаль-

ному році. 

Кількість відмінників за результатами літньої сесії становить 12,5%. 

Студентів, які навчаються на “відмінно” та “добре” – 22,7%, а таких, які 

отримують змішані оцінки – 44,5%. Кількість тих, хто вчиться на “задовіль-

но” складає 12,6%. Разом з тим відносна кількість відрахованих за результа-

тами зимової і літньої склали 2,3% 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 8 студентів отримували іменні стипендії, з них три сти-

пендії Президента України, одна стипендія Кабінету Міністрів України, одна 

стипендія Верховної Ради України та три стипендії імені державних діячів 

першого українського уряду, а також 6 студентів отримували іменні премії, з 

них чотири премії голови обласної державної адміністрації та голови облас-

ної 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 праці-

вників продуктивного, творчого віку, який постійно поповнюється 25-30 річ-

ними випускниками аспірантури. 

Сьогодні середній вік викладачів НЛТУ України встановився на рівні 50 

років (професорів, докторів наук – 62 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 

двома докторами наук і одинадцятьма кандидатами наук. Сьогодні науково-

педагогічний склад налічує 370 осіб, з яких 349 штатних і 21 сумісник. За пи-

томою вагою працівників вищої кваліфікації університет посідає шосте місце 

серед ЗВО України (професорів, докторів наук – 13,8%; доцентів, кандидатів 

наук – 60,5%). 

Велика увага приділяється підвищенню кваліфікації науково-педагогіч-

них працівників. Протягом минулого навчального року 49,2% викладачів 

пройшли цю форму стажування. 64 НПП університету пройшли підвищення 
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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 54,3% 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. 

Враховуючи постанову КМ України “Про затвердження Порядку та кри-

теріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи 

позбавлення цього статусу”, згідно з яким НЛТУ України проходитиме підт-

вердження статусу в 2021 році, колективу університету необхідно прикласти 

максимум зусиль для отримання високої оцінки і відповідності Законам Ук-

раїни “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. 
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Аналізуючи головні запити українського суспільства, колективу НЛТУ 

України необхідно активніше втілювати в життя політику і принципи акаде-

мічної чесності, які були притаманні старим науково-педагогічним школам 

університету. Для молодих поколінь, дезорієнтованих сьогодні багатьма ви-

дами суспільства, принципи кодексів честі студента та викладача необхідно 

формалізувати і вивести на рівень щоденної політики університету. 

Тому, якнайшвидше слід розробити Кодекс честі Національного лісоте-

хнічного університету України (кодекс честі студента, етичний кодекс ви-

кладача) з урахуванням досвіду і зразків кращих ЗВО, 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, вдосконалюючи автоматизовану перевірку передусім 

кандидатських дисертацій, магістерських і бакалаврських кваліфікаційних 

робіт. 

Виконання вищеозначеного дасть змогу підтримувати традиційно влас-

тиві для нашого колективу творчий, доброзичливий, сприятливий для роботи 

внутрішній клімат та психологічну атмосферу в стінах нашого університету, 

які забезпечуватимуть колективу здатність плідно працювати. 
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1.1.3. Успішність і якість навчання в аспекті 

ступеневої підготовки фахівців 

 

Аналізуючи результати навчання студентів у 2017-2018 навчальному ро-

ці (табл. 1.3-1.6; рис. 1.2-1.5) та порівнюючи їх з підсумками минулого нав-

чального року, можна відзначити, що успішність та якість дещо погіршили-

ся відповідно на 0,15% і 7,1% (рис. 1.2) і складає відповідно 94,45% і 35,2%. 

Зростання успішності навчання в цьому навчальному році спостеріга-

ється лише в ННІ ІМАКІТ (рис. 1.4), а деяке зменшення – в ННІ ЛСПГ та 

ННІ ЕЕМ (рис. 1.3, 1.6). Погіршення якості навчання спостерігається у всіх 

ННІ (рис. 1.2-1.5). Істотне погіршення якості навчання (понад 10%) в цьому 

навчальному році, порівняно з минулим, відбулося в ННІ ЛСПГ та ННІ 

ІМАКІТ (рис. 1.3, 1.4).  

 

Таблиця 1.3 

Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 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 499 54/10,8 100/20,0 266/53,3 64/12,8 15/3,0 97,0 30,9 

ІМАКІТ 303 32/10,6 59/19,5 104/34,3 107/35,3 1/0,3 99,7 30,0 

ДТД 602 66/11,0 154/25,6 285/47,3 80/13,3 17/2,8 97,2 36,5 

ЕЕМ 456 91/20,0 98/21,5 195/42,8 42/9,2 30/6,6 93,9 41,4 

Всього по 
університету 

1860 243/13,1 411/22,1 850/45,7 293/15,8 63/3,4 96,6 35,2 

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

 

 

Таблиця 1.4 

Підсумки літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 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 425 40/9,4 80/18,8 234/55,1 28/6,6 37/8,7 89,9 28,2 

ІМАКІТ 298 26/8,7 51/17,1 146/49,0 55/18,5 20/6,7 93,3 25,8 

ДТД 509 52/10,2 130/25,5 205/40,3 74/14,5 48/9,4 90,6 35,8 

ЕЕМ 383 84/21,9 106/27,7 134/35,0 46/12,0 13/3,4 96,6 49,6 

Всього по 
університету 

1615 202/12,5 367/22,7 719/44,5 203/12,6 118/7,3 92,3 35,2 

         Примітка: у чисельнику – кількість студентів; у знаменнику – відсоток  
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Таблиця 1.5 

Результати зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. (за курсами) 

К
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о
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о
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Здали Отримали “незадовільно” 

У
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, 
%

 

Я
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%
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с
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о
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о
д

н
у
 

д
в
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тр
и
 

І 374 373 0 7/1,9 363/97,3 16/4,3 104/27,9 151/40,5 92/24,7 3/0,8 0 1/0,3 2/0,5 97,3 32,2 

ІІ 447 444 0 7/1,6 417/93,7 35/7,9 78/17,6 227/51,1 77/17,3 20/4,5 10/2,3 4/0,9 6/1,4 93,9 25,5 

ІІІ 262 262 0 2/0,8 257/98,1 54/20,6 46/17,6 116/44,3 41/15,6 3/1,1 1/0,4 0 2/0,8 98,1 38,2 

ІV 260 258 0 2/0,8 247/95,7 35/13,6 57/22,1 141/54,7 14/5,4 9/3,5 3/1,2 5/1,9 1/0,4 95,7 35,7 

V 333 333 0 2/0,6 325/97,6 55/16,5 66/19,8 138/41,4 66/19,8 6/1,8 3/0,9 2/0,6 0 97,6 36,3 

VІ 190 190 0 0 188/98,9 48/25,3 60/31,6 77/40,5 3/1,6 2/1,1 1/0,5 1/0,5 0 98,9 56,8 

Разом 1866 1860 0 20/1,1 1797/96,6 243/13,1 411/22,1 850/45,7 293/15,8 43/2,3 18/1,0 13/0,7 12/0,6 96,6 35,2 

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

Таблиця 1.6 

Результати літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. (за курсами) 
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І 363 362 0 2/0,6 335/92,5 18/5,0 84/23,2 156/43,1 77/21,3 25/6,9 15/4,1 8/2,2 2/0,6 92,5 28,2 

ІІ 436 435 1/0,2 2/0,5 402/92,4 55/12,6 92/21,1 210/48,3 45/10,3 29/6,7 16/3,7 5/1,1 8/1,8 92,4 33,8 

ІІІ 255 255 1/0,4 1/0,4 222/87,1 34/13,3 58/22,7 106/41,6 24/9,4 31/12,2 19/7,5 8/3,1 4/1,6 87,1 36,1 

ІV 255 255 2/0,8 3/1,2 248/97,3 39/15,3 69/27,1 115/45,1 25/9,8 2/0,8 1/0,4 1/0,4 0 97,3 42,4 

V 308 308 1/0,3 1/0,3 284/92,2 56/18,2 64/20,8 132/42,9 32/10,4 22/7,1 15/4,8 6/1,9 1/0,3 92,2 39,0 

Разом 1617 1615 5/0,3 9/0,6 1491/92,3 202/12,5 367/22,7 719/44,5 203/12,6 109/6,7 66/4,1 28/1,7 15/0,9 92,3 35,2 

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 А-61м (86%), СПГ-61м (67%), ЛГ-31 (64%); 

• ІМАКІТ – групи ЛІС-11 (75%), МД-51м (71,4), ІМ-41 (60%); 

• ДТД – групи ТД-61м (100%), ІТП-61м (100%), ХТ-61с (100%), ХТ-61м 

(100%), ТДКМ-11 (100%), Д-11 (87,5%), ДС-21 (72,7%); 

• ЕЕМ – групи МЗЕД-61м (100%), ЕКС-11 (85,7%), ЕК-61м (80%), 

МЗЕД-41 (72,2%). 
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Рис. 1.2. Результативність навчання студентів університету 

(у загальному за даними перевідних сесій) 
 

  
Рис. 1.3. Результативність навчання студентів ННІ ЛСПГ 

(за даними перевідних сесій) 
 

  
Рис. 1.4. Результативність навчання студентів ННІ ІМАКІТ 

(за даними перевідних сесій) 
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Рис. 1.5. Результативність навчання студентів ННІ ДТД 

(за даними перевідних сесій) 

 

  
Рис. 1.6. Результативність навчання студентів ННІ ЕЕМ 

(за даними перевідних сесій) 
 

Порівняння результатів навчання студентів університету в 2017-2018 
навчальному році для визначення місць ННІ подано в табл. 1.7.  

Таблиця 1.7 

Підсумки іспитових сесій 2017-2018 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 97,0 3 30,9 3 89,9 4 28,2 3 93,5 29,6 3-4 

ІМАКІТ 99,7 1 30,0 4 93,3 2 25,8 4 96,5 27,9 3-4 

ДТД 97,2 2 36,5 2 90,6 3 35,8 2 93,9 36,2 2 

ЕЕМ 93,9 4 41,4 1 96,6 1 49,6 1 95,3 45,5 1 

Всього по  

університету 
96,6  35,2  92,3  35,2  94,5 35,2  
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1.1.4. Атестація студентів та здобувачів другої вищої освіти 

 
Атестація студентів усіх напрямів підготовки була проведена відповідно 

до вимог МОН України і графіку навчального процесу НЛТУ України. 
Протягом 2017-2018 навчального року працювало 44 Екзаменаційних 

комісій, з яких: 

 із захисту магістерських робіт – 18; 

 із захисту дипломних проектів – 7; 

 із атестації бакалаврів – 19; 

 із приймання державних іспитів – 15. 
Екзаменаційні комісії атестували 706 бакалаврів, 230 спеціалістів і 250 

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 78%, 93% і 100%. Дипломи з відзнакою отримали 
31 бакалавр, 11 спеціалістів і 59 магістрів (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 

Підсумки державної атестації у 2017-2018 н.р. 
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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 62 62 0 0 11 18 37 60 14 22 0 0 2 32 

МГ 7 7 0 0 1 14 1 14 5 71 0 0 0 0 
СПГ 16 16 0 0 10 62 6 37 0 0 0 0 0 0 

А 20 20 0 0 18 90 2 10 0 0 0 0 1 0,5 

Разом 105 105 0 0 40 38 46 44 19 18 0 0 3 0,3 

ІМАКІТ 

АК 22 20 0 0 14 70 6 30 0 0 0 0 2 10 

ІМ 54 54 0 0 30 56 23 42 1 2 0 0 1 2 

Л 13 13 0 0 6 46 6 46 1 8 0 0 0 0 
Разом 89 87 0 0 50 57 35 41 2 2 0 0 3 3 

ДТД 

ДТ 58 58 0 0 29 50 22 38 7 12 0 0 0 0 

ХТ 16 16 0 0 6 38 9 56 1 6 0 0 0 0 

Д 32 32 0 0 24 75 7 22 1 3 0 0 10 31 

КН 33 33 0 0 15 45 4 12 14 41 0 0 3 9 

Разом 139 139 0 0 74 53 42 30 23 16 0 0 13 9 

ЕЕМ 

ОА 22 22 0 0 11 50 11 50 0 0 0 0 4 18 

МЗЕД 18 18 0 0 16 89 1 6 1 6 0 0 3 17 

МО 22 22 0 0 11 50 9 41 2 9 0 0 0 0 
ЕК 23 23 0 0 17 74 6 26 0 0 0 0 1 4 

ЕП 23 23 1 4 15 65 7 30 0 0 0 0 3 13 

Разом 108 108 1 1 70 65 34 32 3 3 0 0 11 10 

Разом на денній 
формі навчання 

441 439 1 4 234 53 157 36 47 11 0 0 30 7 

Разом на заочній 
формі навчання 

272 268 0 0 42 16 117 44 109 41 0 0 1 0,4 

По університету 713 707 1 0,1 276 39 274 39 156 22 0 0 31 4 
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Продовження табл. 1.8 

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

Спеціалісти 

ЛСПГ 

ЛГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
СПГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЛА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ІМАКІТ 

МД,МЛ 27 26 0 0 10 38 15 58 1 4 0 0 2 8 

Л 1 1 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
АК 12 11 0 0 7 64 4 36 0 0 0 0 2 18 

Разом 40 38 0 0 18 47 19 50 1 3 0 0 4 11 

ДТД 

ТД 20 20 0 0 9 45 11 55 0 0 0 0 0 0 

ТВД 17 17 0 0 6 35 7 41 4 24 0 0 0 0 

ХТ 5 5 0 0 0 0 2 40 3 60 0 0 0 0 

Д 19 19 0 0 15 79 3 16 1 5 0 0 7 37 

ІТП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 61 61 0 0 30 49 23 38 8 13 0 0 7 11 

ЕЕМ 

ОА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЕП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МЗЕД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
МО(л) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом на денній 
формі навчання 

101 99 0 0 48 49 42 42 9 9 0 0 11 11 

Разом на заочній 
формі навчання 

27 27 0 0 5 19 16 59 6 22 0 0 0 0 

ЦДППКК 104 104 0 0 62 60 42 40 0 0 0 0 0 0 

По університету 232 230 0 0 115 50 100 43 15 7 0 0 11 5 

Магістри 

ЛСПГ 

ЛГ 32 32 0 0 16 50 16 50 0 0 0 0 3 9 

СПГ 7 7 0 0 7 100 0 0 0 0 0 0 4 67 

ЛА 7 7 0 0 7 100 0 0 0 0 0 0   

Разом 46 46 0 0 30 65 16 35 0 0 0 0 7 15 

ІМАКІТ 

АК 8 8 0 0 8 100 0 0 0 0 0 0 2 25 

МД,МЛ 21 21 0 0 15 71 6 29 0 0 0 0 4 19 

Л 4 4 0 0 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 33 33 0 0 27 82 6 8 0 0 0 0 6 18 

ДТД 

ТД 10 10 0 0 9 90 1 10 0 0 0 0 5 50 

ТВД 9 9 0 0 8 89 1 11 0 0 0 0 1 11 

ХТ 4 4 0 0 4 100 0 0 0 0 0 0 3 75 

Д 18 18 0 0 16 89 2 11 0 0 0 0 6 33 

ІТП 10 10 0 0 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 51 51 0 0 47 92 4 8 0 0 0 0 15 29 

ЕЕМ 

ЕП 13 13 0 0 11 85 2 15 0 0 0 0 3 23 

МЗЕД 7 7 0 0 7 100 0 0 0 0 0 0 7 100 

МО 11 11 0 0 9 82 2 18 0 0 0 0 4 36 

ОА 10 10 0 0 5 50 5 50 0 0 0 0 2 20 

ЕК 15 15 0 0 11 73 4 27 0 0 0 0 2 13 

ЕКОм 13 13 0 0 4 31 9 70 0 0 0 0 6 46 

Разом 69 69 0 0 47 68 22 32 0 0 0 0 24 35 

Разом на денній 
формі навчання 

199 199 0 0 151 76 48 24 0 0 0 0 52 26 

Разом на заочній 
формі навчання 

51 51 0 0 12 24 39 76 0 0 0 0 7 14 

По університету 250 250 0 0 163 65 87 35 0 0 0 0 59 24 
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Рис. 1.7. Дані про підготовлених фахівців за формами навчання  

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

Професійна підготовка висококваліфікованих фахівців для лісової галузі 

та деревообробних підприємств України неможлива без всебічної практичної 

підготовки випускників. За період 2017-2018 н.р. практичну підготовку про-

йшли 1776 студентів (з них заочної форми навчання – 265). 

Університетом укладено і переукладено 300 договорів з підприємствами 

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

ках. Зокрема у 2017-2018 н.р. поновлено і укладено 23 договори з підприємс-

твами і фірмами України. Поліпшилися і розширилися відносини і співпраця 

з обласними управліннями лісового та мисливського господарств Львівської, 

Ів.-Франківської, Закарпатської, Житомирської, Черкаської, Чернівецької і 

Хмельницької областей, Головним управлінням зовнішніх відносин, зовніш-

ньоекономічної діяльності та іноземних інвестицій Львівської обласної адмі-

ністрації. 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, які систематично працюють. 

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 спеціалізацій, введення нових дисцип-

лін, формування тем дипломних проектів та магістерських робіт тощо). 
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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 2017-2018 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 ТзОВ “Уніплит”, 

Компанії “Електропривід”, ТзОВ “Тернопільська меблева фабрика”, ДП 

“Факро-Львів”, ТДВ МК “Стрий’, ТОВ “Одек” Україна” (Рівненська обл.), 

ПАТ КБ “Приватбанк”, ТОВ “Костопольський фанерний завод” і студента-

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

вання і проходження практик; 

- взяли участь у “Ярмарці Вакансій праці і освіти” у Польщі (26-27 вере-

сня 2017 р); 

- організували круглий стіл з представниками Львівської міської ради 

“Перший кар’єрний крок” (27 листопада 2017 р.); 
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- взяли участь у “Форумі лідерів освіти” в НУ “Львіська політехніка”  

(20 грудня 2017 р.); 

- прийняли участь у 21-й міжнародній спеціалізованій виставці облад-

нання та інструменту для лісового господарства, деревообробної і меблевої 

промисловості “Деревообробка-2018” (22-25 травня 2018 р.); 

- прийняли участь у 68-й науково-технічній конференції “Теоретичні та 

прикладні аспекти створення енергоощадних і екологобезпечних технологій 

деревообробки” (травень 2018 р.); 

- прийняли участь у 16-й міжнародній виставці машин та обладнання 

для лісового господарства, деревообробної та меблевої прмисловості 

“LISDEREVMASH – 2017” (26-30 вересня 2017 р.), м. Київ ; 

- прийняли участь у першому столярному фестивалі “REMESLO” (16-17 

вересня 2017 р.), м. Київ. 

За останні роки, в т.ч. й у 2017/2018 н.р. працевлаштування випускників 

університету здебільшого здійснювалося як самостійно, так і на підставі за-

мовлень підприємств на конкретного випускника. Однак, спостерігається те-

нденція до самостійного працевлаштування студентів-випускників, в тому 

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

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

видавалися скерування на роботу та довідки про надання можливості само-

стійного працевлаштування. Це дозволяє контролювати процес працевлаш-

тування та взаємозв’язок із роботодавцем. 

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. 

Дирекції і кафедри університету займаються розподілом молодих спеці-

алістів, оскільки багато керівників підприємств безпосередньо звертаються за 

ними у дирекції та на кафедри. Керівники дирекцій і кафедр, не чекаючи 

держзамовлення, сприяють самостійному працевлаштуванню студентів за 

фахом на старших курсах.  

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

 

Забезпечення навчального процесу сучасною науково-методичною літе-

ратурою є одним із головних чинників, що забезпечують якісне надання уні-

верситетом освітніх послуг з підготовки висококваліфікованих фахівців. 

На кафедрах університету методична робота впродовж навчального року 

була спрямована на підготовку та видання нових якісних підручниів, посіб-

ників, довідників, словників та інших навчально-методичних розробок, а та-

кож перевидання існуючих з урахуванням змін, що відбуваються в освіті та 

галузі. На даний час в університеті усі навчальні дисципліни забезпечені 

україномовними навчальними підручниками і посібниками. Усі навчальні 

дисципліни забезпечені конспектами лекцій та методичними розробками. 

У звітному періоді за 2017-2018 навчальний рік науково-педагогічними 

працівниками університету видано три підручники, вісім монографій і           

11 навчальних посібників (табл. 1.9). 

 

Таблиця 1.9  

Видання навчально-методичної літератури у 2017-2018 н.р.  

 

Навчально-

наукові  

інститути 

Тип  видання 

Підручники Монографії 
Навчальні 

посібники 

Конспекти 

лекцій 

Навчально-

методичні 

розробки 

ЛСПГ 2 5 2 3 48 

ІМАКІТ - 2 3 7 37 

ДТД - - 1 8 18 

ЕЕМ - - 2 3 17 

Кафедри  

гуманітарно-

соціальних 

дисциплін  

1 1 3 2 38 

Всього 3 8 11 23 158 

 

Науково-педагогічні працівники університету плідно працюють над 

створенням підручників і посібників нового покоління – з використанням 

мультимедійних технологій та електронних видань. На кафедрах університе-

ту створено відео-комп’ютерні фонди, які налічують понад 1000 відеофільмів 

на CD або DVD дисках, презентаційних конспектів мультимедійних лекцій та 

мультимедійного супроводу для проведення інших видів занять. На кафедрах 

створено також фонди технічної інформації про передові підприємства галу-

зі. Це дає змогу ознайомлювати студентів з сучасними технологічними про-

цесами, машинами та обладнанням, прийомами роботи, новими статистич-

ними матеріалами тощо. Ці фонди постійно оновлюються і розширюються.  
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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 і магістрів у НЛТУ України регламентуєть-

ся навчальними планами, які щорічно розглядаються Науково-методичними і 

Вченими радами ННІ та університету і затверджуються першим проректором 

університету. У зв’язку із прийняттям нового Закону України “Про вищу 

освіту” та Закону “Про освіту”, протягом поточного навчального року були 

розроблені нові плани підготовки фахівців, які поступили на навчання у 2017 

році та поступатимуть у 2018 році, а також здійснена робота з оновлення іс-

нуючих, враховуючи поступове скорочення навчального навантаження і пе-

рехід до середнього навантаження у 600 годин. 

У 2018 році університет пройшов акредитацію за 12-ма бакалаврськи-

ми програмами з розширеними ліцензійними обсягами, а також здійснив 

загальне переоформлення сертифікатів про акредитацію за Переліком-2010 з 

теміном їх дії до 1 липня 2028 року. Здійснено переоформлення сертифікатів 

про акредитацію за 13-ма спеціальностями підготовки магістрів. 

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 

прийняттям нового Закону України “Про вищу освіту” воно вимагає деяких 

уточнень, 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 nf 
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магістерських кваліфікаційних робіт. Кафедри практично відмовилися від 

застарілих ТЗН (проекторів, діапроекторів, кінопроекторів, слайдоскопів, ко-

доскопів 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 навчально-методичних та наукових видань. 

В університеті створено “Віртуальне навчальне середовище НЛТУ Ук-

раїни” (доц. Сторжук О.Л.), у якому розміщуються eсі науково-методичні 

розробки НПП університету. Це середовище є складовою дистанційної фор-

ми 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 

 

Науково-методична рада університету є постійно діючим консультатив-

но-дорадчим та науково-методичним органом для керівництва університету, 

який здійснює моніторинг, аналіз, координацію та планування і визначає го-

ловні напрями науково-методичної роботи в університеті, розробляє рекоме-

ндації щодо її вдосконалення, а також підвищення ефективності та якості 

вищої освіти й удосконалення навчально-виховного процесу з урахуванням 

провідного вітчизняного та світового досвіду, основних положень Болонсь-

кого процесу, європейських стандартів вищої освіти та інноваційних техно-

логій навчання для набуття учасниками освітньої діяльності незаперечних 

конкурентних переваг. 
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Науково-методична рада університету виступає колективним експертом 

з усіх питань діяльності навчально-наукових інститутів (ННІ), кафедр та ін-

ших структурних підрозділів університету, пов’язаних з навчально-виховною 

та науково-методичною роботою. 

На своїх засіданнях Науково-методична рада університету періодично 

розглядала питання організації науково-методичної роботи в університеті, а 

також низку інших питань, що пов’язані з навчально-виховною та науково-

методичною роботою колективу університету. 

До якісного розгляду питань порядку денного засідань залучалися нау-

ково-педагогічні працівники кафедр і ННІ, а також фахівці з інших структур-

них підрозділів університету. 

Протягом 2017-2018 н.р. відбулося сім засідань науково-методичної ра-

ди університету, на яких було розглянуто такі питання: 

1) Про підготовку до акредитації спеціальностей (освітніх програм), за 

якими здійснюється підготовка здобувачів в університеті; 

2) Про вивчення іноземних мов та дисциплін англійською мовою в ННІ 

ЕЕМ; 

3) Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 

університету; 

4) Про запровадження в ННІ ЕЕМ та ННІ ЛСПГ освітніх програм анг-

лійською мовою з 2018-2019 н.р.; 

5) Про Положення про планування та облік роботи науково-педагогіч-

них працівників ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”; 

6) Про удосконалення атестації здобувачів вищої освіти за освітніми 

програмами; 
7) Про вивчення студентами університету іноземних мов; 
8) Про формування навчальних планів на 2018/2019 н.р.; 
9) Про реєстрацію профілів науково-педагогічних працівників універси-

тету в наукометричних базах даних (Rescarch ID ORCID. Google Sholar); 
10) Про формування навчальних планів за дистанційною формою нав-

чання для спеціальностей університету; 
11) Про пропозицію співпраці в рамках міжнародного стажування сту-

дентів; 

12) Про викладання дисципліни “Сталий розвиток” (у контексті впрова-

дження концепції екологізації освіти) для студентів спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в університеті; 

13) Про міжнародну співпрацю університету (стан, проблеми, перспек-

тиви); 

14) Про апробацію навчання студентів з використанням віртуального 

навчального середовища НЛТУ України; 

15) Про вдосконалення Системи внутрішнього забезпечення університе-

том якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

16) Про вдосконалення навчальних планів для спеціальностей універси-

тету; 

17) Про вдосконалення структури веб-сайту університету; 
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18) Про науково-технічну термінологію; 

19) Про видання навчально-методичної літератури в ННІ ДТД; 

20) Про надання грифів навчальній літературі; 

21) Про підготовку університету до проведення Міжнародної наукової 

конференції “Національна лісотехнічна освіта і наука в контексті світових 

трендів” (11-12 жовтня 2018 року); 

22) Про вдосконалення заходів із запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої 

освіти університету; 

23) Про відновлення роботи музею університету; 

24) Про участь НЛТУ України у міжнародному тижні для адміністрати-

вних працівників в університеті м. Вальядолід (Іспанія); 

25) Про рекомендацію до друкування рукописів навчальних посібників. 

За підсумками обговорення питань готувалися ухвали і рішення, які сис-

тематично розміщувалися на web-сайті університету в рубриці “Науково-

методична рада університету” і є доступними для використання та аналізу. 

 

1.3. Національно-патріотичне виховання студентів 
 

Національно-патріотичне виховання студентів є важливою складовою 

цілісного навчально-виховного процесу і проводиться як під час навчального 

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

Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, Указів Президен-

та України “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року” та “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2016-2020 роки”, а також 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 

18 жовтня 2017 р. № 743-р “Про затвердження плану дій щодо реалізації 

Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 

роки”, наказу Міністерства молоді та спорту України від 15 березня 2018 ро-

ку № 1126 “Про затвердження календарного плану заходів щодо національ-

но-патріотичного виховання молоді на 2018 рік”. 

Підводячи підсумки виховної роботи в університеті за 2017-2018 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. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580/2015
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580/2015
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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 Борис 

М.М.) та Координаційна рада кафедр гуманітарно-соціальних дисциплін (го-

лова – завідувач кафедри історії України, політології та права, доцент Шеп-

тицька Л.Б.). 

Питання виховної роботи студентів університету систематично розгля-

даються і обговорюються на засіданнях Вчених рад університету і ННІ, ме-

тодичних семінарах ННІ та кафедр, на кафедрах гуманітарно-соціальних ди-

сциплін. На підставі розгляду цих питань визначаються шляхи покращення 

виховної роботи в університеті. Вивчення цієї проблеми показало розуміння 

науково-педагогічними працівниками університету її актуальності та гостро-

ти. До цієї роботи активно залучається і студентське самоврядування. 

Проведений аналіз стану виховної роботи на Вченій раді університету 27 

червня 2018 року під час розгляду питання “Про удосконалення Системи на-

ціонально-патріотичного виховання студентів університету”, який був зроб-

лений Головою Координаційної ради кафедр гуманітарно-соціальних дисци-

плін доцентом Шептицькою Л.Б., показав, що виховна робота в основному 

відповідає вимогам часу, новій Концепції національно-патріотичного вихо-

вання дітей та молоді. Вчена рада відзначила, що в університеті впродовж 

останніх років сформувалася і діє система національно-патріотичного вихо-

вання, яка покликана забезпечувати становлення самодостатнього громадя-

нина – патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання своїх 

громадянських обов’язків. Прийнята нею ухвала за підсумками розгляду цьо-

го питання та її виконання сприятиме посиленню і деформалізації виховної 

роботи в університеті, створить вільний простір для реалізації особистісних 

здібностей студентів. 

З часу отримання нашим ЗВО статусу “університет”, виховна робота ви-

значалася нормативно-правовими документами (Закони України, Укази Пре-

зидента України, розпорядження Міністертва освіти і науки України, Держа-

вні національні програми). Системний підхід до виховної роботи був започа-

ткований світлої пам’яті професором Кондратюком В.О., який упродовж ба-

гатьох років координував цю важливу ділянку роботи, наполегливо домагав-

ся реалізації цілей національно-патріотичного виховання студентів універси-

тету. 

Сьогодні в університеті, зберігаючи традиції виховної роботи, органічно 

впроваджена єдина політика навчання і виховання, що відображена у “Пла-

нах роботи та заходах щодо реалізації системи національно-патріотичного 

виховання студентів НЛТУ України”, які затверджуються щорічно ректором 

університету. Заходи, що плануються і проводяться в університеті, відпові-

дають принципам, меті та завданням “Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді”. 

Сьогодні організаційно-методичне забезпечення виховного процесу сту-

дентів здійснює Рада університету з виховної роботи та Координаційна рада 

кафедр гуманітарно-соціальних дисциплін. Питання виховної роботи студен-
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тів університету систематично розглядаються на засіданнях Вченої ради, ме-

тодичних семінарах навчально-наукових інститутів (ННІ) та кафедр. 

Робота з виховання студентів університету здійснюється шляхом прове-

дення різноманітних заходів ННІ та кафедрами, Народним домом і науково-

технічною бібліотекою. Пріоритетну роль відіграють кафедри гуманітарно-

соціальних дисциплін (ГСД), які комплексно охоплюють навчальний і по-

занавчальний процес, впроваджують нові технології організації виховної ро-

боти, проблемного навчання та постійно урізноманітнюють цю роботу. До 

неї активно долучається Студентська рада і профком студентів. 

За ініціативи кафедри історії України, політології та права прово-

дяться традиційні урочисті академії (до дня захисника України, річниці 

ЗУНР, УНР, 100-ліття битви під Крутами та ін.), які отримують нові форма-

ти. На ці зустрічі запрошуються бійці Антитерористичної операції (АТО) та 

Операції об’єднаних сил (ООС) на сході України, в тому числі й наші викла-

дачі та співробітники. 

В університеті проводяться круглі столи, конференції, семінари та лек-

торії, перегляд та обговорення документальних і художніх фільмів (“Патрі-

арх”, “Україна: становлення нації” та ін.). Особливої уваги заслуговує перег-

ляд фільму “Серце матері Гонгадзе” та зустріч із режисером цієї стрічки В. 

Бігуном. 

Традиційними стали проведення флеш-мобів: до 200-ліття від дня наро-

дження М. Вербицького, вшанування української символіки (в гуртожитку 

№4),  Всесвітнього Дня вишиванки. 

У вересні 2017 р. до відзначення Дня миру кафедра разом зі студентами 

університету організувала вшанування Героїв, які віддали своє життя за Ук-

раїну на меморіальному кладовищі Личаківський цвинтар. 

Студенти академічних груп ознайомилися із виставкою “Революція Гід-

ності. Пам’яті Небесної сотні”, яка була відкрита у приміщенні Музею виз-

вольної боротьби України (м. Львів, вул. Лисенка, 23 А). 22 листопада 2017 

р. у зв’язку з сотою річницею початку Української революції доц. Саламаха 

І.П. організував та провів за участю груп М-11 та А-11 історичну вікторину 

на тему “Визвольні змагання 1917-1921 рр.: збройні сили УНР та ЗУНР”. 2 

травня 2018 р. НПП кафедри разом із працівниками читального залу НТБ 

університету організували і провели круглий стіл “Здобутки та прорахунки 

гетьмана П. Скоропадського” (до 100-річчя гетьманського перевороту). 17 

травня цього року НПП кафедри разом із профкомом викладачів організува-

ли фотоконкурс “Краще фото у вишиванці”. 

Кафедра філософії та психології цей навчальний рік розпочала з участі 

у Всеукраїнських Сковородинських читаннях “Пізнай себе” (до 300-річчя від 

дня народження Г. Сковороди, 2017-2022 рр., за окремим планом). У вересні-

жовтні 2017 р. було належно оформлено закріплену за кафедрою аудиторією 

106 (портрет Г. Сковороди та найпромовистіші його думки), проведено уро-

чисте засідання Філософського клубу з приводу наступного ювілею. 

Проведено також засідання Філософського клубу: “Професійна філосо-

фія у Києво-Могилянській академії (до 420-річчя від дня народження П. Мо-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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гили, листопад 2017 р.); “Актуалізація ідей В. Вернадського для вирішення 

проблем суспільного поступу” (з нагоди 155-річчя від дня народження, бере-

зень 2018 р.); “Патріотичне виховання в педагогічній концепції Г. Ващенка” 

(з нагоди 140-річчя від дня народження, квітень 2018 р.). 

Завідувач кафедри проф. Семенюк Е.П. керував роботою студентського 

лекторію “Сучасна екологія та перспективи сталого розвитку”, на якому 

впродовж року виступили усі викладачі кафедри. Було також підготовлено 

матеріал для газети Міністерства освіти і науки України “Освіта України” на 

тему “Екологізація освіти – стратегічне завдання кожного навчального закла-

ду” (листопад-грудень 2017 р.). 

НПП кафедри постійно обговорюють зі студентами експозиції “Форуму 

видавців”, долучаються до благодійних новорічно-різдвяних акцій. 

Кафедра культуролії та соціології до дня української писемності та 

мови 9 листопада 2017 р. організувала круглий стіл  “Проблеми студентсько-

го сленгу”, у березені 2018 р. – флеш-моб до 80-річчя Василя Стуса. Цікави-

ми для студентської аудиторії були презентація книги львівської поетеси Ма-

рії Людкевич (до 70-річчя з дня народження) та виставка пам’яті відомого 

львівського мистецтвознавця Миколи Моздира. 

З метою врахування думки студентів щодо змісту і форм виховної робо-

ти на кафедрі функціонує Центр соціологічних досліджень. Кафедра в своїй 

роботі використовує такі форми роботи, як конкурси (Міжнародний мовно-

літературний ім. Т. Шевченка), богословські зустрічі (“Проблеми війни та 

миру в релігіях світу” за участю о. Р. Височана, викладача кафедри богос-

лов’я Українського католицького університету). 

Однією із форм проведення виховної роботи є організація екскурсій в 

музеї м. Львова та Львівську картинну галерею. Протягом року студенти ра-

зом з викладачами відвідали вистави львівських театрів. 

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. 

Для підвищення якості навчально-виховного процесу кафедра проводить 

низку виховних заходів, пов’язаних із навчально-тема-тичним планом дис-

циплін: виставка-конкурс студентських проектів “Step by Step to Europe”, зу-

стрічі з бійцями АТО і ООС, презентації, екскурсії. Зокрема, кафедра органі-

зувала зустріч з учасниками АТО: офіцером Національної академії сухопут-

них військ імені гетьмана Петра Сагайдачного старшим лейтенантом Та-

расом Гривулом та офіцером Сагойди Романом, приурочені до Міжнародно-

го Дня Миру. Цікавими виявилися конкурс читців європейської поезії та зу-

стріч студентів з докторантом Королівського коледжу Лондонського універ-

ситету Пітером Пейном, присвячена відмінностям між англійською та укра-

їнською системами освіти. 

Протягом 2017-2018 н.р. викладачами кафедри були проведені такі ви-

ховні заходи: 
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- “Знання іноземної мови – ключ до успіху” (дискусія, асистенти Мик-

лаш Л.Т. і Ридаш В.М. – листопад 2017 р.); 

- “Стиль спілкування та культура мовлення” (бесіди в групах, асистенти 

Мосій І.М. та Штангрет І.З. – листопад 2017 р.); 

- “Етика спілкування і культура мовлення” (круглий стіл, доцент Дяк 

Т.П., асистент Мосій І.М. – березень 2018 р.); 

- “Інтернет – глобальне добро чи зло?” (диспут, асистенти Чаплик О.А., 

Масон С.Р., Коваль Л.М. – квітень 2018 р.); 

- Екскурсія зі студентами парками міста Львова (ст. викладач Коваль 

Л.М., асистент Преснер Р.Б. – травень 2018 р.). 

В рамках Тижня іноземних мов (16-20 квітня 2018 р.) організовано та 

проведено круглий стіл на тему: “Вивчення іноземних мов. Нові аспекти, по-

треби, можливості”. 

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. Ці курси продовжують 

працювати і на них навчаються слухачі. 

Сьогодні людство вступило у якісно новий період розвитку, який супро-

воджується загостренням суперечностей глобального характеру, зумовлених 

швидкими темпами науково-технічного прогресу, зростанням потоку інфор-

мації, а одночасно і вимогами нових підходів до організації форм і методів 

національно-патріотичного виховання. 

В університеті велика увага надається екологічному вихованню, осно-

вним завданням якого є формування основ глобального екологічного мис-

лення та екологічної культури студентів, виховання почуття відповідальності 

за природу як національне багатство. Воно стало невід’ємною частиною на-

вчально-виховного процесу: круглі столи, еко-фестиваль “Корінці добра”; 

студентський лекторії; конкурси творчих робіт студентів, екологічні практи-

ки; конкурс студентських презентацій, природоохоронна акція “Посади, дру-

же, дерево ДУЖЕ”; проект “Львову личить зелене”, “Марш парків”; екологі-

чні експедиції “Чиста Говерла”, прибирання парків “Знесіння” та “Піскові 

озера”. 

В рамках Міжнародної науково-практичної конференції “Екологізація 

освіти як чинник сталого розвитку суспільства” (жовтень 2017 р.) для студе-

нтів і аспірантів було проведено бесіду “НЛТУ України як лідер екологізації 

освіти в Україні” (кафедра філософії та психології), виставку творчих робіт 

студентів “Наша зелена домівка” (кафедра культурології та соціології), круг-

лий стіл “Вирубування лісів у Карпатах – причини та наслідки” (кафедра іно-

земних мов). 

Перший Львівський Екологічний форум “Міста та місцеві громади: роль 

у вирішенні глобальних екологічних проблем”, проведений у стінах універ-

ситету, став визнанням важливості роботи, яку проводить колектив універси-

тету з питань екологізації освіти та проблем сталого розвитку. 

Слід також відзначити активну участь викладачів та студентської молоді   

у міських заходах (щорічний флеш-моб – спільне виконання повного тексту 
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Державного гімну України “Ще не вмерла Україна”; громадське віче “Пісні-

символи Майдану”; квест “ЗУНР” (до 99-ї річниці ЗУНР). В цей складний 

для держави час, враховуючи агресію Росії, головним і пріоритетним напря-

мком в національно-патріотичному вихованні стало військово-патріотичне 

виховання студентів. Воно зорієнтоване на формуванні у студентів високого 

ідеалу служіння українському народові, готовності у будь-який момент стати 

на захист суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. 

Як показують події на Сході України, забезпечення належним чином на-

ціонального суверенітету і територіальної цілісності України потребує доко-

рінного реформування вітчизняної системи виховання молоді, пошуку нових 

підходів до організації цієї роботи. Нині проблема національно-патріотич-

ного виховання набуває особливого значення, оскільки від її вирішення бага-

то в чому залежить майбутнє нашої нації та держави. Підтверджується аксіо-

ма, що патріотами не народжуються, а їх виховують і ними стають. 

Тому робота з національно-патріотичного виховання студентів універ-

ситету потребує посилення координації між кафедрами гуманітарно-соціаль-

них дисциплін та дирекціями ННІ, а також вдосконалення окремих форм, за 

якими здійснюється виховний процес. Вимагає вдосконалення робота кура-

торів і органів студентського самоврядування, підвищення їх ролі у вихован-

ні студентів. Потребує концептуального перегляду форма проведення адап-

таційного курсу. 

Студенти та НПП університету активно долучилися до волонтерської ді-

яльності. Неодноразово надавалася волонтерська допомога воїнам, які про-

ходять лікування у військових госпіталі Західного оперативного командуван-

ня. Були зібрані кошти для купівлі тепловізора для бійців АТО (ініціатором 

виступила кафедра лісових культур). 

20 лютого 2018 року, у річницю пам’яті Героїв Небесної сотні біля ме-

моріальної дошки О. Капіноса (вул. Залізняка, 11) НПП кафедр ГСД разом із 

студентами спільною молитвою-панахидою вшановували пам’ять загиблих 

на Майдані та бійців АТО. 

Традиційними стали урочисті академії (до дня захисника України та 75 

річниці УПА, 100-ліття битви під Крутами тощо). Вони отримують нові фор-

мати, на ці заходи запрошуються бійці АТО, переглядаються короткометра-

жні фільми (“Крути-1918”). 

Слід також відзначити активну участь НПП кафедр ГСД та студентської 

молоді у міських виховних заходах: громадському віче “Пісні – символи 

Майдану” (листопад 2017 р.); квесті “ЗУНР” (до 99-ї річниці ЗУНР, листопад 

2017 р.), на якому наша команда разом із координатором доцентом кафедри 

історії України, політології та права Саламахою І.П. зайняла ІІІ місце серед 

12 команд м. Львова; флеш-мобі – спільному виконанні повного тексту Дер-

жавного гімну України “Ще не вмерла України” (березень 2018 р.). 
У духовно-патріотичному вихованні студентської молоді особливу роль 

відіграє Студентський храм рівноапостольного князя Володимира. З іні-
ціативи настоятеля храму капелана о. Богдана Кулика систематично органі-
зовуються поїздки та прощі до святих місць, у яких беруть активну участь 
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студенти університету, а також інші заходи. За ці роки храм став осередком 
для забезпечення духовних потреб студентів. 

При храмі утворена спільнота “Життя”, яка допомагає дітям-сиротам, а 
також бійцям АТО, які лікуються в госпіталях Львова. Активізував свою ро-
боту Центр студентського капеланства. 

Сучасний студент – це не тільки гармонійно розвинена, високоосвічена, 
соціально активна людина здатна до саморозвитку і самовдосконалення, але 
й особистість, яка має своє бачення і критичні зауваження щодо її  вихован-
ня. 

Кафедрою фізичного виховання проводиться робота, спрямована на 
утвердження здорового способу життя та загартування молоді. На сьогодні 
фізичне виховання і спортивно-масова робота серед студентської молоді є 
важливою 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 ННІ, переосмислено зміст навчально-вихов-

них заходів з акцентом на посилення національно-патріотичного виховання 

студентів, індивідуального та особистого підходу до розвитку фізичної під-

готовленості студентів. Враховуючи складну ситуацію, що склалася зі станом 

здоров’я молоді в Україні, основною метою фізичного виховання є форму-

вання належної мотивації студентів до здорового способу життя. 

Керуючись постановами уряду, наказами та розпорядженнями Комітету 

з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Де-

партаменту гуманітарної політики управління молоді та спорту, кафедра фі-

зичного виховання здійснює реалізацію своїх повноважень у сфері фізичного 

виховання, культури і спорту. 

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. 

У навчально-виховному процесі університету навчальна дисципліна 

“Фізичне виховання” згідно з навчальними планами викладається для студе-

нтів першого і другого курсів навчання. Увесь навчально-виховний процес в 

університеті здійснюється за традиційною моделлю та формою викладання 

навчальної дисципліни “Фізичне виховання”. 

Кафедрою фізичного виховання та спортивним клубом університету ор-

ганізовувалися вечори-зустрічі з відомими спортсменами, олімпійцями та 

провідними фахівцями з фізичної культури, проводилися дискусійні семіна-

ри, диспути з проблем фізичного виховання та спорту та показові виступи 

кращих студентів-спортсменів з видів спорту, які культивуються в універси-

теті та місті Львові. 
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Кафедра фізичного виховання НЛТУ України надає додаткові можливо-

сті студентам для забезпечення їх фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

потреб з таких видів спорту: шейпінг, футбол, баскетбол, волейбол, пауерлі-

фтинг, армрестлінг, настільний теніс, кік-боксинг, бокс, шахи, пішохідний 

(водний, велосипедний) туризм. Проводяться екскурсії та мандрівки Львів-

щиною, а також  створено належні умови для оздоровчих занять аспірантів, 

науково-педагогічних працівників та співробітників університету на таких 

спортивних об’єктах: футбольне поле, спортивні зали, шаховий клуб, гімнас-

тичне містечко та зал атлетичної гімнастики. 

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 працівники університету користуються спортивними 

майданчиками, 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. 

Кафедрою спільно зі спортивним клубом “Лісотехнік” поводилася робо-

та з покращення стану спортивних споруд університету. У 2018 році завер-

шено реконструкцію футбольного поля з висадженням нового газону, част-

ково огороджена територія стадіону університету. Здійснюється підготовка 

до встановлення 20 секцій гімнастичної стінки. Заплановано проведення ре-

монту спортивного залу (ген. Чупринки, 101), модернізації бігових доріжок 

навколо футбольного поля із встановленням жолобів водовідведення та ре-

монту трибун. Планується завершити огородження території стадіону універ-

ситету. 

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 уніве-

рситету 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. 
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Згідно з календарем фізкультурно-спортивних заходів, затверджених 

Львівським обласним спортивним товариством студентів “Гарт”, студенти 

нашого вишу регулярно беруть участь в “Універсіаді Львівщини-2018” 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 – 2018”, 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. 

За звітний період згідно з календарем спортивних заходів проводилися 

першості та чемпіонати НЛТУ України з таких видів спорту: футбол, футзал, 

баскетбол, волейбол, пауерліфтинг, армрестлінг, настільний теніс, шахи, лег-

коатлетичний крос, гирьовий спорт. Збірні команди університету та спортс-

мени брали участь у Чемпіонатах Світу, Чемпіонатах та Кубках України, Че-

мпіонатах Львівщини та Універсіадах Львівщини, з таких видів спорту: фут-

бол, футзал, баскетбол, волейбол, пауерліфтинг, армрестлінг, шахи, спортив-

ний туризм, бокс, кік-боксинг, легкоатлетичний крос. 

Студенти університету досягли вагомих здобутків з різних видів спорту 

на університетському, регіональному та всеукраїнському рівнях. Збірна ко-

манда університету стала переможцем Універсіади Львівщини-2017 з футбо-

лу. 

Студент гр. ОА-41 (ННІ ЕЕМ) Ярослав Попюк став бронзовим призером 

Чемпіонату світу 2018 р. з кікбоксингу (м. Київ). Чемпіоном України з во-

лейболу (ВК Барком “Кажани”) став студент гр. ДТС-11 (ННІ ДТД) Іван 

Плясецький. Він виконав вимоги на здобуття спортивного звання “Майстер 

спорту України”. Цьогорічний випусник магістратури (ННІ ЛСПГ) Роман 

Багінський став Чемпіоном та переможцем Кубка України зі спортивного во-

дного туризму (2018 р.) та виконав вимоги на здобуття спортивного звання 

“Майстер спорту України”. 
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Чемпіонами та призерами Львівської області у 2017-2018 н.р. стали сту-

денти: Дмитро Галась (гр. Д-41, ННІ ДТД, бокс) – 1 місце; Юрій Свиридюк 

(гр. ЕК-31, ННІ ЕЕМ, армспорт) – 1 місце; Денис Любянецький (гр. ЛГ-52м, 

ННІ ЛСПГ, волейбол) – 1 місце; Станіслав Сколоздра (гр. Д-21, ННІ ДТД, 

пауерліфтинг) – 1 місце; Богдан Гризло ( гр. МГ-11, ННІ ЛСПГ, пауерліф-

тинг) – 1 місце; Ростислав Бачало (гр. ІСТ-11, ННІ ДТД, бокс) – 2 місце; Ігор 

Свиридюк (гр. КНС-11, ННІ ДТД, армспорт) – 3 місце. 

Переможцями та призерами Універсіад Львівщини у 2017-2018 н.р. ста-

ли: Олександр Господарик (гр. ЛІ-21, ННІ ІМАКІТ, бокс) – 1 місце, бронзо-

вий призер Всеукраїнського пробігу “Зелена миля-2018”; Роман Соя (гр. ЛГ-

21, ННІ ЛСПГ, бокс) – 1 місце; Артем Копачко (гр. МТ-11, ННІ ЕЕМ, бокс) – 

1 місце; Назар Белеля (гр. ЛІ-21, ННІ ІМАКІТ, бокс) – 2 місце; Ростислав Ба-

чало (гр. ІСТ-11, ННІ ДТД, бокс) – 2 місце; Ілля Шевчук (гр. ЛГ-21, ННІ 

ЛСПГ, бокс) – 3 місце. 

Кращі студенти-спортсмени за результатами успішних виступів на зма-

ганнях обласного та всеукраїнського рівнів систематично заохочуються гро-

шовими винагородами (преміями). 

Спортивні заходи та їх результати висвітлюються на сайті університету 

та в часописі університету “Освіта лісівнича”. 

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 і вона має й надалі збагачуватися. 

За 2016-2017 навчальний рік Навчально-науковими інститутами уні-

верситету разом із ректоратом, профкомом студентів та Студентського радою 

було проведено низку заходів, метою яких було спрямувати студентську мо-

лодь глибше розуміти українську історію, культуру, державотворення та ге-

роїчну спадщину нашого народу, а також реалізовано системні навчально-

освітні та виховні заходи, спрямовані на посилення, в першу чергу, націона-

льно-патріотичного виховання студентів університету, їх готовності захища-

ти суверенітет і територіальну цілісність Української держави. 

ННІ університету разом із профспілковою організацією студентів НЛТУ 

України 9 листопада 2017 року традиційно було організовано та проведено 

на високому рівні щорічний фестиваль-конкурс художньої самодіяльності 

студентів-першокурсників “День Першокурсника” в рамках фестивалю 

“Золота Осінь-2017”. 

Завдяки вдалій організації ННІ в університеті на високому рівні прове-

дено фестиваль студентської творчості Національного лісотехнічного універ-

ситету України “Весна Лісотехніки – 2018”. Він відбувся 25 квітня у Місь-

кому палаці культури ім. Гната Хоткевича. Місця розподілилися так: 1 міс-

це – ННІ ДТД; 2 місце – ННІ ЕЕМ; 3 місце – ННІ ЛСПГ; 4 місце – ННІ 

ІМАКІТ. 

Нагороди у номінаціях отримали: 

- Олена Дмитрів (ННІ ЕЕМ) – краща акторка; 
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- Василь Зрум (ННІ ЛСПГ) – кращий актор; 

- Назар Мартиновський (ННІ ЕЕМ) – кращий режисер-постановник; 

- Викрадення кубку Лісотеху (ННІ ЛСПГ) – кращий СТЕМ; 

- Назар Корнійчук (Перечекати цей дощ, ННІ ДТД) – кращий вокал; 

- Thriller (ННІ ДТД) – кращий ВІА; 

- Zombiedance (ННІ ДТД) – кращий танець; 

- Зоряний танець (ННІ ЕЕМ) – кращий фрістайл. 

Цікавими є такі факти: 

- команда ННІ ДТД третій рік поспіль займає 1 місце; 

- вперше за багато років механіки не взяли номінацію “кращий танець”; 

- кожен інститут зайняв те ж саме місце, що й минулого року. 

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. Серед кращих наставників 

академічних груп: доц. Горбенко Н.Є. і проф. Сопушинський І.М. 

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-
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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. 

Під час проведення лекційних і лабораторно-практичних занять студен-

там розповідають про значення лісів для українців в харчуванні, будівництві 

житла, обороні. На історичних та сучасних прикладах прищеплюється любов 

студентів до природи та її раціонального використання. 

Викладачі кафедри постійно під час занять із студентами, надають орга-

нізаційну та методичну допомогу в навчанні, знайомлять їх із досягненням 

вчених України та нашого університету в галузі лісівничих наук. 

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 2017-

2018 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-



 

 49 

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-41) та голову студентського самоврядування Кушлика П.В. (гр. 

ІН-21). 

З метою прискорення адаптації студентів-першокурсників до умов пе-

ребування та навчання в навчальному закладі, в розклад аудиторних занять 

було введено години адаптаційного курсу, де студенти отримали повну інфо-

рмацію 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 літерату-

рою в університетській бібліотеці та інформаційною системою НЛТУ Украї-

ни; 

- 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. 

На засіданнях виховної ради інституту розглядались такі питання: 

- планування та проведення годин адаптаційного курсу для студентів 

першого курсу навчання; 

- організація інформаційних годин і студентських лекторіїв; 

- участь у тематичних вечорах, круглих столах і зустрічах; 

- проведення конкретних позааудиторних заходів; 

- індивідуальна робота зі студентами; 

- активна участь у культурно-масовій роботі; 

- активна участь у спортивно-масовій роботі; 

- профілактика правопорушень серед студентів у гуртожитку та на тери-

торії вузу; 
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- покращення умов проживання студентів у гуртожитку; 

- результати успішності навчання студентів. 

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 

2018-2019 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 тощо. Дирекцією постійно 

проводиться роз’яснювальна робота серед мешканців гуртожитку № 3 на 

предмет необхідності дотримання студентами правил пожежної безпеки, за-

безпечення економії енергоресурсів і заощадження водоспоживання. 

В інституті постійно проводиться і всебічно підтримується активна 

спортивно-масова робота як серед студентів, так і серед співробітників: 

- 20 вересня 2017 р. у рамках відзначення Міжнародного дня студентсь-

кого спорту  в університеті відбулась Першість НЛТУ України з легкоатле-

тичного кросу та «швидких» шахів серед студентів академічних груп. Сту-

дент інституту Ільченко Володимир (гр. ІН-11) здобув третє місце з легкоат-

летичного кросу серед першокурсників; 

- на змаганнях з боксу за програмою “Універсіади Львівщини-2018” се-

ред студентів та аспірантів університетів Львівщини, які проходили в Палаці 

спорту НУ “Львівська політехніка” спортсмени-лісомеханіки здобули такі 

місця: 1 місце – Господарик Олександр, група ЛІ-21 ІМАКІТ, вага 66 кг; 2 

місце – Белеля Назар, група ЛІ-21 ІМАКІТ, вага 81 кг; 8 місце – Кушлик Пет-

ро, група ІМ-21 ІМАКІТ, вага 91 кг; 

- 01 червня 2018 р. взяли участь у легкоатлетичному забігу “Зелена ми-

ля-2018”, де змагалися студенти з 22 університетів і коледжів Львівщини. 

Студент ННІ ІМАКІТ Господарик Олександр (гр. ЛІ-21) виборов бронзу; 

- 14 червня 2018 р. викладачі та аспіранти інституту взяли участь у 5-му 

ювілейному щорічному турнірі з міні-футболу пам’яті Ігоря Куцького, де ви-

бороли 2-ге місце. 

Національно-патріотичне і громадянське виховання студентів в ННІ 
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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. 

Традиційно в урочистій посвяті у студенти приймають участь студенти 

старших курсів одночасно залучаючи першокурсників.Студентам з початку 

1-го курсу призначають наставників академічних груп, які спрямовують нав-

чальний і позанавчальний процес. Окрім того, дирекція інституту з першого 

курсу активно пропагує залучення студентів до участі в гуртках та колекти-

вах художньої самодіяльності Народного дому університету, а любителям 

спорту пропонують вступити до спортивних гуртків. 

Важливу роль у формуванні національно-патріотичного виховання сту-

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

студентське самоврядування та студентський профком. 

За 2017-2018 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. 

Викладачі кафедри дизайну разом із студентами протягом року прово-

дили експозиції своїх робіт в НЛТУ України та виставках у м. Львова. В рам-

ках святкування 145-річчя Національного лісотехнічного університету Укра-

їни та 25-річчя заснування кафедри дизайну в Львівському Палаці мистецтв 

була розгорнута виставка студентських робіт під назвою “Арт+дизайн”. На 

виставці представлено проекти і макети меблевих виробів, але не просто фу-

нкціональних меблів, а дизайн-розробок з яскраво вираженою художньо-

образною фантазією. Ця виставка зібрала в одну залу значну кількість дип-

ломних робіт, виконаних на кафедрі дизайну НЛТУ України під керівницт-

вом члена спілки дизайнерів України, кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри дизайну Зіновія Макара. 

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 i магістрів спеціальності 

“Технологія деревообробки” студенти та викладачі ННІ ДТД у вересні-

жовтні провели виїзні навчально-виробничі екскурсії на сучасних підприємс-

твах галузі. 

Напередодні Дня Святого Миколая Студентське самоврядування НЛТУ 

України та Студентська спільнота академічного душпастирства “Життя” ор-

ганізували щорічну благодійну акцію “Подаруй дитині свято”. 
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Студентка ННІ ДТД Паук Олена (ТД-51м) є членом університетської 

команди КВН, яка приймала участь у Галицькій лізі КВН. 

У квітні відбулася зустріч студентів з українською поетесою, редакто-

ром львівської газети “Галицьке юнацтво”, керівником літературної студії 

“Джерельце”, лауреатом багатьох престижних премій Марією Йосипівною 

Людкевич. 

Серед найактивніших студентів інституту можна відзначити: О. Паук, В. 

Шаповалову, С. Вороновича, Н. Корнійчука, Ю. Бичука, Х. Сушко та інших. 

Студенти ННІ ДТД також приймають активну участь у спортивному 

житті інституту та університету. Вони приймали участь у футбольних, во-

лейбольних, баскетбольних, тенісних, шахових та інших змаганнях. За участь 

в університетських і міжвузівських спартакіадах студенти ННІ ДТД здобува-

ли призові місця та винагороди. 

Студенти інституту прийняли участь у загальноуніверситетській толоці 

з прибирання території НЛТУ України. Викладачі та студенти інституту в  

травні 2018 року взяли участь у флеш-мобі до Міжнародного дня вишиванки. 

Основні виховні моменти досягаються викладачами інституту пiд час 

проведення учбово-практичних, семінарських занять, практичної роботи, 

спільних екскурсійних поїздок, тощо. 

Важливу роль у підготовці спеціалістів і у вихованні молоді під час уч-

бового процесу відіграють наставники. Завдяки роботі наставників менш бо-

лісно проходить адаптація першокурсників, значна частина студентів знайо-

миться з визначними місцями Галичини, відвідує музеї, виставки, театри 

приймає участь в роботі гуртків художньої самодіяльності. 

 Наставники академічних груп подають в дирекція інституту плани робіт 

зі студентами, слідкують за відвідуванням занять та здачею заліково-екзаме-

наційних сесій. Звіти про робота наставників двічі на рік заслуховувалися на 

засіданнях кафедри та Вченій раді інституту. Окрім того наставники з кафедр 

ТМВД, ТЗНС і Д, БЖД та СК,  ТЛ,С і ДБВ, ІТ, дизайну практикують відвіду-

вання студентів у гуртожитку. Наставники відвідують культурно-масові за-

ходи разом із студентами, проводять з ними ознайомчі екскурсії, а також дні 

кафедр. 

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 проведено сьомий Студентський конкурс актуально-

го патріотичного мистецтва, що був присвячений до 75-ї річниці створення 

УПА та святої Покрови пресвятої Богородиці. Восени 2018 року, напередодні 

Дня захисника України ННІ ДТД вже восьмий раз планується організувати 

проведення студентських конкурсів актуального патріотичного мистецтва. 

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 
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лекцій, практичних та семінарських занять мають виховне спрямування, що 

відображено у навчальних робочих програмах з дисциплін, що читаються на 

кафедрах. 

Постійна увага приділяється морально-етичному вихованню студентів 

на засадах християнської моралі, яка складає основу загальнолюдських цін-

ностей. 

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. 

Вихованню громадських і патріотичних почуттів у студентів сприяють 

загальноакадемічні урочистості, різнопланові культурно-просвітницькі події 

та заходи, що проводяться в університеті. Зокрема, з нагоди вшанування 

пам’яті Т.Г. Шевченка, річниці проголошення ЗУНР, відзначення Дня уніве-

рситету, ювілейних дат визначних діячів української науки та культури, а та-

кож відвідування музеїв, театрів, активна участь в організації фестивалів сту-

дентської творчості “Дня першокурсника” та “Весні лісотехніки”. Такі захо-

ди є нагодою не лише цікаво і пізнавально провести час, але й виявити творчі 

здібності й таланти студентів. 

Зокрема у 2017-2018 навчальному році особливої уваги заслуговували 

такі культурно-просвітницькі події та заходи університету: 

- вечір, присвячений Дню захисника́ України та Українській повстансь-

кій армії; 

- коляда для лісотехніків та “Вечорниці на Андрія”; 

- форум “Лісотехнічна освіта і кар’єра”; 

- заходи спільноти академічного душпастирства та Богослужіння у сту-

дентському храмі святого Рівноапостольного князя Володимира Великого та 

багато інших подій. 

Дирекція та НПП ННІ ЕЕМ постійно проводять профілактику правопо-

рушень серед студентів у гуртожитку і на території університету. Особлива 

роль в організації цієї роботи належить кураторам. 

Діяльність НПП ННІ ЕЕМ ґрунтується на принципі єдності навчання та 

виховання. Зважаючи на це, виховна робота у різних її формах, що обира-

ються педагогічним і студентським колективами на основі системного демо-

кратичного підходу, здійснюється двома основними шляхами: через навчаль-

ний процес і у позанавчальний час. 

У навчальному процесі викладачі ННІ ЕЕМ домагаються того, аби кож-

на лекція, лабораторне чи практичне заняття, інші види занять мали виховну 

спрямованість, тобто щоб поряд із набуттям студентами професійних якостей 

вони засвоювали загальнолюдські норми моралі, духовні цінності, виховува-

ли в собі почуття патріотизму, громадянської та національної гідності, акти-

вну життєву позицію у процесі побудови Української держави. Інформаційні 

та виховні години, є важливою формою національно-громадянського вихо-

вання студентів, яка спонукає їх стежити за розвитком державних процесів в 
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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-еко-

номічне виховання молоді. Елементи еколого-економічного спрямування у 

виховній роботі зі студентами сприяють формуванню їх екологічної культу-

ри, 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 – на велосипедах. 

Пропагується екотуризм – поїздки у Карпати, Розточчя та інші мальов-

ничі місця нашого краю. Студенти не лише змістовно відпочивають, але й 

долучаються до збереження довкілля. Щороку студенти ННІ ЕЕМ долуча-

ються до роботи екологічної експедиції “Чиста Говерла”, прибирання парків 

“Знесіння” і “Піскові озера” та інших громадських зелених зон. 
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Окрім того, НПП кафедр ННІ ЕЕМ постійно акцентується увага на пот-

ребі формування у студентів не “споживацького”, а нового еколого-еконо-

мічного мислення щодо використання природних ресурсів, як на заняттях, 

так і на позааудиторних зустрічах зі студентами. 

НПП кафедри екологічної економіки домагаються того, аби кожна лек-

ція, лабораторне чи практичне заняття, інші види занять мали виховну спря-

мованість, тобто щоб поряд із набуттям студентами професійних якостей во-

ни засвоювали загальнолюдські норми моралі, виховували в собі почуття па-

тріотизму, громадянської та національної гідності, мали активну життєву по-

зицію у процесі побудови Української держави. Для цього інформаційні та 

виховні години стають важливою формою національно-громадянського ви-

ховання студентів, яка спонукає їх стежити за розвитком державних процесів 

в Україні, подіями міжнародного життя, найважливішими досягненнями в 

галузі науки, культури, техніки тощо. НПП кафедри вищої математики на 

заняттях виділяють час для проведення індивідуальної роботи зі студентами 

щодо розвитку їх професійної культури, дотримання етичних норм. Кафедра 

економічної теорії вважає, що основною формою виховної роботи були дові-

рливі бесіди з актуальних питань суспільно-політичного життя України та 

нашого регіону під час консультацій та самопідготовки. 

В духовному і патріотичному вихованні студентів чимала роль відво-

диться Народному дому, який свою роботу спрямовує на проведення різно-

манітних культурних заходів та залучення молоді до участі у гуртках худож-

ньої самодіяльності, Народної хорової капели “Діброва”, Народного ансамб-

лю танцю “Полонина”, які є візитівкою університету і функціонують в Наро-

дному домі, а також студії художнього слова тощо. 

За звітний період Народним домом разом із ННІ організовано і проведе-

но низку заходів, у яких взяли активну участь студенти усіх ННІ: 

- підготовка до проведення та урочиста посвята першокурсників у сту-

денти НЛТУ України (вересень 2017 р.); 

- тематичний вечір, присвячений 75-ій річниці створення Української 

Повстанської Армії “У пам’яті народу” (14 жовтня 2017 р.); 

- вечори першокурсника “Барви золотої осені” (у навчально-наукових 

інститутах) (листопад 2017 р.); 

- вечорниці на Андрія (конкурси, пісні, танці) (грудень 2017 р.); 

- театралізований Різдвяний Вертеп “Христос народився – Славімо його” 

(січень 2018 р.); 

- вечір до Дня Святого Валентина “На крилах любові” (лютий 2018 р.); 

- вечір-розповідь до 100-річчя бою під Крутами “На Аскольдовій могилі 

український цвіт” (лютий 2018 р.); 

- літературно-музичний вечір до Дня народження Т.Г. Шевченка “Духо-

вна велич Шевченка” (березень 2018 р.); 

- вечір до 100-річчя початку Української революції та створення Україн-

ської Центральної Ради (березень 2018 р.); 

- гаївки (до Великодня) (квітень 2018 р.); 



 

 56 

- літературно-музичний вечір до Свята Матері “Будь благословенна, Ук-

раїнська мати!” (травень 2018 р.); 

- фестиваль “Весна лісотехніки – 2018” (травень 2018 р.). 

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: 

- Філософія культури (до 135-річчя від дня народження І. Огієнка) (вере-

сень 2017 р., проф. Скринник М.А.); 

- Професійна філософія в Києво-Могилянській академії (до 420-річчя від 

дня народження П. Могили) (вересень 2017 р., проф. Скринник М.А.); 

- Екологічна філософія і проблема сталого розвитку (жовтень 2017 р., 

проф. Семенюк Е.П.); 

- Микола Костомаров. Програма діяльності Кирило-Мефодіївського то-

вариства 

- Екологічна філософія і проблема сталого розвитку (листопад 2017 р., 

доц. Возняк І.М.); 

- Екологічна проблематика в ноосферній стратегії сталого розвитку (лю-

тий 2018 р., проф. Семенюк Е.П.); 

- Етичні засади екологічної свідомості (березень 2018 р., доц. Возняк 

І.М.); 

- Ціннісний аспект екологічної компетентності (квітень 2018 р., доц. 

Шамлян К.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, виступів та засідань була такою: 

- Безкоштовна юридична консультація для студентів: як ми працюємо і 

як до нас звертатися (жовтень, 2017 р.; лектор –  Шептицька Л.Б., к.і.н., заві-

дувач кафедри історії України, політології та права); 

- Конституційна економіка як новий напрям підготовки економістів – 

аналітиків. Світова практика, впровадження в Україні» (грудень, 2017 р.; ле-

ктор – Гулик А.Г., к.ю.н., доцент кафедри історії України, політології та пра-

ва, суддя Адміністративного суду м. Львова); 

- Година з нотаріусом: укладаємо договори правильно (лютий, 2018 р.; 

лектор – Шемечко І. Я., нотаріус); 

- Гармонізація законодавства Україні з правом ЄС у сфері екології та в 

Рамках Угоди про асоціацію (квітень, 2018 р.; лектор – Ременяк О. В., ст. ви-

кладач кафедри історії України, політології та права). 

Активно працює психолого-педагогічний семінар наставників акаде-

мічних груп (керівник – доц. Шамлян К.М.). Його робота спрямована на 

опрацювання психологічних проблем, які виникають в процесі педагогічної 

діяльності, обмін педагогічним досвідом, дискусійне обговорення актуальних 

проблем у діяльності викладачів-наставників,. 
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Засідання семінару проводилися відповідно до “Планів роботи та заходів 

щодо реалізації системи національно-громадянського виховання студентів 

НЛТУ України” на 2017 та 2018 роки. 

Теми засідань психолого-педагогічного семінару в осінньому семестрі 

були присвячені розгляду питань, які стосуються навчальної діяльності сту-

дентів та ролі наставників академічних груп у допомозі студентам вирішити 

проблеми, що виникають у навчанні, а саме: проблема адаптації студентів 

першого курсу до нових умов студентського життя; особливості навчально-

професійної діяльності студентів університету; міжособистісні стосунки у 

студентській групі та їх влив на академічну успішність; емоційно-вольова 

сфера студентів. 

Теми семінарів у другому семестрі передбачали дискусійне обговорення 

таких питань: самоорганізація та самоуправління навчальної діяльності сту-

дентів; психологія студентської групи, її структура, динаміка та вплив на 

академічну успішність; педагогічне спілкування (проблема контролю і дові-

ри); емоційне вигоряння у роботі викладача-наставника. 

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, а з іншого боку – варто активніше поширювати 

інформацію про заходи виховного характеру. Тому на дирекції ННІ лягає 

відповідальність за інформування та забезпечення явки студентів та виклада-

чів-кураторів академічних груп на різноманітні заходи виховного характеру. 

Активно продовжує свою роботу створений на кафедрі соціології та ку-

льтурології Громадський центр соціологічних досліджень (керівник – в.о. 

завідувача кафедри, доц. Лободинська О.М.). Ця робота здійснювалася за 

двома основними напрямами: 

• дослідження рівня екологічної культури студентів та співробітників 

університету; 

• дослідження мотивації абітурієнтів щодо вибору для навчання нашого 

університету та оцінка ефективності профорієнтаційної роботи викладачів та 

адміністрації університету. 

За результатами порівняльних соціологічних опитувань, які проводилися 

центром у 2010 та у 2017 роках, зафіксована позитивна динаміка рівня обіз-

наності студентів НЛТУ України щодо застосування екологічних практик у 

громадській та побутовій діяльності. Зокрема спостерігається зростання час-

тки студентської молоді, яка добре знає як відповідально поводитися з відхо-
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дами (сегрегація батарейок, сортування сміття, здавання на переробка маку-

латури тощо), у який спосіб можна економити у побуті природні ресурси 

(електроенергію, воду, папір тощо), як відповідально споживати (надання пе-

реваги продуктам місцевих виробників, відмова від упаковки, що погано 

утилізується, повторне використання речей тощо). 

Формування усвідомленого ставлення молоді до здійснення проекологі-

чної діяльності, готовність студентів долучатися до суспільно значущих еко-

логічних практик також є важливою складовою діагностики екологічної ком-

петентності студента. За результатами опитування двоє з трьох респондентів 

готові долучатися до громадських робіт щодо прибирання парків, берегів рік, 

висаджування дерев; кожен другий студент готовий поширювати інформацію 

про проблеми довкілля через соціальні мережі, особисті контакти, турбува-

тися про бездомних тварин і брати участь у волонтерській діяльності. Кожен 

третій з опитуваних готовий долучитися до організації та проведення конку-

рсів, акцій екологічного спрямування, а також брати участь у соціальному 

експерименті “нуль відходів”, який проводиться у Львові. 

Більшість студентів готові долучитися до поширеної у світі практики 

“шерингу”, що має за мету раціональне використання речей, збереження 

природних ресурсів, необхідних для виробництва. Зокрема, найбільшу підт-

римку отримали такі різновиди спільного користування як віддавання непо-

трібних речей до “банку речей”, спільне користування велосипедами, дару-

вання іншим людям своїх особистих речей, прокат ялинок в горщиках на зи-

мові свята та ін. 

За результатами опитувань фіксується високий рівень (90%) готовності 

студентської молоді застосовувати побутові екологічні практики відповіда-

льного поводження з відходами, а саме сортувати та викидати у спеціальні 

контейнери (пункти прийому) відходи (пластик, папір, скло, батарейки, ртут-

ні лампи, старий одяг тощо), прибирати та забирати зі собою сміття після пі-

кніка на природі, застосовувати для чорнового друку раніше використаний 

папір. Більшість студентів готові докладати зусиль щодо економного викори-

стання у побуті електрики, води та газу. 

Кожен другий студент НЛТУ України в процесі опитування зазначив, 

що готовий до відповідального споживання. Найбільшу підтримку отримали 

такі практики: відмова від використання поліетиленових пакетів, пластиково-

го одноразового посуду, під час купівлі товарів надавати перевагу товарам у 

безпечній для довкілля упаковці та екологічно безпечним товарам, а також не 

купувати (не зривати) рослин, занесених до Червоної книги (первоцвітів то-

що). 

Важливо наголосити, що результати конкретних соціологічних дослі-

джень поширеності екологічних практик засвідчують розрив між готовністю 

молоді до їх використання (високий рівень) та її реальною екологічною акти-

вністю (низький рівень). При цьому при зіставленні результатів опитування 

2010 і 2017 років прослідковується позитивна, хоча і незначна, тенденція до 

зменшення цього розриву. 
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Результати останніх соціологічних опитувань засвідчують високий рі-

вень екологічної активності щодо поводження молоді зі сміттям, адже 89% 

студентів зазначило, що завжди викидають сміття на вулицях лише у сміттєві 

баки (урни), більшість респондентів сортують сміття, якщо для цього створе-

ні відповідні умови. Найпоширенішою практикою економії природних ресу-

рсів є використання енергозберігаючих та LED лампочок. 

Серед консьюмеристських екологічних практик, які у повсякденному 

житті застосовує студентська молодь, чільне місце займає практика купувати 

обмежену кількість їжі, щоб не викидати зайвої, кожен другий студент купує 

переважно продукти “по сезону” та в місцевих виробників, споживає “орга-

нічні продукти”. У питаннях відмови від предметів побуту, які роблять життя 

комфортнішим, але завдають шкоду навколишньому середовищу, відповіді 

респондентів розділилися таким чином: від використання поліетиленових 

пакетів, замінюючи їх на паперові або з тканини третина респондентів готові 

відмовитися цілком, а 2/3 – частково. Майже половина учасників опитування 

рішуче налаштована на цілковиту відмову від використання пластикового 

одноразового посуду, замінюючи його багаторазовим або паперовим. Здійс-

нюючи покупки продуктів в упаковці, 54,5% респондентів готові надавати 

перевагу товарам у безпечній для довкілля упаковці. Загалом, відповіді рес-

пондентів засвідчують домінування у повсякденному житті прагматичних 

мотивів діяльності, а також моделей поведінки, що забезпечують самозбере-

ження. 

Отже, результати опитування студентів відображають позитивні зміни у 

використанні студентами повсякденних екологічних практик. Зрозуміло, що 

для діагностики змін, що відбуваються під впливом екологізації навчання, 

недостатньо результатів соціологічних обстежень, вони є необхідною скла-

довою діагностики ціннісної та емоційно-вольової складової екологічної 

компетентності, проте мають бути доповненими іншими методами та засо-

бами оцінки її рівня. 

У звітному році продовжився соціальний моніторинг ефективності 

профорієнтаційної роботи, що проводиться в нашому університеті. 

Серед основних чинників, які вплинули на рішення абітурієнтів стати 

студентом НЛТУ України, більшість респондентів (58%) (у минулому році 

фіксували 64%) зазначили, що це було їхнє особисте рішення. Найбільша кі-

лькість студентів-першокурсників (“самостійників”) за результатами опиту-

вання зафіксована на спеціальностях ІМАКІТ (70%), а на спеціальностях ін-

ших інститутів фіксувалася в межах 51-54%. 

Зросла кількість тих абітурієнтів (29%) порівняно з минулим роком 

(20%), які приймали рішення щодо вступу в університет, орієнтуючись на 

пораду батьків, родичів чи знайомих. Для 6% респондентів саме думка друзів 

та знайомих, що навчаються в НЛТУ України, стала вирішальним фактором, 

який вплинув на рішення щодо вступу до нашого університету. У межах ста-

тистичної помилки (2%) знаходиться кількість тих, хто зазначив, що на їхній 

вибір вплинули вчителі у школі (коледжі, ліцеї, технікумі). Профорієнтацій-

ну діяльність викладачів та адміністрації НЛТУ України навряд чи можна 
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вважати задовільною, оскільки лише (0,5%) респондентів зазначили вплив 

цього чинника на їхнє рішення щодо вступу. 

Не зафіксована розбіжність у відповідях стосовно питання, хто найбіль-

ше вплинув на рішення стати студентом, між жителями міста та села. 

Аналізуючи відповіді респондентів щодо джерел інформації про НЛТУ 

України, які стали для них вирішальними у прийняті рішення щодо вступу, 

на першому місці для абітурієнтів залишається офіційний веб-сайт нашого 

університету, але показники зменшилися до 45% порівняно з 56% у минуло-

му році. 

За результатами опитування на другому місті серед джерел інформації 

про університет для (33%) респондентів були особисті контакти (найбільший 

вплив зафіксований для першокурсників ННІ ІМАКІТ і ННІ ЕЕМ (42%). Со-

ціальні мережі, як джерело інформації, назвали 8% першокурсників, найбі-

льше (13%) – серед студентів економічних спеціальностей. Лише 5% опита-

них студентів серед джерел інформації про університет назвали профорієн-

таційну зустріч з викладачами, і тільки 4% – прийняли рішення вступати до 

НЛТУ України після відвідування такого заходу, як День відкритих 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 ЗВО були поради батьків, то й основне джерело 

інформації – особисті контакти. 

Для оцінки можливостей, які відкриваються для студентів під час нав-

чання в НЛТУ України, респонденти мали право обрати три із запропонова-

них варіантів. На першому місці для 69% опитаних є здобуття фахової освіти 

високої якості та отримання диплому міжнародного визнання. (Для порів-

няння з минулим роком таких абітурієнтів було 83%) Діапазон відповідей за 

спеціальностями становить від 57% (ЛСПГ) до 73% (ЕЕМ і ІМАКІТ). 

На другому за рейтингом місці 48% (68% у минулому році) на думку ре-

спондентів перевагою навчання в НЛТУ України є можливість працевлашту-

вання на державних виробничих підприємствах, у провідних українських та 

іноземних компаніях, в органах державного управління або започаткування 

власної справи. Найвище цю можливість оцінили студенти ННІ ІМАКІТ 

(67%), а найнижче – 36% студентів ІЕЕМ, хоча в минулому році високо оці-

нювали можливість працевлаштування 83% студентів-економістів. 

Зберігається тенденція як пріоритет обирати можливість продовжити 

навчатися та/або стажуватися за кордоном у 45% респондентів. Такий висо-

кий відсоток бажаючих їхати на навчання чи стажування за кордон, може бу-

ти обумовленим загальноукраїнською тенденцією зростання  молодіжної емі-

грації, тому це питання вимагає глибшого аналізу. 

Значно зріс показник оцінки можливостей вивчення профільних дисци-

плін іноземними мовами (так у минулому році – 7%, у 2017-2018 н.р. – 20%). 
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17% респондентів відмітили серед всіх можливостей, які надає наш уні-

верситет, реалізацію власних різнобічних інтересів, розвиток творчих і спор-

тивних здібностей. 

За результатами опитування тільки кожен шостий студент розглядає 

можливість отримати усі ступені вищої освіти. Аналіз результатів опитуван-

ня по студентських групах засвідчив, що найбільше обрали таку можливість 

першокурсники з ННІ ДТД (24%), а найменше – з ННІ ІМАКІТ (7%). 

Можливість отримати кваліфікацію водія як пріоритет навчання в НЛТУ 

України загалом оцінили 17% студентів, найвищу підтримку віддали студен-

ти ННІ ІМАКІТ (35%). 

Реалізація таких можливостей, як паралельно з основним навчанням 

проходити військову підготовку з присвоєнням звання офіцеру запасу та 

проживати у “зеленому” студентському містечку в центрі Львова та можли-

вість оздоровлення на студентських базах відпочинку, знайшла підтримку в 

10% студентів. 

Найнижчий рейтинг можливостей (7%) – це здобуття другої вищої осві-

ти. 

Здійснюючи повторне опитування оцінки ефективності профорієнтацій-

ної роботи, ми розширили комплекс питань і дали можливість колишнім абі-

турієнтам самостійно висловити свої пропозиції, які сприятимуть залученню 

мотивованої молоді на навчання до НЛТУ України. Отже, студенти пропону-

вали такі заходи для профорієнтаційної роботи: 

• активна реклама можливості стажування за кордоном; 

• створення власного ютуб-каналу про цікаве життя в університеті; 

• у соціальних мережах розміщувати сучасні відеоролики про навчання і 

можливості реалізувати свої здібності і таланти; 

• організація зустрічей з цікавими особистостями, які навчалися в НЛТУ 

Україи і досягли успіху (Агітація з їхньої сторони щодо майбутніх професій і 

можливостей працевлаштування. При проведенні зустрічей бажано організо-

вувати виступи музичних молодіжних груп); 

• активніша персональна агітація саме в сільській місцевості; 

• можливість вивчати іноземну мову на спеціальних курсах з «нуля»; 

• фінансове заохочення за участь і перемоги в студентських олімпіадах; 

• використання абревіатури НЛТУ України з цікавими малюнками на 

предметах одягу (футболки, кепки тощо), і продаж он-лайн для створення 

бренду, що навчатися в НЛТУ України – це сучасно і модно (Гроші викорис-

товувати на ремонт гуртожитків). 

Отже, співставлення результатів опитування першокурсників у 2016 та 

2017 році засвідчує, що головним джерелом інформації про університет для 

більшості абітурієнтів є офіційний веб-сайт університету. Серед усіх можли-

востей, які надає навчання в НЛТУ України найвищий рейтинг отримала мо-

жливість здобути фахову освіту високої якості та отримати диплом міжнаро-

дного визнання. Зростає оцінка можливостей вивчати профільні предмети 

іноземною мовою. Неефективними виявилися за результатами опитування 

профорієнтаційні заходи та День відкритих дверей. 
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Проведення конкретних соціологічних досліджень вимагає великого об-

сягу ресурсів – інтелектуальних, часових, матеріальних, технічних. У зв’язку 

з тим, що завдання Центру з року в 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. Університетська бібліотека стає своєрідним цент-

ром інформування користувачів про події в зоні АТО і ООС, експонування 

найсвіжіших матеріалів з патріотичної тематики на тематичних поличках, 

книжкових виставках. 

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. 

Нова система обслуговування читачів орієнтована як на внутрішнього, 

так і на зовнішнього користувача. Зовнішній користувач має цілодобовий до-

ступ до матеріалів науково-технічної бібліотеки через web-сайт. Науково-

технічна бібліотека НЛТУ України для задоволення інформаційних, освітніх, 

культурних потреб своїх користувачів використовує як реальний, так і вірту-

альний простір. Поряд з віртуальними використовувалися традиційні форми 

роботи: проведено 126 книжково-ілюстрованих виставок, 9 відкритих пе-

реглядів, на яких представлено 3424 документи. У залах обслуги були 

оформ-лені календарі знамених та пам’ятних дат – 99. 

У 2017-2018 навчальному році створено та розміщено на web-сайті НТБ 

63 віртуальні виставки (945 матеріалів), новини та експрес-інформації – 170. 

Великою популярністю серед студенства користуються флешмоби. Не 

один рік поспіль бібліотека проводить такі флешмоби як “Подаруй книгу бі-

бліотеці: друковану чи електронну”, “Прийди на роботу, навчання у вишива-

нці”, “Перетворимо Землю на квітник” (до Дня Землі; його проводить Укра-

їнська кліматична мережа), “Всеукраїнський радіодиктант національної єд-

ності”, “Музеями Львова”, “Подаруй книгу вишу-переселенцю”. Щорічно 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/print1329904735517623
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580/2015
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580/2015
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/717/2013
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/717/2013
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D1%80


 

 63 

студенти беруть активну участь у благодійній акції для дітей-сиріт до Дня св. 

Миколая.  

При організації культурно-просвітницької роботи приділялася увага пи-

танням фахового напрямку університету з метою повного  розкриття фонду, а 

також питанням охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки, 

правової, естетичної, економічної тематики. Для прикладу, в рамках Всесвіт-

нього дня Землі (22 квітня) сформувався проект “Марш парків” – масова еко-

логічна акція, що сприяє залученню заходів пропаганди і заохочення приро-

доохоронної діяльності. У приміщенні наукового читального залу експонува-

лася тематична книжкова виставка “Заповідники та національні парки” і на 

web-сайті бібліотеки розміщена віртуальна виставка. 

Цогоріч НТБ НЛТУ України одержала подяку від Всесвітнього фонду 

природи за участь, підтримку і популяризацію найбільшого природоохорон-

ного руху планети “Година Землі”. 

У рамках міжнародної науково-практичної конференції “Екологізація 

освіти як чинник сталого розвитку суспільства” співробітниками бібліотеки 

підготовлено презентацію у програмі Power Point, відеоролик, бібліографіч-

ний список у форматі PDF, книжкову та віртуальну виставки «Екологізація 

освіти як чинник сталого розвитку суспільства». 

У рамках Всеукраїнських Сковородинських читань “Пізнай себе” (2017-

2022) бібліотекою було створено бібліографічний список “Живильне джере-

ло Сковороди” та опубліковано на web-сайті у форматі PDF. 

Спільно з кафедрою історії України, політології та права з нагоди 150-

річчя від дня народження М. Грушевського та 145-річчя від дня народження 

П. Скоропадського були проведені урочиста академія та круглий стіл, а та-

кож презентовані книжкові виставки “Вірний син свого народу”, “Здобутки 

та прорахунки Павла Скоропадського крізь призму століть”, віртуальна ви-

ставка “Павло Скоропадський: останній гетьман України” та експрес-інфор-

мація “Сумно і гидко! На російську мову переходити я, розуміється, не буду” 

(М. Грушевський). 

Під час Всеукраїнського тижня права (5-11 грудня) у читальному залі 

соціально-економічної літератури відбулися відкриті перегляди правничої 

літератури. 

2018 рік оголошено Роком реалізації правопросвітницького проекту “Я 

маю право!”. У стінах бібліотеки експонується однойменна книжкова вистав-

ка, відбуваються тематичні перегляди правничої літератури “Знаю! Дію! За-

хищаю!”. 

Також 2018 рік є роком німецької мови в Україні. З метою популяризації 

німецької мови в науковому читальному залі експонуються стародруки німе-

цькою мовою з галузей деревообробки та лісового господарства, що знахо-

дяться у бібліотечних фондах. Ці виставки будуть експонуватися до кінця 

року в рамках святкування 145-річчя НЛТУ України. 

З нагоди 25-річчя одержання Львівським лісотехнічним інститутом ста-

тусу університету бібліотека випустила сигнальні примірники бібліографіч-

них покажчиків праць ННІ лісового і садово-паркового господарства і ННІ 
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інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

В процесі підготовки перебувають бібліографічні покажчики ННІ деревооб-

роблювальних технологій і дизайну та ННІ екологічної економіки і менедж-

менту. 

До початку проведення міжнародної конференції “Національна лісотех-

нічна освіта та наука у контексті світових трендів” бібліотека підготує презе-

нтацію у програмі Power Point, відеоролик і звичайно ж буде експонуватися 

книжкова виставка праць вчених НЛТУ України у конференц-залі універси-

тету та науковому читальному залі. 

Культурно-просвітницька та національно-патріотична робота науково-

технічної бібліотеки велася у контексті сучасного бачення, нового осмислен-

ня подій та історичних явищ. 

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 куль-

тури студентів, виховання в них високого професіоналізму, національної сві-

домості, патріотизму, гуманізму, а також духовної, правової, мовної, фізич-

ної та екологічної культури. 

Виховання молоді було і залишається важливою ділянкою роботи в уні-

верситеті, Військова агресія Росії на Сході України диктує нові вимоги до 

цього напрямку роботи.  Через те виховна робота сьогодні як ніколи вимагає 

пошуку нових форм, наповнення новим змістом і злагодженої комплексної 

роботи усіх структурних підрозділів університету. Ми повинні пам’ятати, що 

якщо зернятко моралі, яке ми сіємо проросте в серцях молодих людей  – то це 

буде нашим маленьким внеском у загальнодержавну справу виховання нового 

покоління українського народу. Разом з тим, займаючись вихованням студен-

тів, ми вшановуємо пам’ять про тих, хто відав своє життя за незалежну Укра-

їну, хто сьогодні боронить її на Сході. 

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 яки-

ми знаходиться нині Україна, необхідно переосмислити зроблене з реалізації 

системних навчально-виховних заходів і спрямувати їх на посилення націо-

нально-патріотичного виховання студентів університету, формування нової 

генерації 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. 
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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 та дирекцій інститутів, спрямована на підвищення рівня національної 

безпеки України, в тому числі – екологічної безпеки. 

Спостерігається низька активність студентів під час проведення вихов-

них заходів та пасивність окремих НПП. 

Вимагає вдосконалення робота кураторів і органів студентського само-

врядування як під час проведення адаптаційного курсу так і підвищення їх 

ролі в національно-патріотичному вихованні студентів. Тому для покращен-

ня цієї роботи необхідно: 

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

вчально-виховному процесі; 

- преміювання кращих наставників; 

- проводити конкурс “Кращий наставник року”, преміювання кращих 

наставників і надавати переможцям переваги під час укладання строкових 

трудових угод; 

- залучати до кураторства не тільки молодих НПП, але й заслужених та 

досвідчених професорів та доцентів; 

- більш тісно співпрацювати наставникам з НПП кафедр гуманітарно-

соціальних дисциплін. 

Сьогоднішні події на сході України стали своєрідним докором усім осві-

тянам за недоопрацювання на ниві національно-патріотичного виховання. 

Кожен з нас зрозумів, що патріотами не народжуються, ними стають, їх ви-

ховують. Ця робота повинна бути налагоджена на усіх рівнях, застосовуючи 

найновіші та найпопулярніші форми і методи. 

Кожен студент, як і кожна нація, розвиваються у просторі й часі. І те, 

куди вони рухатимуться у перспективі, задається лінією їхнього розвитку 

сьогодні. Якщо бачення цієї лінії немає, якщо відсутнє виховання, то молоду 

людину можна легко скерувати куди завгодно. Якщо ж ми з вами усвідомлю-

ємо свою відповідальність за майбутнє України, то всупереч труднощам і пе-

решкодам ми знайдемо і методи і нові форми виховної роботи і виконаємо  

поважну місію викладача і патріота своєї Батьківщини. 

Слід подякувати усім, хто займається цією надважливою роботою і ви-

словити сподівання, що у новому навчальному році ця робота стане цікаві-

шою, змістовнішою і якіснішою. 
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1.4. Формування контингенту студентів 
1.4.1. Профорієнтаційна робота 

 

Профорієнтаційна робота працівників Приймальної комісії університету, 

Навчально-наукових інститутів, кафедр університету спрямована на інфор-

мування випускників шкіл і коледжів про перелік спеціальностей, ознайом-

лення з правилами прийому з метою залучення до вступу на навчання най-

більш обдарованої молоді. У 2018 році така робота проводилася в умовах 

конкуренції з іншими навчальними закладами і ускладнювалася економіч-

ною, військовою та політичною ситуацією в державі, а також з урахуванням 

складної демографічної ситуації в країні. За даними МОН України цього року 

школи випустили найменшу кількість школярів за всю історію України, а 

саме 200 тисяч українських абітурієнтів (це пік демографічної кризи). У 2018 

році з 6 лютого до 19 березня проходила реєстрація для участі у ЗНО. З кож-

ним роком знижувалася кількість осіб, які реєструювалися для участі ЗНО – 

(223 тис. осіб у 2017, 267 тис. осіб у 2016 році, 289 тис. осіб у 2015 році, 297 

тис. осіб у 2014 році, 322 тис. осіб у 2013 році).  

Нові Умови прийому до ВНЗ у 2018 році були затверджені наказом 

МОН України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у Міністер-

стві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265. Відповідно до 

Умов прийому Приймальна комісія університету вчасно розробила і затвер-

дила Правила прийому до НЛТУ України у 2018 р. і розмістила їх у встанов-

лені терміни на сайті університету. Вступники 2018 року могли подати до 

семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фік-

сованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох 

спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі 

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежувалося. Зараху-

вання вступників на базі школи відбувалося централізовано в автоматизова-

ному режимі за рейтингом, який формувався в ЄДЕБО у всіх закладах вищої 

освіти (ЗВО).  У 2018 році приймалися сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, 

німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та 

іспанської мов приймалися лише з сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018 року. 

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра проводився у формі 

вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування (з 

урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальні-

стю). Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 

галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” проводився у формі єди-

ного фахового вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних ви-

пробувань. Прослідковується тенденція вступу на магістра у майбутньому на 

основі ЗНО. 

Призов на військову службу, міграції населення мали  вплив на профорі-

єнтаційну роботу. Всі ці вище описані фактори вагомо вплинули  на хід всту-
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пної кампанії у 2018 році. Ситуація, яка складалася, вимагала від Приймаль-

ної комісії, дирекцій Навчально-наукових інститутів, усіх кафедр університе-

ту та всіх підрозділів пошуку нових форм та методів профорієнтаційної ро-

боти та її активізації. Для залучення абітурієнтів, за період з 1 вересня 2017 

року до 1 липня 2018 року були проведені такі види профорієнтаційної робо-

ти та важливі організаційні заходи: 

 наказом ректора університету від 28 грудня 2017 року № 319 було сфо-

рмовано склад Приймальної комісії; 

 розроблено План роботи Приймальної комісії університету (ПК) і План 

заходів профорієнтаційної роботи в університеті та в навчально-

наукових інститутах (ННІ) і коледжах на 2018 рік, здійснено розподіл 

обов’язків між членами ПК; 

 30 листопада 2017 р. – розроблені та затверджені “Правила прийому до 

НЛТУ України в 2018 році”, які були  розміщені на сайті університету і 

в яких міститься вся детальна інформація про вступ до університету; 

 15 грудня 2017 р. - відбулася нарада проректорів та відповідальних се-

кретарів приймальних комісій, уповноважених осіб з питань прийняття 

та розгляду електронних заяв вищих навчальних закладів Західного ре-

гіону в Українській академії друкарства, щодо організованого прове-

дення вступної кампанії 2018 року та профорієнтаційної роботи;  

 інформація про вступну кампанію, необхідні профорієнтаційні матеріа-

ли, презентація про спеціальності розміщені на сайті університету;  

 систематично оновлюється і поповнюється інформацією сайт Прийма-

льної комісії. На сайті подано вичерпну інформацію про умови вступу, 

спеціальності, перелік сертифікатів, а також інші матеріали; 

 працює інформаційна сторінка Приймальної комісії університету у 

соціальній мережі Facebook. Систематично розсилається інформація 

про університет через соціальну мережу; 

 центр ВЕБ-комунікацій університету систематично подає новини уні-

верситету і активно проводить профорієнтаційну роботу, висвітлює ос-

новні проблеми, цікаві події, наукові семінари, конференції, поїздки, 

конкурси.  На сайті постійно висвітлюється основна інформація про 

наше життя, навчання, наукові інтереси та досягнення, спортивні здо-

бутки, творчі праці і багато інших цікавих речей. Cайт університету по-

стійно вдосконалювався, було виконано оптимізацію його структури, 

наповнення якісним матеріалом. На основі аналізу статистичних даних, 

інтенсивно зросла кількість людей, які відвідують сайт НЛТУ, а на сьо-

годні це понад 30 000 відвідувачів  протягом місяця. Основним завдан-

ням на 2018 рік ставиться адаптування сайту університету для мобіль-

них пристроїв, оскільки значна частина користувачів відвідують сайт 

саме з них; 

 кафедрою соціології та  культурології було проведено соціологічні до-

слідження серед студентів, з метою визначення напрямів профорієнта-

ційної роботи; 
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 розроблено в електронному вигляді  і надруковано буклети “Запрошує-

мо на навчання до НЛТУ України в 2018 році” (тираж -8 тис.) і на-

правлено їх  у Навчально-наукові інститути та кафедри, а також у шко-

ли, коледжі, на  підприємства лісової галузі; 

 розміщено інформацію про університет та спеціальності у довіднику 

для вступників до ВНЗ України, а також у каталозі ВНЗ України та сай-

ті «Вищі навчальні заклади України» в електронних довідниках, а та-

кож на освітньому сайті Освіта.ua; 

 протягом року подавалась інформація про університет у газети «Дере-

вообробник» (10 тисяч підприємств), «Газета в дорогу» та «Експрес» та 

у засобах масової інформації, на (5 каналі українського телебачення); 

 приймальна комісія розробила нормативну-правову базу вступної ка-

мпанії: 
- положення: про співбесіду; про фахові вступні випробування; про тес-

тування вступників; про творчий конкурс, вступників, які вступають за спе-
ціальностями “Дизайн” і “Архітектура та містобудування”; про вступ на осві-
тній ступінь магістра; про апеляційну комісію; про Всеукраїнську олімпіаду в 
ДВНЗ “НЛТУ України”; 

 - програми: фахових вступних випробувань в ННІ та коледжах; твор-
чого конкурсу для вступу до університету за спеціальностями “Дизайн” і 
“Архітектура та містобудування” та для вступу до Технологічного коледжу 
за спеціальністю “Дизайн”. 

- проведена робота із формування підрозділів ПК: приймальних комісій 
коледжів; предметних комісій університету і коледжів; фахових атестаційних 
комісій; апеляційних комісій університету і коледжів; комісії чергових екза-
менаторів і персонального складу технічних секретарів; 

- приймальна комісія, дирекції ННІ та кафедри університету продовжу-
вали роботу щодо висвітлення інформації про університет у засобах масової 
інформації, оприлюднення інформаційних матеріалів для залучення до всту-
пу в університет професійно-зорієнтованих та потенційних абітурієнтів; 

- у лютому 2018 р. – розповсюджено інформацію про університет на 

електронні скриньки загальноосвітніх шкіл  (станом на 19.02.2018 р.): 

1.Закарпатська обл. - 102 ел. листів; 

2.Рівненська обл. - 85 ел. лист; 

3.Івано-Франківська обл. - 96 ел. листи; 

4.Тернопільська обл. - 82 ел. листів; 

5.Львівська обл. - 145 ел. листів; 

6.Хмельницька обл. - 93 ел. листів; 

7.Чернівецька обл. - 75 ел. листи; 

8.Волинська обл. - 87 ел. листи; 

9.Вінницька обл. - 68 ел. лист; 

10.Житомирська обл. - 56 ел. лист; 

     Всього - 899 електронних листів. 

 у лютому 2018 р.  – були надіслані листи поштою з інформацією про 

університет до коледжів ( 13 листів), до обласних управлінь лісового та 
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мисливського господарства (22 листи) на підприємства і організації; 

 періодично відбувалися виставки у Палаці мистецтв, яку проводить 

Львівський обласний центр зайнятості; 

 в університеті відбувся круглий стіл “Об’єднана територіальна громада 

- новий працедавець на ринку праці” в рамках проекту “Розробка курсу 

на зміцнення місцевого самоврядування в Україні”; 

 у рамках співпраці з Франківською РДА в університеті проведене озна-

йомлення дітей соціально-незахищений категорій різного віку, пересе-

ленців з Правилами прийому, з кафедрами університету (дизайну, ІТ, 

ботаніки, лісових доріг), були проведені екскурсії у Ботанічному саді 

університету, у Музеї деревини; 

 Центру ДПППКК організував роботу підготовчих курсів: 

У 2018 році вступники до університету мали можливість отримати дода-

ткові бали за результатами навчання на підготовчих курсах (10 балів). На пі-

дготовчих курсах навчалося 10 осіб (19 осіб у 2017 році, 23 осіб у 2016 році; 

29 осіб у 2015 році, 42 осіб у 2014 р., 55 осіб у 2013 р.) на безкоштовній осно-

ві згідно укладених угод. Всього укладено 317 угод за весь період. У 2018 

році для навчання на підготовчих курсах зі школами було укладено 6 угод  

(19 угод – 2017 році,   23 угоди – 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 інформацію у про курси по всіх кафедрах університету. Через елек-

тронну пошту розіслано понад 200 електронних листів у держлісгоспи,  дере-

вообробні та меблеві підприємства України з інформацією про діяльність 

Центру ДПППКК та короткотермінові тематичні курси підвищення квалі-

фікації для працівників галузі.  Періодично оновлювалася інтернет-сторінка 

Центру ДПППКК з актуальною інформацією. Розроблено пакет інформацій-

ної документації (оголошення, угоди та інше); 

- щороку проводився конкурс-захист випускних науково-дослідницьких 

робіт слухачів “Малої лісової академії” (11 слухачів МЛА) під керівницт-

вом проф. Осадчука Л.С. Основним завданням МЛА є відбір, подальше нав-

чання і виховання здібних дітей, підготовки до вступу в університет. В МЛА 

навчались учні з Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Дніпропетровсь-

кої, Кіровоградської, Житомирської, Полтавської та інших областей, а також 

АР Крим. у 1992-2002 рр. щороку в МЛА навчалось від 140 до 345 учнів. Під 

час навчання в МЛА учні виконували конкретну роботу з обраної дисципліни 

і готували науково-дослідницьку роботу, яку захищали на підсумковій кон-

ференції. Конференція проводилася в два етапи в рамках Всеукраїнського 

конкурсу учнів Малої академії наук: перший - тестування з біології, другий - 

захист науково-дослідницької роботи перед журі, затвердженим ректором 

університету. Розроблено нове положення про МЛА спільно з Національним 

еколого-натуралістичним центром Міністерства освіти і науки України, яке 

передбачає розширення діяльності МЛА на Всеукраїнському рівні; 

- члени приймальної комісії та працівники  Навчально-наукових інсти-

тутів, усіх кафедр університету здійснювали у профорієнтаційні поїздки у 

профільні коледжі на яких проводили пробні тестування; 
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- була проведено Всеукраїнська олімпіада для вступників на основі по-

вної загальної середньої освіти;  

- члени приймальної комісії приймали участь у міжнародній виставці 

“Деревообробка”. 

У Навчально-наукових інститутах університету профорієнтаційна 

робота проводилась згідно із затвердженими планами. Інформація про проф-

орієнтаційну роботу Навчально-наукових інститутів була заслухана на засі-

данні Приймальної комісії університету. Інститути щороку проводять зустрі-

чі, а також пробні фахові тестування з випускниками профільних коледжів.  

Активну роботу у цьому напрямі проводив інститут лісового і садово-

паркового господарства. Профорієнтаційна робота здійснювалася науково-

педагогічними працівниками інституту згідно з планом, який затверджений 

Вченою радою інституту (протокол № 9 від 23.11.17 р.).За звітний період під-

готовлено і розіслано в лісогосподарські підприємства, школи, коледжі та 

ліцеї інформацію про умови вступу, спеціальності і спеціалізації в інституті. 

Оновлено інформацію про вступ на сайті ННІ ЛСПГ. Проведено виїзди з 

профорієнтаційною інформацією і проведенням пробного тестування у такі 

профільні коледжі: Закарпатський лісотехнічний коледж, Технологічний ко-

ледж, Шацький лісовий коледж ім. В.Сулька, Березнівський лісотехнічний 

коледж, Прикарпатський лісогосподарський коледж, Малинський лісотехніч-

ний коледж. Викладачі інституту залучали студентів до проведення профорі-

єнтаційної роботи за місцем їх проживання у школах, коледжах, учнівських 

лісництвах, лісогосподарських підприємствах. 22-24 лютого 2018 року з ме-

тою стимулювання творчого самовдосконалення випускників коледжів, ви-

явлення обдарованих студентів, надання допомоги у виборі професії, залу-

чення їх до подальшого навчання за обраною спеціальністю, підвищення за-

цікавлення до поглибленого вивчення фахових дисциплін було проведено 

олімпіаду для випускників профільних коледжів. Всього в олімпіаді взяли 

участь 25 студентів з таких коледжів:  

1. Березнівський лісотехнічний коледж; 

2. Закарпатський лісотехнічний коледж; 

3. Кременецький лісотехнічний коледж;  

4. Лубенський лісотехнічний коледж; 

5. Малинський лісотехнічний коледж; 

6. Прикарпатський лісогосподарський коледж; 

7. Технологічний коледж НЛТУ України; 

8. Чугуєво-Бабчанський лісний коледж; 

9. Шацький лісовий коледж ім. В. Сулька. 

Не брали участі коледж зі сходу України – Великоанадольський лісовий 

коледж), а також Вінницький транспортний коледж, Городищенський коледж 

Уманського національного університету садівництва, Іллінецький державний 

аграрний коледж, Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-

технічного університету, Сторожинецький лісовий коледж. За результатами 

олімпіади учасники були відзначені призовими місцями, а також грамотами 

про участь в олімпіаді. Окрім цього, всі учасники отримали ручки і блокноти 
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з логотипами інституту, а також подарункові набори з науково-популярної 

літератури. У березні 2018 р. працівники інституту взяли участь у Всеукра-

їнському зльоті учнівських лісництв, а також учнівських лісництв Львівщи-

ни. В автономному режимі коригування профорієнтаційної роботи здійснює 

адміністратор сайту ІЛСПГ, а також відповідальні працівники кафедр, які ви-

світлюють переваги навчання на обраних спеціальностях та спеціалізаціях.  

Інформація про діяльність інституту постійно розміщується на сайті інститу-

ту, а також розповсюджується через студентів серед випускників коледжів, 

шкіл. В січні 2018 року доц. Король М.М. взяв участь в роботі ДЕК  в Прика-

рпатському лісогосподарському коледжі. Студентський актив інституту за-

лучався для розповсюдження інформації під час відвідувань потенційними 

студентами м. Львова. Оприлюднені кваліфікаційні характеристики освітніх 

ступенів бакалавра і магістра, посадових інструкцій лісничого, помічника лі-

сничого, майстра лісу, інженера лісгоспу для ознайомлення вступників з 

майбутньою професією. Викладачі кафедр інституту здійснювали керівницт-

во науковими роботами 9 учнів Малої лісової академії. У березні відбулись 

відкриті лекції у Технологічному коледжі НЛТУ України, Шацькому лісово-

му коледжі і Прикарпатському лісогосподарському коледжі з профільних ди-

сциплін. Підготовлений новий буклету інституту. Інформація про діяльність 

інституту постійно розміщується на сайті інституту, а також розповсюджу-

ється через студентів  серед випускників коледжів, шкіл. Провідниі праців-

ники інституту взяли участь в роботі ДЕК  в коледжах. Викладачі здійснюва-

ли профорієнтаційну роботу під час перебування на підприємствах лісового 

комплексу, шкільних лісництвах (200 лісництв), станціях юних натураліс-

тів, еколого-натуралістичних центрах з метою залучення учнів до навчан-

ня в Малій лісовій академії у профільних коледжах, під час керівництва на-

вчальними, практиками, при виконанні завдань з наукової тематики та ін. У 

кожному лісгоспі є хоча б одне шкільне лісництво. Налагоджено тісні зв’язки 

з обласними управліннями лісового і мисливського господарства та підпри-

ємствами. 

В інституті інженерної механіки, автоматизації і комп’ютерно-

інтегрованих технологій для поліпшування профорієнтаційної роботи у ве-

ресні 2017 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. Підготовлено інформа-

ційний банер та календарі про спеціальності ННІ ІМАКІТ.  Ці матеріали ви-

кладачі і студенти використовували під час профорієнтаційної роботи. Два-

дцять першого вересня 2017 р. відбулись загальні збори колективу інститу-

ту, на яких узгоджено план профорієнтаційної роботи інституту, грунтую-

чись на попередньому досвіді зустрічей з випускниками шкіл і коледжів, об-

говорено конкретні рекомендації щодо основних засад, які потрібно висвіт-

лювати під час виступів перед потенційними абітурієнтами для формування 

позитивного іміджу лісотехнічної освіти загалом і нашого університету зок-

рема. Одним із основних напрямків щодо залученню абітурієнтів залиша-
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ється активне використання в профорієнтаційній роботі відмінників нав-

чання, особливо іменних стипендіатів. Поїздки до навчальних закладів, де 

вони навчались, дають суттєвий позитивний ефект, особливо в невеликих на-

селених пунктах. Загалом профорієнтаційну роботу проводили за трьома ос-

новними напрямками:  у школах, ліцеях, профтехучилищах; у коледжах; на 

підприємствах і в установах.  

За звітний період викладачі інституту відвідали 70 загальноосвітніх 

шкіл, де зустрілися з понад 1000 школярами десяти областей. Проведено зу-

стрічі з випускниками таких коледжів: Львівський автомобільно-дорожній 

коледж; Золочівський сільськогосподарський коледж ЛНАУ; Шацький лісо-

вий коледж; Малинський лісотехнічний коледж; Закарпатський лісотехніч-

ний коледж; Калуський політехнічний коледж; Коломийський політехнічний 

коледж; СПТУ № 63 м. Львова. 

Крім цього, профорієнтаційну роботу проведено у: Державних підпри-

ємствах Львівського обласному управління лісового та мисливського госпо-

дарства; Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини; на багатьох підприєм-

ствах Української асоціації деревообробного обладнання. 

У 2017 р. оновлено сайт інституту та профорієнтаційні матеріали на 

веб-сторінці інституту. Важливим профорієнтаційним заходом є листи-

подяки, що їх надіслано батькам студентів-відмінників нашого інституту та 

директорам навчальних закладів, де навчались відмінники. Також Правила 

прийому розповсюджували студенти денної і заочної форми навчання за міс-

цем проживання. Інформацію про ННІ ІМАКІТ опубліковано в Каталозі-2018 

Української асоціації деревообробного обладнання, що його рекламують на 

всіх галузевих міжнародних виставках. 

В інституті деревооброблювальних технологій і дизайну профорієн-

таційна робота також проводилася на належному рівні. Були підготовлені та 

відправлені листи, запрошення на навчання на деревообробні підприємства, 

ПТУ, школи. Оновлена і розміщена профорієнтаційна сторінка про інститут і 

кафедри у мережі Інтернет. ННІ ДТД періодично бере активну участь у між-

народних виставках “Деревообробка”, “LISDEREVMASH”, фестива-

лі REMESLO та інших. На виставках презентуються мистецькі роботи і прое-

кти студентів дизайнерів. Проведена робота з відкриття нових спеціально-

стей “Технології захисту навколишнього середовища”, “Інформаційна, біблі-

отечна та архівна справа” і нових спеціалізацій  “Інноваційні стартапи дере-

вообробної та меблевої галузей”, “Ресурсоощадні технології виготовлення 

дерев’яних будівельних конструкцій і будівель”, “Промисловий дизайн”. 

Створено інтернет сторінки у соціальній мережі Facebook для практич-

но усіх спеціальностей інституту де постійно оновлюється інформація про їх 

діяльність, розповсюджуються цікаві матеріали про роботу інституту та уні-

верситету загалом, в.т.ч. цікаві події студентського життя. Викладачі кафедр 

провели зустрічі з випускниками понад 50 шкіл Львівщини та західного ре-

гіону України в цілому, зокрема: м. Стрий, м. Миколаїв, Рожнятівщина, Пе-

регінськ, Калуш, Камянко-Буський район, Золочівський район, Сколівський 

район, тощо. Активно проводилася робота щодо профорієнтаційної діяльнос-
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ті у галузевих коледжах. У березні 2018 року проведено олімпіаду за спеціа-

льністю “Деревообробні та меблеві технології” на базі кафедри ТМВД для 

випускників коледжів. На протязі року викладачі кафедри Дизайну проводи-

ли виставки своїх художніх робіт у Львові та інших містах регіону, на яких 

демонстрували для молоді професійний рівень викладацького складу кафед-

ри дизайну, а також доробки студентів дизайнерів. Репортажі з деяких транс-

лювалися на львівському телебаченні. У своїх інтерв`ю викладачі пропагува-

ли навчання на спеціальності «Дизайн» в НЛТУ. Відносно новим видом про-

веденої профорієнтаційної роботи інституту є проведення регіональних за-

ходів зустрічі випускників шкіл із залученням підприємств галузі та місцевої 

влади. У Львівській ОДА на Раді лісового сектору викладачі інституту про-

вели доповідь щодо стану та перспективи розвитку меблевого сектору Львів-

ської області, де піднімались питання престижності освіти у НЛТУ за новими 

спеціальностями та спеціалізаціями. На сайтах ряду кафедр створена рубри-

ка “Публікації профорієнтаційного спрямування”, де ведучі викладачі кафе-

дри розмістили оригінальні статті профорієнтаційного направлення (всього 

більше 10 статей). Сторінки нових спеціалізацій спеціальності “Деревообро-

бні та меблеві технології” рекламуються на платній основі через можливості 

та засоби “Google”. Доцент Солонинка В.Р. у грудні 2017р. виступив в ефірі 

Львіського радіо з приводу профорієнтації. Дирекція ІДТД провела студент-

ський конкурс “Я і Лісотех!”. Ідея конкурсу полягала в розкритті питання 

“Чому я навчаюсь в НЛТУ”, та чому обрав(-ла) саме такий фах. Для участі в 

конкурсі потрібно було зняти короткий відеоролик в якому розповісти про 

переваги навчання та дозвілля в університеті. За результатами конкурсу пе-

реможці отримали грошові винагороди в розмірі 1000 грн. за перше та 600 

грн. за друге місце. Викладачами кафедр залучена спонсорська допомого для 

виготовлення рекламних блокнотів і ручок у кількості 100 шт. для абітурієн-

тів. 

Проводилися зустрічі з випускниками Коломийського політехнічного 

коледжу, Коломийського ВПУ-14, Кременецького лісотехнічного коледжу, 

Івано-Франківського ВПУ №3. Значна робота проводилася по залученню абі-

турієнтів на спеціальності “Комп’ютерні науки” (Новороздільський коледж, 

Стрийський аграрний коледж) і “Дизайн” (Житомирський технологічний ко-

ледж, Технологічний коледж). Інститут підтримує тісні зв’язки з навчальни-

ми закладами: Технологічний коледж, Кременецький лісотехнічний коледж, 

Житомирський технологічний коледж, Коломийський політехнічний коледж, 

Коломийське ВПУ-14, Закарпатський лісотехнічний коледж, Стрийський аг-

рарний коледж ЛНАУ, Новороздільський політехнічний коледж, Червоног-

радський гірничо-економічний коледж, Закарпатський машинобудівний ко-

ледж, Хустський технічний коледж, Львівський професійний ліцей 

комп’ютерних технологій №27, Львівський кооперативний коледж економіки 

і права,  Костопільський будівельно-технологічний технікум, Луцьке ВПУ 

будівництва та архітектури. Активно розповсюджується інформація про НЛ-

ТУ через підприємства Івано-Франківської і Закарпатської областей. 
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В інституті екологічної економіки і менеджменту профорієнтаційна 

робота проводилась працівниками згідно з розробленими планами. Профорі-

єнтаційну роботу дирекція та викладачі ННІ ЕЕМ проводили, працюючи з 

випускниками і молодшими спеціалістами бакалаврських програм відповід-

ного спрямування у Технологічному коледжі НЛТУ України, в Закарпатсь-

кому технологічному коледжі, інших коледжах, НМКЦ в м. Хуст, а також під 

час проведення практик, беручи участь у всеукраїнських і міжнародних кон-

ференціях. Зокрема, робота викладачів і студентів ННІ ЕЕМ на філії кафед-

ри екології на базі РЛП “Знесіння” спрямована на профорієнтацію школярів, 

які займаються там у різноманітних гуртках, з тим, щоби вони з часом по-

повнювали ряди студентів НЛТУ України, зокрема напряму екологія, охоро-

на навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Цікаві 

події наукового і студентського життя висвітлювалися в засобах масової ін-

формації (журнал “Лісовий вісник”), у фахових статтях студентів і виклада-

чів ННІ ЕЕМ. Крім того, викладачі ННІ ЕЕМ ведуть роботу в таких напря-

мах:  

- постійні публікації в пресі та на сайті ННІ ЕЕМ повідомлень про цікаві 

події; 

- робота зі слухачами Малої лісової академії. Під керівництвом викладачів 

кафедр ННІ ЕЕМ учні постійно займають призові місця і більшість з них 

в майбутньому стає студентами університету; 

- робота в середніх школах Львова та області. Викладачі і студенти ви-

ступають перед учнями на природоохоронну тематику, інформують про 

університет загалом та підготовку екологів у ньому зокрема, а також за-

прошують школярів до участі в студентських конференціях; 

- письмове інформування обласних управлінь екології про підготовку в 

університеті фахівців цієї спеціальності; 

- участь у “Днях відкритих дверей”, які проводяться в університеті; 

- агітація в середніх спеціальних навчальних закладах (Крукеницький лі-

цей, Новороздільський державний політехнічний коледж, Екологічний 

технікум (Львів), загальноосвітні школи та ін.) під час проведення за-

нять, участі в ДЕК чи рецензування випускних робіт; 

- агітація у ВНЗ під час ліцензійно-акредитаційної роботи. 

Усе це сприяло формуванню позитивного іміджу НЛТУ України і, відпо-

відно, притоку абітурієнтів. За рішенням Вченої ради ННІ ЕЕМ кафедрою 

економічної теорії (доц. Рібун Л.В.) налагоджена співпраця з Львівським об-

ласним інститутом післядипломної педагогічної освіти для ефективного 

ознайомлення вчителів загальноосвітніх шкіл з науковими і освітніми здобу-

тками та профорієнтаційною інформацією НЛТУ. Активно проводиться ро-

бота у Львівському та Івано-Франківському обласних інститутах після-

дипломної педагогічної освіти (підвищення кваліфікації вчителів). Прово-

дилося ознайомлення вчителів загальноосвітніх шкіл з науковими і освітніми  

здобутками та профорієнтаційною  інформацією НЛТУ України. Складено 

план-графік роботи в ІППО. Ця робота розпочалась у 2014 році. Щорічно між 

ННІ ІЕЕМ та підрозділами ЛОІППО укладалися річні угоди та графік зустрі-
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чей викладачів Інституту з вчителями шкіл області, які проходять стажування 

та перепідготовку в ЛОІППО. Протягом навчального року відбувається 8-10 

таких зустрічей. Крім того, провідні викладачі кафедри екологічної економі-

ки читають лекції для вчителів шкіл і використовують їх для профорієнта-

ційної роботи. Аналіз результатів цієї роботи показує її ефективність, а отже і 

необхідність у подальшому проведенні. Вчителі шкіл області проявляють ін-

терес до нашого університету, цікавляться на тільки правилами прийому, але 

й побутовими умовами студентів, перспективами майбутньої роботи, історі-

єю нашого вузу в цілому, забирають для розповсюдження у своїх колективах 

велику кількість рекламно-інформаційних матеріалів. Для підвищення інте-

ресу до нашого вузу, для слухачів ЛОІППО нами щорічно проводяться 3-4 

екскурсії в Музей деревини та дендропарк НЛТУ, в чому активно допомагає 

кафедра ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу (доц.Шовган 

А.Д., інж.Колодій Т.В.). Також в ННІ ЕЕМ розпочата робота із учнями зага-

льноосвітніх шкіл, які залучені до діяльності шкільних лісництв.  Зокрема, 

директор інституту  доц. Динька П.К.  12 жовтня 2017 р. взяв участь у відк-

ритті учнівського лісівничо-екологічного центру «Бескиди» в Бескидському 

лісництві Славського ДЛГП «Галсільліс». У листопаді 2017 р. дирекцією ННІ 

ЕЕМ  спільно з викладачем Закарпатського технологічного коледжу Панькі-

вим І.О.  була організовано відвідини м. Львова студентами коледжу, які на-

вчаються за спеціальністю «Економіка підприємства». Випускники коледжу 

ознайомилися  з кафедрами ННІ ЕЕМ, зустрілися з викладачами і студентами 

інституту.  Широко використовується для профорієнтаційної роботи творчий 

потенціал студентів ННІ ЕЕМ України. Зокрема, щорічно проводиться кон-

курс студентських короткометражних відеофільмів профорієнтаційної тема-

тики. Відеофільм-переможець ротується в соціальних мережах та на сайті 

Інституту. Активно використовується для профорієнтації участь викладачів 

та студентів ННІ ЕЕМ в інтернетспільнотах та соціальних мережах. Особли-

вістю цьогорічної вступної компанії  на рівень магістра є те,  що  вступники 

на спеціальність «Економіка» (Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові на-

уки»)  повинні брати участь у єдиному фаховому вступному іспиту з інозем-

ної мови, що проходив з використанням організаційно-технологічних проце-

сів здійснення ЗНО.  Тому дирекція ННІ ЕЕМ та кафедри економіки підпри-

ємства і екологічної економіки проводили роботу з випускниками бакалавра-

ту щодо їх предметної та психологічної підготовки для складання іспиту. Ди-

рекція ННІ ЕЕМ започаткувала в університеті практику організування зу-

стрічей випускників НЛТУ України минулих років з метою їх інформування 

про досягнення колективу університету, нові навчальні спеціальності та спе-

ціалізації, що сприятиме розширенню кола потенційних вступників за раху-

нок дітей випускників, їх онуків, родичів, знайомих. Використовуються  для 

профорієнтації  студенти університету для розповсюдження профматеріалів, 

зокрема в інтернетспільнотах та соціальних мережах, залучається студентсь-

ке самоврядування. Значну конкуренцію складають навчальні заклади Поль-

щі, які знизили ціни на навчання  і навіть пропонують безоплатну освіту. 
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Підводячи підсумок, потрібно сказати, що необхідно надалі посилювати 

профорієнтаційну роботу усіх підрозділів університету, враховуючи особли-

вості Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти та складну еконо-

мічну ситуацію, що склалася у державі. Слід звернути увагу на наповнення 

сайтів випускових кафедр університету інформацією про навчальні дисцип-

ліни, лабораторії, бази практик та місця працевлаштування, для того щоб 

привабити на навчання вступників.  

Навчально-науковим інститутам потрібно розробити нові плакати-

банери для реклами спеціальностей  і нових спеціалізацій, які можна буде 

постійно використовувати на різних виставках і презентаціях. Необхідно 

здійснювати популяризацію професій лісівничого профілю, а також спеціа-

льностей і нових спеціалізацій  університету через засоби масової інформації 

та інші форми профорієнтаційної роботи.  

 

1.4.2. Організація вступної кампанії 
 

До чинників, які були характерними для вступної кампанії 2018 р., мож-

на віднести такі: 

- подання заяв і документів в електронній формі для випускників шкіл 

на денну і заочну форму навчання; 

- переведення пільговиків на вакантні місця державного замослення; 

- вплив призову на військову службу на проведення вступної кампанії 

2018 року;  

- короткі терміни приймання документів (з 12.07.18 до 26.07.18 р.); 

- одночасне приймання документів і проведення вступних випробувань; 

- незначний вплив середнього балу шкільного атестату при вступі до 

закладів вищої освіти України у 2018 році;  

- проведення вступних екзаменів в університеті для осіб, яким відпо-

відно до Правил прийому надана така можливість; 

- використання сертифікатів ЗНО 2018, 2017, 2016 років, скорочення кі-

лькості предметів сертифікатів ЗНО на вибір вступників; 

- зменшення фіксованих обсягів держзамовлення; 

- 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 використовувалася система ЄДБО. Використовувалися інформацій-

на система “Конкурс” з доступом до мережі “Internet” (сайт - 

https://vstup.info), а також нові інформаційні системи пошуку конкурсних 

пропозицій (сайт - https://vstup.edbo.gov.ua/), Вступ.Освіта.UA (сайт - 

https://vstup.osvita.ua/), сервіс пошуку абітурієнтів (сайт - https://abit-

poisk.org.ua/). Це дало можливість оперативного з’ясування даних про кож-

ного вступника.  

У локальній комп’ютерній мережі університету працювало п’ять персо-

нальних комп’ютерів і був створений вихід в Internet. Операторами інститу-

https://vstup.edbo.gov.ua/
https://vstup.osvita.ua/
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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 за 

умови наявності відповідних сертифікатів ЗНО: 

   лісове господарство (лісове господарство; мисливське господарство; 

лісова інженерія); 

   садово-паркове господарство; 

   екологія;    

   деревообробні та меблеві технології; 

   автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; 

   прикладна механіка; 

   галузеве машинобудування; 

   комп’ютерні науки;  

   інформаційні системи та технології; 

   менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент 

зовнішньо-економічної діяльності); 

   облік і оподаткування; 

   економіка  (економіка підприємства, економіка довкілля і природних 

ресурсів, міжнародна економіка);  

   хімічні технології та інженерія; 

   технології захисту навколишнього середовища; 

   дизайн  (промисловий дизайн);  

  архітектура та містобудування. 

Для конкурсного відбору осіб, для здобуття ступеня, бакалавра зарахо-

вувалися з трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів бю-

джетних конкурсних пропозицій встановлено МОНУ і визначено в Додатку 

11А Правил прийому до НЛТУ (рис 1.4.1.).   

Для небюджетних конкурсних пропозицій перелік конкурсних предме-

тів Університет встановив самостійно у Додатку 11Б (рис. 1.4.2.). При цьому  

було  враховано такий фактор, щоб охопити якомога більше вступників. 
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Рис. 1.4.1. Предмети у сертифікаті ЗНО для бюджетних конкурсних 

 пропозицій для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

 

 
Рис. 1.4.2. Предмети у сертифікаті ЗНО для небюджетних конкурсних 

пропозицій для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
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Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної 

орієнтації вступників на основі школи зі спеціальностей, визначених Перелі-

ком спеціальностей, яким надавалася особлива підтримка, нараховувались 

додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 

з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в Універ-

ситеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет. Призерам 

IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, 

призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року  

додавалося 10 балів. 

У конкурсному балі були встановлені коефіцієнти: регіональний (РК), 

галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК).  

Для Університету важливими є такі: 

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціа-

льності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випад-

ках;  

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років 

до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну сере-

дню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу 

(1,05 – для спеціальностей галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство), 

та 1,00 в інших випадках.  

Встановлено бал за успішне закінчення підготовчих курсів Університе-

ту для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціа-

льності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підт-

римка – додавалося 10 балів. 

Інформація про конкурсні предмети, з яких потрібні сертифікати для 

вступу в університет та Правила прийому, були вчасно доведені до відома 

абітурієнтів через засоби масової інформації. 

 

1.4.3. Результати прийому студентів 
 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2018 році вступники пода-

ли 2846 заяв (у 2017р. – 3118 заяв,   у 2016 р. – 4527 заяв, у 2015 р. – 4630 за-

яв, 2014 р.- 5560 заяв) в електронній і паперовій формі, у тому числі 2376 на 

денну і 470 на заочну форму навчання, що є менше від минулого року через 

обмеження можливостей подачі заяв  Умовами прийому 2018 року – можли-

во було подавати до 7 заяв (9 заяв - у 2017 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 2018 році  тримається на значному рі-

вні, особливо на денну форму навчання. Кількість  заяв в електронній формі 

становила - 2278 заяв (2343 заяв – 2017р, 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 - 80,04 % (75,14 % - 2017р., 80,8 % - 2016 р., 55,74 % - 2015 р., 

54,01 % - 2014 р.; 41,7 % - 2013 р.; 17 % - у 2012 р.) від загального обсягу за-

яв. 

Середній конкурс до університету за кількістю поданих заяв на місця 

державного замовлення у 2018 році склав 4,09. На одне місце державного за-

мовлення денної форми навчання  конкурс складав - 4,61  (5,85  -  було  у 

2017 р.,  8,76  - було  у 2016 р., 11,10 – у 2015 р., 11,44 – у 2014 р.; 9,37 – у 

2013 р.; 7,3 – у 2012 р.), а для заочної  форми навчання конкурс складав - 

12,73 (10,00 - було у 2017 р.; 8,08 - було у 2016 р.; 8,09 – у 2015 р.; 5,11 – у 

2014 р.; 5,86 –  у 2013 р.; 4,9 – у 2012 р.) (рис. 1.4.4). 

Найвищий конкурс за кількістю поданих заяв у 2018 р. був на таких спе-

ціальностях і спеціалізаціях: – ““Економіка підприємства“ – 24,60; 

Комп’ютерні науки“ – 16,70; “Інформаційні системи та технології“ – 15,60; 

“Менеджмент“ - 13,87; “Облік і оподаткування“ – 10,5. 

Найнижчий конкурс відмічено для таких спеціальностей і спеціалізацій: 

“Прикладна механіка” – 0,9-2,8; “Лісове господарство“ – 1,91; “Хімічні тех-

нології та інженерія“ – 3,0. 
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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: 10,4 на 

“Дизайн” і 3,63 на “Архітектуру та містобудування”. 

Серед основних тенденцій зміни конкурсу у 2018 р. можна виділити: 

1) Зменшення конкурсу на місця держзамовлення на денній формі нав-

чання з 5,85 (у 2017 р.) до 4,61 (у 2018 р.); 

2) Збільшення конкурсу на місця держзамовлення на заочній формі нав-

чання до 12,73; 

3) Достатньо високий конкурс на спеціальності економічного профілю  

“Економіка“ (24,60); “Облік і оподаткування“ (10,50) та “Менеджмент“ 

(13,87); 

4) Збереження високого конкурсу на інженерних спеціальностях: 

“Комп’ютерні науки”(16,70), “Інформаційні технології та системи” (15,6) та 

“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (7,15); 

5) Зменшення конкурсу на спеціальність “Лісове господарство” (1,91) 

У 2018 р. державне замовлення для підготовки бакалаврів з урахуванням 

максимально можливих обсягів становило 561 місце (у 2017 р. – 498 місць, у 

2016 р. – 532 місця, у 2015 р. – 433 місця, у 2014 р. – 532 місця), з яких 446 – 

на денну форму навчання і 115 – на заочну форму (рис. 1.4.5).  

У 2018 році за всіма освітніми ступенями (бакалавра і магістра) МОНУ 

фактично виділило 510 місць державного замовлення, на які були зараховані 

абітурієнти, що складало на 20 місць менше, ніж у 2017 році. Тобто сумарне 

державне замовлення було зменшене на 10,39 % у порівнянні з попереднім роком. 
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Рис. 1.4.5. Динаміка обсягів державного замовлення для здобуття освіт-

нього ступеня бакалавра 

 

Загалом до університету у 2018 р. для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра зараховано 574 особи (у 2017 році – 676 осіб (після додатко-

вого набору), 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 378 осіб на денну форму 

навчання (у 2017 році – 385 осіб (після додаткового набору),  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 196 осіб на заочну форму навчання (у 2017 році – 291 

особа (після додаткового набору), у 2016 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 2018 році було 

зараховано на денну форму навчання 134 особи (у 2017 році – 118 осіб (після 

додаткового набору), 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 

176 осіб (у 2017 році – 264 особи (після додаткового набору), у 2016 році - 

195 осіб, у 2015 році - 205 осіб, у 2014 р. - 178 осіб,  у 2013 р. – 184 особи, у 

2012 р. – 249 осіб). 

Конкурс на місця державного замовлення на освітній ступінь бакалавра 

у розрізі спеціальностей наведений у таблиці 1.4.1. 
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Таблиця 1.4.1 Конкурс до університету на освітній ступінь бакалавра у 2018 році. 
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У 2018 р. два учасники АТО (інваліди війни) вступили за результатами 

співбесіди. Троє абітурієнтів (учасників АТО) вступили і стали студентами 

університету за внутрішніми іспитами та за квотою. Шістнадцять вступників, 

які відносились до пільгових категорій (3 особи) або вступали на спеціальнос-

ті, що потребували особливої підтримки (13 осіб) були переведені на  вакантні 

місця державного замовлення, згідно Правил прийому до університету.  

Серед пільговиків, яких зараховано до університету: 

- учасники бойових дій – 5 осіб; 

- дитина учасника бойових дій – 1 особа; 

- дитина-інвалід до 18 років  – 1 особа; 

- дитина шахтаря зі стажем більше 15 років - 1 особа. 

Всього пільговиків у 2018 році, які були зараховані на освітній ступінь 

бакалавра за державним замовленням було 8 осіб.  

З урахуванням сертифікатів ЗНО до університету вступили 247 осіб, з них 

209 осіб на денну форму навчання і 38 осіб на заочну форму навчання. За 

співбесідою вступили двоє вступників (учасники АТО, інваліди війни), а ре-

зультатами іспитів троє вступників (учасників АТО), всі на заочну форму нав-

чання. На основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста до університету 

вступили 322 особи, з них 169 осіб на денну форму навчання і 153 особи на 

заочну форму навчання. Це свідчить про те, що слід і надалі проводити актив-

ну профорієнтаційну роботу у коледжах, оскільки понад 56,09% зарахованих 

вступників в університеті є випускниками коледжів. 

Інформація про надходження заяв на освітній ступінь магістра у 2018 році  

подана у  таблиці 1.4.2. 

 

У 2018 році всього за всіма освітніми ступенями вступило 1013 осіб (у 

2017 році – 1214 осіб (після додаткового набору), 2016 році – 1344 осіб, у 2015 

році – 1428 осіб, у 2014 році – 1607 осіб).  

У 2018 році на освітній рівень магістра зараховано 439  осіб (у 2017 році 

538 осіб (після додаткового набору), у 2016 році 262 особи, у 2015 році 204 

особи, у 2014 році 187 осіб), з них за державним замовленням 248 осіб (у 2017 

році – 236 осіб (після додаткового набору), 2016 році – 190 осіб, у 2015 році – 

93 особи, у 2014 році 124 особи), а за кошти фізичних та юридичних осіб – 191 

особа (у 2017 році 302 особи (після додаткового набору),  у 2016 році 72 осіб, 

у 2015 році 111 осіб, у 2014 році – 63 особи). Вступ на ОКР спеціаліста у 2018 

та 2017 роках не проводився. У 2018 році було подано 1 заява на апеляцію при 

вступі на освітній ступінь магістра.  

У вересні 2018 року буде проведено додатковий набір на заочну форму 

навчання за кошти фізичних осіб.  

В цілому абітурієнти, батьки, співробітники університету позитивно оці-

нюють проведення вступної кампанії в університеті, про що свідчать позитив-

ні відгуки на роботу Приймальної комісії.  
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Таблиця 1.4.2. Інформація про надходження заяв на освітній ступінь магістра у 2018 році 
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Підводячи підсумок можна сказати, що у 2018 р. працівники Приймаль-

ної комісії працювали над створенням належних умов для вступу на обрані 

спеціальності і спеціалізації в НЛТУ України відповідно до вимог положення 

про Приймальну комісію університету та Правил прийому. Проте, з 

об’єктивних причин (складна демографічна ситуація) не вдалося у повному 

обсязі виконати доведені обсяги державного замовлення, а також досягти 

збільшення чисельності вступників.  

Результати зарахування студентів до університету за освітніми ступенями 

бакалавр і магістр подано в таблиці 1.4.3. 

Таблиця 1.4.3 

Результати зарахування студентів до НЛТУ України у 2018  році 

(станом на 20 серпня 2018 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 
252 109 10 100 33 

ОР бакалавр на основі  

ОКР молодшого спеціаліста 
322 135 10 34 143 

Разом: ОР Бакалавр (2018р.) 574 234 20 134 176 

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 (2018р.) 439 219 29 82 109 

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 (2018 р.) 0 0 0 0 0 

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 2018 рік 1013 453 49 216 285 

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 
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1.5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 
 

Станом на 30 червня 2018 року в ДВНЗ “НЛТУ України” налічувалося 

370 науково-педагогічних працівники (НПП), з них: 349 (94,3%) – штатні; 21 

(5,7%) – сумісники (табл. 1.15). 

До складу НПП входять: 

• професори, доктори наук – 51 особа (13,8%), з яких 46 (12,4%) – штат-

них; 

• доценти, кандидати наук – 224 особи (60,5%), з яких 216 (58,4%) – 

штатних. 

Загальна чисельність НПП з вченими званнями і науковими ступенями 

по університету складає 74,3% (в т.ч. 75,1% – серед штатних НПП). 

Штатні НПП з вченими званнями і науковими ступенями у навчально-

наукових інститутах становлять: 

• ННІ ЛСПГ – 18 докторів наук, професорів; 42 кандидати наук, доценти 

(80,0% від штатної чисельності НПП); 

• ННІ ІМАКІТ – 7 докторів наук, професорів; 35 кандидатів наук, доцен-

тів (82,4% від штатної чисельності НПП); 

• ННІ ДТД – 9 докторів наук, професорів; 59 кандидатів наук, доцентів 

(66,7% від штатної чисельності НПП); 

• ННІ ЕЕМ – 10 докторів наук, професорів; 61 кандидат наук, доцент 

(84,5% від штатної чисельності НПП); 

• кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін (КГСД) – 2 доктори наук, 

професори; 19 кандидатів наук, доцентів (56,8% від штатної чисельності НПП). 
 

 
 

Рис. 1.14. Чисельність науково-педагогічних працівників університету  

з вченими званнями і науковими ступенями (штатних) 
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Із 349 штатних НПП – 80 (22,9%) – особи пенсійного віку, зокрема: 

- ННІ ЛСПГ – із 75 штатних НПП – 12 (16,0%) – пенсійного віку; 

- ННІ ІМАКІТ – із 51 штатного НПП – 16 (31,4%) – пенсійного віку; 

- ННІ ДТД – зі 102 штатних НПП – 20 (19,6%) – пенсійного віку; 

- ННІ ЕЕМ – із 84 штатних НПП – 22 (26,2%) – пенсійного віку; 

- кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін – із 37 штатних НПП – 10 

(27,0%) – пенсійного віку. 

З 46 штатних докторів наук, професорів – 25 (54,3%) особи пенсійного 

віку. Середній вік докторів наук, професорів становить – 62,2 років. 

Більшість штатних науково-педагогічних працівників – 299 осіб (85,7%) 

мають стаж педагогічної роботи понад 10 років (табл. 1.15). 

Серед штатних НПП – 129 осіб (37,0%) – жінки, і 220 осіб (63,0%) – чо-

ловіки. 

 
Рис. 1.15. Вікова структура штатних  

науково-педагогічних працівників університету 

 

Найчисельнішими кафедрами в університеті є: дизайну – 29 науково-

педагогічних працівників; інформаційних технологій – 27 НПП; ландшафтної 

архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології – 26 НПП; лісів-

ництва – 21 НПП. 

Малочисельні кафедри університету: фізики – 5 науково-педагогічних 

працівників; хімії – 6 НПП; економічної теорії – 6 НПП; філософії та психо-

логії – 6 НПП; соціології та культурології – 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 1,91%. 
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Таблиця 1.15 

Зведені дані про кількісний і якісний склад НПП ДВНЗ “НЛТУ України” 

(станом на 30.06.2018 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) 

75 5 51 5 102 8 84 2 37 1 349 21 370 

12 1 16 1 20 2 22 - 10 - 80 4 84 

2 
Чисельність д.н., проф. 

в т.ч. пенсійного віку (осіб) 

18 - 7 1 9 3 10 1 2 - 46 5 51 

7 - 5 1 4 2 7 - 2 - 25 3 28 

3 
Чисельність к.н., доцентів 

в т.ч. пенсійного віку (осіб) 

42 3 35 1 59 2 61 1 19 1 216 8 224 

5 1 10 - 9 - 13 - 4 - 41 1 42 

4 Середній вік НПП 48,6 48,3 55,6 50,9 48,9 40,1 49,8 44,1 52,1 37,7 50,4 45,3 50,1 

5 Середній вік професора, д.н. 56,6 - 70,6 79,4 60,6 65,5 62,9 50,5 79,5 - 62,1 63,2 62,2 

6 Середній вік доцента, к.н. 46,6 50,1 54,4 48,4 49 49,9 47,7 37,8 50,7 37,7 49,2 47,5 49,1 

 

 

7 

Зі стажем роботи (осіб):              

- до 3-х років - - - - 3 3 4 - 1 - 8 3 11 

- від 3 до 10 років 6 1 3 2 26 1 6 1 1 1 42 6 48 

- від 10 до 20 років 36 3 17 2 32 - 33 1 12 - 130 6 136 

- понад 20 років 33 1 31 1 41 4 41 - 23 - 169 6 175 

8 Чоловіки (осіб) 54 3 46 5 71 6 35 1 14 1 220 16 236 

9 Жінки (осіб) 21 2 5 - 31 2 49 1 23 - 129 5 134 
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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 3,15 проти 0,905 по Україні, а за кількістю кандидатів 

наук і доцентів – 13,85 проти 4,12. Це свідчить про високий якісний рівень 

НПП університету. У “Рейтингу Топ-200 Україна” 2018” НЛТУ України за які-

стю науково-педагогічного потенціалу займає шосте місце серед 200 ЗВО. Од-

нак над покращенням цього показника слід зосередити увагу навчально-

наукових інститутів і кафедр університету, оскільки кількість НПП без вчених 

звань складає понад четвертину. 

 
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 19 з 32 кафедр університету, в тому 

числі 14 з 20 випускових кафедр. 

За звітний період оголошено два конкурси. Результати обрання за конкур-

сом подано в табл. 1.16. 

Таблиця 1.16  

Результати обрання за конкурсом у 2017-2018 н.р. 

Навчально-

наукові 

інститути 

Дирек-

тори 

Завіду-

вачі  

кафедр 

Профе-

сори 
Доценти 

Старші 

викладачі 

Асистен-

ти 
Разом 

ЛСПГ -/- -/- 4/4 13,5/15 3/4 1,75/3 22,25/26 

ІМАКІТ -/- -/- -/- 5,25/6 3/3 1/1 9,25/10 

ДТД -/- 2/2 1/1 16/17 6,75/9 3,75/6 29,5/35 

ЕЕМ -/- 1/1 -/- 14/16 4,25/7 0,5/1 19,75/25 
Кафедри гумуні-

тарно-соціальних 

дисциплін 

-/- 1/1 -/- 3,75/4 4,25/5 5,75/7 14,75/17 

Разом  -/- 4/4 5/5 52,5/58 21,25/28 12,75/18 95,5/113 

Примітка: чисельник – кількість посад; знаменник – кількість осіб 

Підвищення кваліфікації НПП проходить згідно з п’ятирічним планом в 

установах НАН України, ЗВО, на передових підприємствах держави та інших 

країн. У 2017-2018 н.р. стажування проходило 182 викладачі університету, з 

яких 64 особи – за кордоном (табл. 1.17). 

Таблиця 1.17  

Стажування НПП університету в 2017-2018 н.р. 

Навчально-

наукові 

інститути 

Завідувачі 

кафедр 
Професори Доценти 

Старші 

викладачі 
Асистенти Разом 

ЛСПГ 6/4 9/8 21/5 4/1 7/2 47/20 
ІМАКІТ 4/2 -/- 7/4 2/- 1/- 14/6 

ДТД 5/4 6/1 23/3 9/2 12/1 55/11 
ЕЕМ 6/3 6/4 29/16 6/1 6/3 53/27 

Кафедри гумуні-

тарно-соціальних 

дисциплін 

1/- 1/- 5/- 3/- 3/- 13/- 

Разом  22/13 22/13 85/28 24/4 29/6 182/64 

Примітка: чисельник – кількість осіб; знаменник – кількість закордонних стажувань 

У звітному році захистили: 

- докторські дисертації: Одрехівський Р.В., Гриджук О.Є.; 

- кандидатські дисертації: Левусь Т.М., Карпин Н.І., Лесь М.М., Павлюк Р.В., 

Пилипів І.З., Безкоровайний А.Г., Криштапович В.І., Флуд Л.О., Коломієць О.Г., 

Копій М.Л., Руда М.В. 
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2. НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2.1. Основні пріоритетні наукові напрями 

Незважаючи на складну економічну ситуацію, обмежене фінансування та 

труднощі з матеріально-технічним забезпеченням науково-дослідних робіт, 

співробітники університету продовжували наукову діяльність у різних напря-

мах, у яких домоглися низки результатів, що мають як теоретичне, так і прак-

тичне значення. 

Зокрема, продовжували виконуватись науково-дослідні роботи в таких на-

прямах, пов’язаних з вирішенням екологічних та еколого-економічних про-

блем: 

- 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 2017-2018 навчальному році 

здійснювали 383 науково-педагогічних працівники, в т.ч. один академік НАН 

України, 44 доктори наук, професори, 212 кандидатів наук, доцентів та 20 шта-

тних працівників науково-дослідної частини, з них шість  кандидатів наук. Дос-

лідження проводились у 25 кафедральних, двох галузевих та одній міжвідомчій 

науково-дослідній лабораторіях і Ботанічному саду загальнодержавного зна-

чення. 

У відповідності із тематичними планами науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт (НДДКР) у звітному періоді науковці університету ви-

конували 56 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт  на загаль-

ну суму 2 млн. 504 тис. грн., у тому числі 6 держбюджетних завдань – обсягом 

фінансування 985 тис. грн. та 50 госпдоговірних робіт на суму 1 млн. 520 тис. 

грн. У першому півріччі 2018 р. виконується 24 роботи, обсяги яких за перші 

шість місяців становили 687,990 тис. грн., в т.ч. за госпдоговорами – 383,665 

тис. грн, держбюджетними проектами – 293,4 тис. грн, і грантом – 10,924 тис. 

грн. 

За результатами експертизи анотованих звітів за закінченими у 2017 році 

дослідженнями і розробками та перехідними проектами отримані результати 

університету оцінені як такі, що мають середній рівень (наказ МОН України від 

03.07.18 р. №705). 

Обсяги фінансування та кількість фундаментальних і прикладних дослі-

джень й госпдоговірних робіт університету за 2014-2018 роки, представлено на 

рисунках 2.1-2.2. 
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Рис. 2.1. Обсяги фінансування НДДКР  

 

 

 
 

Рис. 2.2. Кількість фундаментальних і прикладних досліджень 

та госпдоговірних робіт 

 

Загалом наукова і науково-технічна діяльність у звітному році була зосере-

джена в межах Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових дослі-

джень і розробок університету, затвердженого наказом МОН України від 
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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. 

 

2.2. Важливі результати фундаментальних та прикладних  

досліджень, отримані за завершеними науково-дослідними  

роботами у 2017 році 
 

У 2017 р. завершено виконання трьох держбюджетних робіт і три є перехі-

дними на 2018 рік. У результаті виконання цих робіт отримано такі результати 

теоретичного і практичного значення: 

1. В контексті реформування лісового господарства розроблено способи і 

технології переформування деревостанів та поступового переходу від існуючої 

у даний час суцільно-лісосічної системи господарювання, яка є неприйнятною з 

екологічних міркувань і негативно сприймається суспільством, до вибіркової, 

наближеної до природи, за якої відсутні суцільні зруби, а ліс постійно та ефек-

тивно виконує екологічні функції  і одночасно повністю задовольняє соціальні 

та економічні потреби в лісових ресурсах. Отримані  університетом результати 

досліджень у цьому напрямку підтримані Львівською обласною радою і взяті 

до розгляду Держлісагентством України. 

2. Зроблено певний внесок у вирішення фундаментальної проблеми, якою є 

розшифровка генної структурної організації геномів живих організмів. Науков-

цями університету в лабораторії молекулярно-генетичних маркерів деревних 

рослин виділено нові гени білків-дефензинів і ліпід-трансферних протеїнів, які 

обумовлюють біологічну стійкість дерев до ураження фітохворобами. Нуклео-

тидні послідовності генів цих білків зареєстровано у Світовому банку генів 

(Вашингтон, США). 

Отримані результати мають не тільки вагоме теоретичне значення для ви-

значення геномної  організації деревних рослин, але і конкретне практичне зна-

чення. Виділено окремі гени-білків дефензинів, які обумовлюють реакцію-

відповідь дерев на ураження фітопатогенами, і розробляються способи актива-

ції роботи цих генів. Для хвойних рослин такі результати у світовій практиці 

отримано вперше. 

3. В рамках актуальних проблем суспільних і гуманітарних наук визначено 

світоглядні, методологічні і дидактичні передумови  та особливості екологізації 
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освіти з використанням компетентнісного підходу та основні чинники оптимі-

зації освітньої діяльності університетів на засадах сталого розвитку.  

4. Створено нові та удосконалено існуючі  математичні моделі та відповід-

не програмне забезпечення досліджень і автоматизованого розрахунку  дефор-

маційно-релаксаційних та тепломасообмінних процесів і характеристик капіля-

рно-пористих матеріалів  під час їх термічної обробки. 

5. Розроблено технологію вирощування плантаційних лісових насаджень 

на принципах породозміни для промислового отримання цільових сортиментів 

та енергетичних плантацій для отримання паливної тріски та виробництва па-

лет. 

6. Розроблено та апробовано методичні рекомендації щодо оцінювання по-

слуг лісових  екосистем. Вперше запропоновано принципи формування перелі-

ку індикаторів таких послуг у контексті реалізації сталості лісового менеджме-

нту. 

Напрацювання з фундаментальних і прикладних досліджень реалізовува-

лись шляхом виконання госпдоговірних робіт і впровадження їх результатів. У 

2017 році завершено виконання 42 госпдоговірних робіт. Отримані результати 

повністю відповідають технічним завданням і прийняті замовниками до впро-

вадження. Вони стосуються: переформування одновікових деревостанів у різ-

новікові складної просторової структури на основі природного поновлення; 

підготовки фітоценотичних матеріалів для створення об’єктів природно-

заповідного фонду, інвентаризації зелених насаджень, ландшафтного облашту-

вання та благоустрою  населених місць; проведення комплексних лісогосподар-

ських та інженерно-екологічних експертиз; виготовлення дослідних зразків 

електроіскрових дефектоскопів та абразивних циліндрів для калібрування-

шліфування повноформатних деревинно-стружкових плит. 

У звітному періоді продовжувалось виконання міжнародного гранту “Роз-

повсюдження, інтегрування і гармонізація лісової інформації для визначення 

біоресурсного потенціалу” за Програмою “Горизонт-2020”. Загальна сума фі-

нансування за цим грантом становить 115 тис. грн. 

У 2017 р. науковці університету також виконали дослідження на замовлен-

ня тайванської фірми Ленд Грін Технолоджі на тему “Вивчення впливу бакте-

рій Pseudomonas abietaniphila на сільськогосподарські культури: сою, рис і ка-

пусту”. Укладена угода на продовження цих досліджень у 2018 р. і отримана 

згода замовника частково оновити матеріально-технічну базу досліджень в ла-

бораторії молекулярно-генетичних маркерів. Від фірми вже отримано спектро-

фотометр Ulab 102 UW. 

На виконання рішення Колегії МОН України “Про екологізацію вищої 

освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку” від 15 лис-

топада 2015 року у жовтні 2017 року проведено Міжнародну науково-

практичну конференцію “Екологізація освіти як чинник сталого розвитку сус-

пільства”, де проаналізовано і позитивно оцінено результати досліджень і на-

працювань університету в цьому напрямку. У роботі конференції взяли участь 

представники 8-ми країн світу: США, Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, 

Румунії, Казахстану та України. 
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Крім цього в університеті проведено дві всеукраїнські наукові конференції. 

У 2017 р. університет взяв активну участь, представляючи Україну, як учасник і 

організатор роботи окремих секцій в Ювілейному Конгресі Міжнародного сою-

зу лісових дослідницьких організацій (IUFRO), який проходив у Фрайбурзі 

(Німеччина). З нагоди Конгресу університет підготував англійською мовою збі-

рник наукових праць науковців України, де охарактеризовано стан і перспекти-

ви розвитку лісового господарства України. 

 

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 2017-2018 навчаль-

ному році були захищені 8 охоронними документами на об’єкти інтелектуаль-

ної власності (винахід – корисна модель). 

На бухгалтерському обліку у якості нематеріальних активів знаходяться 

206 об’єктів права промислової власності. 

За результатами наукової роботи у звітному році університетом видано 15 

монографій, з них дві за кордоном із залученням науковців інших країн, 10 під-

ручників і навчальних посібників та 540 статей, з них 114 за кордоном і 32 у 

виданнях, які входять у наукометричні бази Scopus, Web of science, Copernicus. 

Кількість цитувань праць науковців університету, що входять до наукоме-

тричної бази Scopus – 120 і Web of science – 110. 

Редакційно-видавничим центром університету видано у 2017 році 10 випу-

сків збірників науково-технічних праць, у першому півріччі 2018 році – п’ять. 

Наукові видання університету видаються на паперових носіях і мають елект-

ронні версії у сформованих каталогах, які містяться у світовій мережі Інтернет. 

В університеті функціонує Рада молодих учених, яка співпрацює з студе-

нтським науковим товариством та вченими радами навчально-наукових інсти-

тутів,  вирішуючи актуальні питання наукової діяльності молодих науковців. 

У 2017-2018 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, на сприяння в отриманні інфор-

мації про проведення наукових заходів: конференцій, семінарів, симпозіумів, 

сприяння впровадженню результатів досліджень молодих учених і фахівців, на 

допомогу у захисті інтелектуальної власності, закріплення молодих кадрів в 

університеті, залучення молодих учених у конкурси наукових робіт. Зокрема 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 03.07. 2017 р. № 983 

“Про оголошення конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-

технічних (експериментальних) розробок молодих учених”, у звітному періоді 

на конкурс молодими науковцями було подано п’ять проектів наукових робіт та 

науково-технічних розробок. 
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У звітному періоді через Західний науковий центр НАН України і МОН 

України Львівською облдержадміністрацією та Львівською обласною радою 

були призначені премії в галузі природничих технічних, гуманітарних і соціа-

льно-економічних наук Адамовському М.Г., кандидату технічних наук, профе-

сору, першому проректору, Шаловило Ю.І., кандидату біологічних наук, стар-

шому науковому співробітнику та Щупаківському Р.Р., кандидату технічних 

наук, старшому викладачу, результати досліджень яких сприяють соціально-

економічним перетворенням у регіоні. 

У 2017-2018 начальному році стипендію Кабінету Міністрів України для 

молодих учених здобув докторант, доцент кафедри лісових культур і лісової 

селекції Лісовий М.М. 

У звітному періоді викладачі і студенти університету взяли участь у 58 на-

ціональних та 7 міжнародних виставках, зокрема у Польщі, Молдові, Литві, Ки-

таї, Італії. 

 

2.4. Студентська науково-дослідна робота 
 

Науково-дослідна робота студентів університету здійснюється на основі 

“Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів НЛТУ Украї-

ни”. 

У 2017 році та в першому півріччі 2018 року проведено такі заходи з акти-

візації студентської наукової роботи та виявлення талановитої молоді: 

- І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 41 навчальної дисципліни 

і 10 спеціальностей (І етап – університетська). У ІІ етапі Всеукраїнської студе-

нтської олімпіади 2017-2018 н.р., що проходив у ВНЗ України з навчальних ди-

сциплін “Загальна екологія” (м. Київ), “Менеджмент зовнішньоекономічної ді-

яльності” (м. Київ), “Хімія” (м. Київ), “Екологія, охорона навколишнього сере-

довища та збалансоване природокористування” (м. Одеса), “Гідравліка” (м. Ха-

рків), “Менеджмент організацій і адміністрування” (м. Тернопіль) взяли участь 

13 студентів. Відзначено дипломами І-ІІІ ступенів п’ять студентів університету. 

- конкурс на кращу наукову роботу студентів з галузей знань і спеціально-

стей у 2017-2018 навчального року. На перший тур конкурсу у звітному році 

подано 16 робіт студентів. У другому турі Всеукраїнського конкурсу студент-

ських наукових робіт у 2017 році з галузі наук “Транспорт” за спеціальністю 

“Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт” дипломом ІІІ ступеня 

відзначено студента Уманцева Н.Ю., а за спеціальністю “Автомобілі та тракто-

ри” студента Васюка П.О.; у 2018 році учасниками ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу були двоє студентів із спеціальності “Лісове господарство” та “Галу-

зеве машинобудування”. 

У 2017 році на Міжнародному огляді-конкурсі дипломних проектів випус-

кників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл (м. Івано-Франківськ) дип-

ломами І-ІІІ ступеня відзначено дев’ять студентів кафедри ландшафтної архіте-

ктури, садово-паркового господарства та урбоекології, а в ІХ огляді-конкурсі 

дипломних робіт дизайнерських шкіл в рамках Міжнародного форуму “Дизайн-
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освіта 2017” (м. Харків) дипломами І-ІІІ ступеня відзначено дев’ять студентів 

кафедри дизайну.  

- 69-ту студентську науково-практичну конференцію. У 13-ти секціях за-

слухано 463 доповіді 471 студента університету. Дипломами і грамотами від-

значено 138 студентів університету. 

В рамках конференції було проведено виставку дизайн-розробок та плака-

тів студентів кафедри дизайну “Екодизайн” (13 проектів) та художню виставку 

“За дверима” (23 живописних робіт). 

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”. 

За відмінні успіхи в навчанні та науковій роботі відзначені: іменними сти-

пендіями Президента України – три студенти, Верховної Ради України – один 

студент, Кабінету Міністрів України – один студент; іменними преміями Голо-

ви Львівської обласної державної адміністрації – чотири студенти; ім. В. Чор-

новола – два студенти, академічними стипендіями імені державних діячів пер-

шого українського уряду – три студенти. 

Статистичні дані про чисельність студентів та молодих учених, які брали 

участь у наукових дослідженнях відображено на рис. 2.3. 

 

 
 

Рис. 2.3. Чисельність студентів та молодих учених,  

які беруть участь у наукових дослідженнях 
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2.5. Підготовка кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та  

докторантурі, діяльність спеціалізованих вчених рад із захисту 

докторських і кандидатських дисертацій 
 

У 2017-2018 навчальному році на третьому освітньо-науковому рівні про-

водилась підготовка докторів філософії з шести спеціальностей, затверджених 

наказом МОН України № 816 від 8 липня 2016 р., а також продовжувалась під-

готовка аспірантів з семи спеціальностей за номенклатурою спеціальностей 

2011 р. 

У докторантурі університету навчалось дві особи: Грицак С.А. (кафедра 

технології меблів і виробів з деревини) та Мацях І.П. (кафедра лісівництва). 

Закінчили докторантуру Дадак Ю.Р. (кафедра технологій лісопиляння, 

столярних і дерев’яних будівельних виробів), Лісовий М.М. (кафедра лісових 

культур та лісової селекції), Ковальова В.А. і Ковальчук Н.П. (кафедра лісівни-

цтва). 

За кошти держбюджету в аспірантурі університету з відривом від вироб-

ництва навчалося 30 аспірантів, без відриву від виробництва – 11. За кошти фі-

зичних осіб з відривом від виробництва навчалося 9 аспірантів, без відриву від 

виробництва – 3. Всього 53 особи. 

В Навчально-науковому інституті лісового і садово-паркового господарст-

ва навчаються 22 аспіранти, в Навчально-науковому інституті деревооброблю-

вальних технологій і дизайну – 19, в Навчально-науковому інституті екологіч-

ної економіки і менеджменту – 9 та в Навчально-науковому інституті інженер-

ної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – 3 аспі-

ранти. 

За звітний період завершили навчання 14 аспірантів. З них своєчасно захи-

стили дисертації або подали до захисту сім осіб, які навчались з відривом від 

виробництва, та одна – без відриву від виробництва 

Розподіл за структурними підрозділами аспірантів та докторантів, які на-

вчалися в аспірантурі та докторантурі, подано на рис. 2.4. 

 
Рис. 2.4. Кількість аспірантів і докторантів 
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До аспірантури університету у 2017 році зараховано 10 осіб, у тому числі 

за державним замовленням п’ять осіб денної форми навчання; за кошти фізич-

них осіб – чотири особи денної форми навчання і одна – заочної форми навчан-

ня. Динаміка чисельності аспірантів і докторантів подана на рис. 2.5. 

 
Рис. 2.5. Чисельність аспірантів і докторантів за п’ять років 

 

До спеціальних кафедр прикріплено 10 здобувачів наукового ступеня кан-

дидата наук, один – доктора філософії та один – доктора наук.  

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

Кійко О.А., Криницький Г.Т., Максимів В.М.  

Наукове керування аспірантами і здобувачами наукового ступеня кандида-

та наук здійснювали академік НАН України Туниця Ю.Ю., професори та док-

тори наук: Бехта П.А., Геник Я.В., Гузь М.М., Заїка В.К., Криницький Г.Т., Ко-

пій Л.І., Кучерявий В.П., Максимів В.М., Маєвський В.О., Осадчук Л.С., Побе-

рейко Б.П., Соколовський Я.І., Сопушинський І.М., Сорока М.І., Туниця Т.Ю., 

Шабатура Ю.В. 

Підготовка докторів філософії вимагає нових підходів до організації пер-

шого освітньо-наукового етапу підготовки – процесу вдосконалення аспіранта-

ми знань з фахових дисциплін  та знання іноземної мови. На це відведено пер-

ший-другий роки підготовки і передбачається відвідування аспірантами лекцій, 

практичних занять та семінарів, здача ними заліків та екзаменів, виступи на на-

укових семінарах, конференціях, симпозіумах. 

Наукова частина підготовки докторів філософії передбачає збір та опрацю-

вання наукових матеріалів за темою дисертації, опублікування результатів дос-

ліджень, написання дисертаційної роботи та її захист у встановлений термін (до 

4-х років). Такі зміни вимагають чіткого формування індивідуальних планів ас-

пірантів та постійного контролю за їх виконанням. 

У звітному навчальному році в університеті функціонували три спеціалізо-

вані вчені ради із захисту докторських (кандидатських) дисертацій із п’яти нау-

кових спеціальностей. В них проведено захист 15 – кандидатських дисертацій, 
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у тому числі 8 кандидатських дисертацій – працівниками університету і випус-

книками аспірантури. 

У спеціалізованій вченій раді Д 35.072.02 (голова ради проф. Криницький 

Г.Т.) захищено 10 кандидатських дисертацій, у тому числі 3 кандидатських ди-

сертацій – працівниками університету (Левусь Т.М., Карпин Н.І.) і випускни-

ком аспірантури (Лесь М.М.)/ 

У спеціалізованій вченій раді Д 35.072.03 (голова ради проф. Ребезнюк 

І.Т.) захищено одну кандидатську дисертацію працівником університету (Пав-

люк Р.В.). 

У спеціалізованій вченій раді Д 35.072.04 (голова ради проф. Максимів 

В.М.) захищено 4 кандидатських дисертацій – всі працівниками університету 

(Пилипів І.З., Безкоровайний А.Г., Криштапович В.І., Флуд Л.О.). 

У спеціалізованих радах інших установ працівниками університету та ви-

пускниками аспірантури захищено дві докторських (Одрехівський Р.В., кафед-

ра дизайну; Гриджук О.Є., кафедра соціології та культурології) та 3 кандидат-

ські дисертації (Коломієць О.Г., кафедра економіки підприємства; Копій М.Л. і 

Руда М.В., кафедра екології). 

Динаміка кількості захищених дисертацій працівниками університету про-

тягом останніх років подана на рис. 2.6. 

 

 
 

Рис. 2.6. Кількість захищених дисертацій працівниками університету 

 

 

 

 

 

 



 

102 

3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

3.1. Напрямки міжнародної співпраці 
 

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво університету ве-

деться з таких напрямків: стале лісокористування, ведення наближеного до 

природи лісового господарства, посилення стійкості вразливих лісових екосис-

тем в умовах змін довкілля, використання недеревних ресурсів лісу, лісовий 

менеджмент, екологічна економіка, економіка та менеджмент лісових підпри-

ємств, технології деревообробки, технології виробів з деревини.  

Основні напрямки міжнародної співпраці: 

1) наукові дослідження за програмою COST Actions; 

2) виконання грантової угоди  в рамках Програми ЄС "Горизонт 2020"; 

3) академічні обміни за напрямом КА1 програми ЄС Еразмус+; 

4) співпраця зі стратегічними партнерами, включаючи програми Британсь-

кої Ради в Україні і діяльність в рамках Програми Балтійського Університету. 

 

Зведені дані про міжнародні освітні, наукові та молодіжні проекти подано 

в табл. 3.1.  
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УСІ МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ І ПРОГРАМИ 

Табл. 3.1. Участь у міжнародних освітніх, наукових і молодіжних проектах і програмах 

Напрямок 

співпраці 

Партнер (держава, 

організація, інсти-

тут, установа та ін.) 

Назва проекту, 

програми 

Термін 

виконання 

Обсяги фінан-

сування (якою 

стороною), web-

сторінка проек-

ту 

Виконавці з 

обох сторін 

(прізвище, «те-

лефон, факс) 

Очікувані результати та їх впрова-

дження 

Контактна 

особа, яка 

подала 

інформацію 

Проекти і програми, в яких НЛТУ України є учасником  

Освітній, 

Erasmus+ 

 

University for 

Sustainable 

Development 

Eberswalde 

(Germany) 

Erasmus+ KA107 2017-2019 

36374 euro 

(ERASMUS+ 

grant) 

Mykola Borys, 

Vice Rector in 

Educational 

Work and 

International 

Relations 

borysmm@nltu.e

du.ua 

 

підвищення кваліфікації викладачів і 

адміністративних працівників , розроб-

лення дисциплін (модулів) англійською 

мовою та запровадження їх у навчаль-

ний процес у НЛТУ України, навчання 

студентів з отриманням кредитів ECTS  

ВМЗ 

 

Transilvania 

University of Brasov 

(Romania) 

Erasmus+ KA107 
29.10.2017-

07.11.2017 

880 euro 

(ERASMUS+ 

grant 

підвищення кваліфікації викладача, 

розроблення дисципліни (модуля) анг-

лійською мовою та запровадження у 

навчальний процес у НЛТУ України 

University College of 

Tourism and Ecology 

(Poland) 

Erasmus+ KA107 
25.06.2017- 

02.07 2017 

880 euro 

(ERASMUS+ 

grant) 

підвищення кваліфікації адміністрати-

вного  працівника 

Estonian University of 

Life Sciences, Eesti 

Maaülikool 

Erasmus+ KA107 
08.10.2017-

14.10.2017 

775 euro 

(ERASMUS+ 

grant) 

підвищення кваліфікації викладача, 

розроблення дисципліни (модуля) анг-

лійською мовою та запровадження у 

навчальний процес у НЛТУ України 

Technical University 

in Zvolen (Slovakia) 
Erasmus+ KA107 2016-2018  

підвищення кваліфікації викладачів і 

адміністративних працівників 

Poznan University of 

Life Sciences (PULS) 

(Poland) 

Erasmus+ KA107 2017-2019  

підвищення кваліфікації викладачів, 

навчання студентів з отриманням кре-

дитів ECTS 

University of 

Ljubljana (Slovenia) 
Erasmus+ KA107 2017-2019  підвищення кваліфікації викладачів 



 

104 

Науково-

дослідний, 

виконання 

грантової 

угоди  в рам-

ках Програми 

ЄС "Горизонт 

2020" 

Хельсінкі, Фінляндія 

Європейська комісія 

(Natural resources  

Finland) 

Розподілена, 

інтегрована і 

узгоджена лісова 

інформація для 

перспектив роз-

витку біоеконо-

міки 

01.03. 2015 

р.  - 28.02. 

2019 р. 

10234 євро 

(Horizon 2020) 

Часковський 

О.Г., к. с.-г. н., 

доцент, (032) 

2584246         

Виконавець зі 

сторони Фін-

ляндії - доктор 

Матіас Дес. 

 

Узгоджена  лісова інформація для пот-

реб європейської економіки. Система 

моніторингу за рубками в Українських 

Карпатах. 

Ст. наук. 

спів. НДЧ  

Скольський 

І.М.,   к. с.-

г.н., ст. 

наук. спів. 

Науково-

дослідний, 

надання нау-

кових послуг 

на договірних 

засадах 

Тайвань, Land Green 

and Technology Co., 

Ltd . 

Вивчення впливу 

бактерій 

Pseudomonas 

abietaniphila  на 

сільськогоспо-

дарські види 

рослин: соі, рису 

та  капусти 

01.04. 2017 

р - 31.03. 

2018 р. 

5000 дол. США 

(Land Green and 

Technology Co.) 

Шаловило Ю.І., 

к. біол.н., (032) 

2584280  Вико-

навець  від 

замовника - 

директор Фу 

Лід. 

Збільшення обсягів урожаю сої, капус-

ти та рису після біопраймування бакте-

ріальним штамом Pseudomonas 

abietaniphila. 

Ст. наук. 

спів. НДЧ  

Скольський 

І.М., к. с.-

г.н., ст. 

наук. спів. 

Науково-

дослідний, 

виконання 

досліджень і 

розробок на 

замовлення 

Тайвань, Land Green 

and Technology Co., 

Ltd . 

Біологічне обґру-

нтування викори-

стання штаму 

роду 

Pseudomonas у 

якості продуцен-

та біопрепарату 

 

01.04. 2018 

р - 31.03. 

2019 р. 

5000 дол. США 

(Land Green and 

Technology Co.) 

Ст. наук. спів. 

НДЧ  Шаловило 

Ю.І., к. біол.н.,                      

(032) 2584280  

Виконавець  від 

замовника - 

директор Фу 

Лід. 
Рекомендації щодо використання штам 

роду Pseudomonas 

Ст. наук. 

спів. НДЧ  

Скольський 

І.М.,                 

к. с.-г.н.,           

ст. наук. 

спів. 

Молодіжні 

професійні 

обміни 

Неприбуткова орга-

нізація «APOLLO 

e.V.» (Федеративна 

Республіка Німеч-

чина) 

Проект «Forest 

ExChange-

Німецько-

українські зу-

стрічі молоді для 

сталого лісокори-

стування» 

08.09.2017-

17.09.2017 

Грант німецько-

го фонду  EVZ, 

15000 євро, 

розпорядник - 

APOLLO e.V.  

 

http://nltu.edu.ua

/index.php?optio

n=com_content&

Координатор 

проекту Софія 

Вімер 

 

Координатор в 

НЛТУ України 

Врублевська 

О.В. 

Навчально-дослідна поїздка делегації з 

11 студентів під керівництвом 

О.М.Адамовського в Німеччину 

Врублевсь-

каО.В. 
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view=article&id

=1753:-lforest-

exchange-

r&catid=13:2009

-12-10-10-49-

15&Itemid=244 

Освітньо-

науковий 

Агенція академічних 

обмінів Німеччини 

(DAAD) (Федерати-

вна Республіка Ні-

меччина) 

Проект «Стале 

забезпечення 

відповідних пос-

луг екосистем 

шляхом міжна-

родної співпраці 

як внесок у спра-

ву запобігання 

конфліктам та 

регіональну ста-

білізацію в Схід-

ній Європі» 

12.05.2018-

19.05.2018 
 

Координатор 

проекту П’єр 

Ібіш 

 

Координатор в 

НЛТУ України 

Головко А.А. 

Навчально-дослідна поїздка делегації з 

5 студентів та 2 викладачів НЛТУ Ук-

раїни по території України та Румунії  

Врублевсь-

каО.В. 

Залучення окремих викладачів, дослідників, студентів до інших міжнародних проектів і програм, в яких НЛТУ України не є учасником  

Науковий 

Альбрехт-

Людвігс-

університет м. 

Фрайбург 

(ФРН) 

Міжнародний науково-

дослідний проект "Збі-

льшення адаптивного 

потенціалу лісів Захід-

ної України, Північно-

Західної Росії та Пів-

денно-Західної Німеч-

чини до зміни екологіч-

них умов і суспільних 

потреб (SURGE)", який 

фінансується Фундаці-

єю Фольксваген (ФРН) 

на період з 4 березня 

2016 р. по червень 2018 

р. 

01.05.2016 р. - 

30.06. 2018 р. 

Фольксва-

ген Фунда-

ція (ФРН) 

 

http://portal.

volkswagens

tiftung.de/se

arch/project

Details.do?r

ef=90240 

Василь Лав-

ний, тел. 098-

8597207 

Подаровано НЛТУ України станцію 

вимірювання товщини річних кілець 

LINTAB 6 для кафедри лісівництва 

В.Лавний 
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Науковий 
34 країни Єв-

ропи 

COST Action 1403 «По-

роди-інтродуценти для 

лісів Європи –  досвід, 

ризики і можливості» 

21 листопада 

2014 – 20 лис-

топада 2018 

COST 

Василь Лав-

ний, тел. 098-

8597207 

Підвищення кваліфікації та покращення 

навчального матеріалу 
 

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 грудня 2014 

–  01 грудня 

2018 

COST, 

особисті 

кошти 

Dr Rene Eschen 

(+004132421488

7), к.б.н. Ірина 

Мацях 

(+380952291087) 

Написання та публікації статті в інозем-

ному журналі, підготовка посібника з 

описом хвороб та шкідників для праців-

ників 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 жовтня 2013 

–  15 жовтня 

2017 

COST, 

особисті 

кошти 

Professor Gero 

Becker 

(+49761203377

1), к.б.н. Ірина 

Мацях 

(+38095229108

7) 

Написання розділу до книги про порос-

леві ліси в Європі по закінченню про-

грами 

 

Науковий  

COST European 

Cooperation in 

Science and 

Technology 

COST Action CA15206 

«Платежі за послуги 

екосистем» 

18 жовтня 2016 

– 17 жовтня 

2020 

COST 

к.е.н Загвойсь-

ка Л.Д., Васи-

лишин Х.Р. 

Зустрічі в робочих групах, конференції, 

тренінги, особистий науковий розвиток, 

наукові контакти 

Загвойська 

Л.Д., Васи-

лишин Х.Р. 

Науковий  COST European 

Cooperation in 

Science and 

Technology 

COST Action CA15226 

«Кліматично-розумне 

лісівництво в гірських 

регіонах» 

17 жовтня 2016 

– 16 жовтня 

2020 

  

COST 

Доц. Куриляк 

В.М. 

Зустрічі в робочих групах, науковий 

розвиток, наукові контакти 
 

Науковий 

 

Швейцарський 

федеральний 

дослідницький 

інститут 

Swiss Federal 

Research 

Institute WSL 

Рубки переформування 

в лісах Карпат 
2008-2018 

Швейцар-

ський феде-

ральний 

дослідни-

цький ін-

ститут 

Чернявський 

М.В. тел. 

0673528187 

 

Anton Buergi, 

Swiss Federal 

Research 

Науково-дослідна робота щодо перефо-

рмування в лісах Карпат 
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Institute WSL, 

Birmensdorf, 

Phone: +41 44 

739 2241  

Fax: +41 44 

7392 215 

Зустрічі в 

робочих 

групах, кон-

ференції, 

тренінги, 

особистий 

науковий 

розвиток, 

наукові кон-

такти 

COST European 

Cooperation in 

Science and 

Technology 

FPS COST Action 

FP1302 

06 листопада 

2013 - 05 лис-

топада 2017 

COST 
Сопушинський 

І.М. 
  

Науково-

дослідна 

робота 

 Cost Action 1407 
10 March 2015 - 

09 March 2019 

в рамках 

проекту 

COST 

 
спільні наукові публікації в рамках 

проекту 

Щупаківсь-

кий Р.Б. 

Наукові дос-

лідження 

Forest Research 

Institute 

(Sekocin Stary, 

Poland) 

Phosphites as fine root 

protection against 

Phytophthora 

01 серпня 2017 

- 30 жовтня 

2017 р. 

Scholarship 

Fund of the 

Forest 

Research 

Institute 

Гриник Г.Г. Наукова публікація Гриник Г.Г. 

Наукові дос-

лідження 

University of 

Rzeszów 

(Poland) 

„Zadrzewienia dębowe w 

krajobrazie wiejskim 

regionu Karpat: 

pochodzenie, dynamika i 

wartości przyrodnicze.” 

липень 2014-

червень-2018 

grant NCN 

nr 

2013/11/B/N

Z9/00793 

Король М.М., 

Гаврилюк С.А. 
Наукові публікації, конференції 

Гаврилюк 

С.А. 

Прикладні та 

фундамента-

льні наукові 

дослідження 

 
23-тя українська Антар-

ктична експедиція 

22.03.2018-

22.03.2019 
 Хоєцький П.Б. Наукова публікація  
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ПРОЕКТИ ЗА НАПРЯМОМ КА1 ЕРАЗМУС+ 

Табл. 3.2. Обсяги мобільності 
 

Країна Університет 
Мобільність, 

яка відбулася 

Мобільність, 

яка планується 

Естонія 

Естонський університет природничих 

наук (Estonian University of Life 

Sciences, Eesti Maaülikool), м. Тарту 

Вихідна: 

 1 викладач 
- 

Республіка 

Польща 

Вища школа туризму і екології (Wyzsza 

Szkola Turystyki i Ekologii) 
Вихідна: 

1 викладач 
- 

Словацька 

Республіка 

Технічний університет (Technical 

University in Zvolen), м. Зволен 

Вихідна: 

2 викладачі 

Вхідна: 

2 викладачі 

- 

Федеративна 

Республіка 

Німеччина 

Університет сталого розвитку 

(University for Sustainable Development 

Eberswalde), м. Еберсвальде 

Вихідна: 

10 викладачів 

4 адмін. праців-

ники 

6 студентів 

Вхідна: 

2 викладачі 

Вихідна: 

2 студенти 

Іспанія 
Університет м. Вальядоліда (University 

of Valladolide) 
- 

Вихідна: 

1 студент 

Республіка 

Польща 

Познанський університет наук життя 

(Poznan University of Life Sciences 

(PULS)), м. Познань 

Вихідна: 

2 викладачі 

1 аспірант 

- 

Румунія 
Transilvania University of Brasov, 

м. Брашов 
Вихідна: 

1 викладач 

Вихідна: 

1 студент 

Словенія 
Люблянський університет 

(University of Ljubljana), м. Любляна 
- 

Вихідна: 

2 викладачі 

 

Вихідна мобільність: 

Докторант кафедри лісівництва Мацях І.П. пройшла стажування  в Естон-

ському університеті природничих наук (м. Тарту, Естонія) у період із 09.10 

2017 по 13.10.2017 р. Результатом відрядження стала підготовка чотирьох лек-

цій з курсу «Лісова  фітопаталогія» для подальшого їх викладання англійською 

мовою та була досягнута домовленість щодо можливого подальшого стажуван-

ня та проведення спільних наукових досліджень студентів-дипломників, магіс-

трів і  здобувачів ступеня доктора філософії з напрямків «Лісова фітопаталогія» 

та «Захист лісу». 

Директор ННІ ЕЕМ доц. Динька П.К. проходив стажування у період із 

25.06.2017 р. по 02.07.2017 р. у Вищій Школі Туристики і Екології (м. Суха Бе-

скидська, Республіка Польща). Метою відрядження було визначено узгодження 

навчальних планів для започаткування підготовки в НЛТУ України  бакалаврів 

з  менеджменту за спеціалізацією « Менеджмент туризму» та магістрів з мене-
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джменту за спеціалізацією «Менеджмент сталого туризму». Була досягнута до-

мовленість щодо продовження співпраці у рамках програми ЄС Еразмус+, а та-

кож взаємної участі в українсько-польських молодіжних обмінах. 

У  2018 році в Технічному університеті м. Зволен (Словацька Республіка) 

пройшли стажування 2 викладачів НЛТУ України – доцент кафедри лісових 

машин Герис М. І. та доцент кафедри лісових машин Мачуга О. С. у період з 

25.03.2018 р. по 31.03.2018 р. 

В  Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Федеративна Республіка 

Німеччина) закінчили навчання 4 студентів  НЛТУ України:  Кислюк В.В.,  Ха-

рів М.І., Дудюк С.В.,  Дебринюк Л.-О.Ю. (період навчання тривав із 25.09.2017 

р. по 23.02.2018 р.). Зараз в даному університеті проходять навчання 2 студен-

тів  НЛТУ України:  Заблоцький В.О. у період із 13.03.2018 р. по 04.08.2018 р. 

та Корпан О. В. у період  із 13.03.2018р.  по 17.08.2018 р. 

В  2018 році в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Федеративна 

Республіка Німеччина) пройшли стажування 10 викладачів НЛТУ України: 

професор кафедри  ботаніки,  деревинознавства та недеревних  ресурсів лісу 

Сопушинський І.М., доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Гав-

рилюк С.А.,  доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Король 

М.М., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Макси-

мець О.В., доцент кафедри безпеки життєдіяльності Сомар Г.В.,  старший ви-

кладач кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Миклуш Ю.С., асистент 

кафедри менеджменту організацій і адміністрування Шведюк Ю.В., доцент ка-

федри екологічної економіки Адамовський О. М., доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності Дідович І. І.,  професор кафедри  ботаніки,  

деревинознавства та недеревних  ресурсів лісу Сопушинський І.М. Також 

пройшли стажування 4 адміністративних працівників: проректор з науково-

педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків Борис М.М., директор 

ННІ лісового і садово-паркового господарства Миклуш С.І., начальник відділу 

міжнародних зв’язків Врублевська О.В., завідувач кафедри лісівництва Лавний В.В. 

В 2018 році в Познанському університеті наук життя (Республіка Польща) 

пройшли стажування 2 викладачів НЛТУ України - завідувач кафедри техноло-

гій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу проф. Бехта 

П.А., старший викладач кафедри дизайну Бехта Н.С. та аспірант кафедри тех-

нологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу Максимів 

Ю.В. 

На навчання в осінній семестр 2018-2019 н.р. в Університеті сталого розви-

тку м. Еберсвальде на конкурсі відібрано 2 студентів. 

На навчання у весняний семестр 2018-2019 н.р. в Університет м. Вальядо-

ліда (Іспанія) на конкурсі відібрано 1 студента. 

На навчання в осінній семестр 2018-2019 н.р. у Трансільванський універси-

тет м. Брашов (Румунія) на конкурсі відібрано 1 студента. 

На навчання в 2018 н.р. у Люблянський університет (Словенія) на конкурсі 

відібрано 2 викладачів. 

Станом на 01.07.2018 НЛТУ України має 9 чинних міжнародних угод щодо 

проектів академічної мобільності за напрямом КА1 Еразмус+. 
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Вхідна мобільність: 

У весняному семестрі 2017-2018 н. р. у Національному лісотехнічному уні-

верситеті України пройшли стажування 2 викладачів з партнерського Універси-

тету сталого розвитку м. Еберсвальде – Ангела Діхте у період із 12.05.2018 по 

18.05.2018 та Моніка Хофман у період із 07.05.2018 по 12.05.2018. 

Для реалізації угоди про академічну мобільність на 2016-2018 рр. за про-

грамою Еразмус+ між НЛТУ України і Технічним університетом (факультет 

екологічних і оброблювальних технологій) у м. Зволен (Словацька Республіка) 

було прийнято для проходження стажування з метою викладання в НЛТУ Укра-

їни на базі кафедри лісових машин доцентів (ад’юнктів) Технічного університе-

ту у Зволені Йозефа Крілека та Яна Ковача у період з 12 по 16 березня 2018 

року. Керівником стажування п. Йозефа Крілека та п. Яна Ковача було приз-

начено завідувача кафедри лісових машин, кандидата технічних наук, доцента 

Стиранівського О. А. 

  

СПІВПРАЦЯ ЗІ СТРАТЕГІЧНИМИ ПАРТНЕРАМИ 

Співпраця з університетами Німеччини 

 

Співпраця з Університетом сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина). 

Окрім мобільності, працівники НЛТУ України брали участь у міжнародній 

конференції в рамках проекту «Транскордонне співробітництво на основі еко-

системного сталого розвитку», який фінансувався Німецькою Службою Акаде-

мічних Обмінів DAAD за підтримки Федерального міністерства закордонних 

справ у рамках програми «Східно-Західний Діалог».  

У рамках проекту у період з 04.12.2017 по 08.12 2017 р. відбулася поїздка 

делегації НЛТУ  України у складі   доцента кафедри екологічної економіки 

Адамовського О.М,  доцента кафедри менеджменту організацій і адміністру-

вання Врублевської О.В. та доцента кафедри менеджменту організацій   і  адмі-

ністрування  Головка А.А. до Університету сталого розвитку м. Еберсвальде. 

Доц. А.А. Головко виступив з доповіддю на тему «Лісовий сектор Львівської 

області у контексті доступності та прозорості інформації». 

Тринадцятий раз поспіль студенти Університету сталого розвитку м. 

Еберсвальде (ФРН) приїхали в Україну для навчальної екскурсії і досліджень в 

Карпатському регіоні. Цьогорічний візит відбувся також в рамках міжнародно-

го проекту «Стале забезпечення відповідних послуг екосистем шляхом міжна-

родної співпраці як внесок у справу запобігання конфліктам та регіональну ста-

білізацію в Східній Європі», який реалізується Центром еконіки та менеджмен-

ту екосистем Університету сталого розвитку м. Еберсвальде у партнерстві з Ка-

рпатським біосферним заповідником, НЛТУ України, Університетом ім. Сте-

фана Маре в м. Сучава (Румунія), Національним інститутом досліджень і роз-

витку в лісовому господарстві «Marin Drăcea» (Румунія) і Державним універси-

тетом Республіки Молдова (м.Кишинів). Проект фінансується Німецькою слу-

жбою академічних обмінів DAAD в рамках програми «Діалог між Сходом і За-

ходом». 
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З університету м. Еберсвальде в Україну прибули студенти магістерської 

освітньої програми «Global change management» і бакалаврської програми 

«International Forest Ecosystem Management», які мали різні навчально-

дослідницькі завдання. У центрі їхньої уваги знаходилися екосистеми букових 

пралісів України, які занесені до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Співпраця з університетом Грайфсвальде (Німеччина) 

28.03.2018 р. проф. Сікстен Бессемер зі студентами університету 

Грайфсвальде відвідали лабораторію деревинознавства. За ініціативи проф. І. 

М. Сопушинського та доц. В. Я. Заячука було організовано та проведено спіль-

не лекційне заняття для студенів ННІ ЛСПГ НЛТУ України та університету 

Грайфсвальде на тему “Географічні та екологічні особливості поширення та ро-

сту деревних видів в Україні”. Проведене обговорення проблем ведення лісово-

го господарства в Україні та впливу глобальних зміни клімату на ріст та розви-

ток деревних видів в Україні та Німеччині дало можливість налагодити напря-

мки подальшої науково-навчальної співпраці. Жвава дискусія між студентами 

університету Грайфсвальде (Німеччина) та ННІ ЛСПГ НЛТУ України засвідчи-

ла важливість такого навчального візиту та культурного обміну. 

 

Співпраця з університетами  та установами Республіки Польща 

Співпраця з Познанським університетом наук про життя (Республіка Польща) 

Окрім мобільності, поїздку до Познанського університету наук про життя 

здійснила делегація НЛТУ України у складі директора Інституту деревооброб-

лювальних технологій і дизайну Володимира Максиміва та завкафедри техно-

логії захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності 

та соціальних комунікацій Богдана Кшивецького. Вони відвідали польський 

університет задля розширення зв’язків між двома вишами у рамках програми 

«Еразмус+» щодо можливості обміну між студентами і викладачами, стажуван-

ня викладачів, програми проведення спільних наукових досліджень та програ-

ми подвійних дипломів.  

Співпраця з підприємством “Запорово лісове господарство” 

З 18.10.2017 по 20.10.2017 р. за ініціативи проф. кафедри ботаніки, дереви-

нознавства та недеревних ресурсів лісу І.М. Сопушинського відбулась робоча 

навчально-виробнича поїздка до лісового коледжу в м. Тухоля та до ДП “Запо-

рово лісове господарство”( м. Піорково, Республіка Польща).  

Українським і польським студентам-дизайнерам вдалося реалізувати мас-

штабний мистецький проект. Відкриття художніх виставок відбувалося в межах 

міжнародного проекту «За кадром», який складався з двох міжнародних виста-

вок за участю 15-ти студентів факультету мистецтв Опольського університету 

та 15-ти студентів кафедри дизайну Національного лісотехнічного університету 

України. Перша експозиція Poza ramą відбулася в Опольській філармонії, а дру-

га – у Львові в галереї «Зефіріна». Співпраця полягала в демонструванні виста-

вок робіт студентської молоді і в Польщі, і в Україні. Ініціювали цей проект дві 

випускниці бакалаврату НЛТУ України, які нині навчаються в магістратурі в 

Польщі, – Анастасія Шевчук та Ольга Коваль.  
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Студенти, мали нагоду стати учасниками проекту, отримали не лише нові 

враження, а й новий досвід. Насамперед представлення своїх робіт, а також і 

підготування експозиції.  

14 студентів ННІ інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій і 1 викладач на підставі Угоди про співпрацю з Асоці-

ацією підприємців лісової галузі Польщі пройшли виробничу практику на підп-

риємствах Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Leśnych у період із 19.06.2017 по 

02.07.2017 р. 

9 студентів ННІ інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій на підставі Угоди про співпрацю з Асоціацією підпри-

ємців лісової галузі Польщі пройшли виробничу практику на підприємствах 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych у період із 04.06.2018 по 24.06.2018 р. 

Кафедра обліку та аудиту взяла участь у підготовці конференції "Resource 

management of the organization" (спільна конференція Національного лісотехні-

чного університету України і Університету імені Яна Кохановського в 

м.Кельце), яка відбудеться 17 вересня 2018 р. 

Співпраця з Вищою школою управління охорони праці в місті Катовіце 

(Республіка Польща) 

У рамках міжнародної співпраці 21 листопада 2017 року делегація Націо-

нального лісотехнічного університету України у складі проректора з науково-

педагогічної виховної роботи та міжнародних зв`язків доцента Бориса М.М., 

директора Навчально-наукового інституту деревооброблювальних технологій і 

дизайну професора Максиміва В.М. та професора кафедри технологій меблів та 

виробів з деревини Кшивецького Б.Я. відвідала Вищу школу управління охоро-

ни праці у м. Катовіце (Польща). Метою поїздки було налагодження зв’язків 

між двома навчальними закладами щодо можливості обміну студентами та ви-

кладачами, стажування викладачів, програми проведення спільних наукових 

досліджень та реалізації програми “Два дипломи”. 

5 грудня 2017 р. делегація Вищої школи управління охороною праці 

(WSZOP) у м. Катовіце (Республіка Польща) в складі канцлера WSZOP Малго-

жати Сікорської, співробітника відділу міжнародної співпраці Агнєшки Чіхи, 

керівника адміністративного відділу Аркадіуша Лентковскі відвідала Націона-

льний лісотехнічний університет України. 

 

Візит до Трансільванського університету м. Брашов 
 

З 25 по 29 вересня 2017 року в м. Брашов (Румунія) відбувся ювілейний 

Міжнародний симпозіум з механізації лісового господарства – FORMEC, орга-

нізатором  якого став Трансільванський університет м. Брашов, з яким наш уні-

верситет налагодив тісну співпрацю. Для участі в ювілейному симпозіумі на 

запрошення румунських колег була відряджена делегація з університету. До її 

складу увійшли: проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнаро-

дних зв’язків, доцент, кандидат технічних наук Борис М.М., помічник ректора 

університету, кандидат економічних наук Гулик Г.С., завідувач кафедри лісо-

вих машин, доцент, кандидат технічних наук Стиранівський О.А., завідувач ка-



 

113 

федри екологічної економіки, доцент, кандидат географічних наук Дубовіч І.А., 

професор кафедри екологічної економіки, доктор економічних наук Соловій 

І.П. 

Під час зустрічі було підтверджено, що поряд з уже започаткованою спів-

працею між факультетами лісівництва і лісоінженерії, технології деревооброб-

ки і економічним факультетом Трансільванського університету та аналогічними 

Навчально-науковими інститутами нашого університету, відкриваються мож-

ливості й для інших навчально-наукових інститутів та кафедр нашого універси-

тету, зокрема ННІ інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій. 

 

Співпраця з турецькими університетами лісотехнічного профілю 
 

На запрошення турецьких колег у період з 6 по 10 грудня 2017 року деле-

гація університету в складі проректора з науково-педагогічної виховної роботи 

та міжнародних зв’язків, доцента Бориса М.М. і завідувача кафедри лісових 

машин,  доцента Стиранівського О.А. відвідала Технічний університет м. Бурса 

(Туреччина). 

Метою візиту була участь у міжнародному семінарі “Стандартизація прое-

ктування лісових доріг”, який проводився в Технічному університеті м. Бурса, а 

також налагодження співпраці з турецькими університетами лісотехнічного 

спрямування. 

8 грудня українська делегація взяла участь в Міжнародному семінарі “Ста-

ндартизація проектування лісових доріг”. На семінарі виступив доцент Стира-

нівський О.А. з доповіддю про досвід проектування та будівництва лісових ав-

томобільних доріг в Українських Карпатах. 

За результатами візиту досягнуто домовленості щодо укладення угоди про 

співпрацю між Технічним університетом м. Бурса (Туреччина) і Національним 

лісотехнічним університетом України, а також готування пропозицій у рамках 

програм ЄС Еразмус+ та MELVANA щодо академічного обміну науково-

педагогічних працівників і студентів між НЛТУ України та кількома турецьки-

ми університетами у м. Бурса, м. Дужце, м. Кахраманмараш, м. Трабзон та м. 

Стамбул. 

 

Співпраця з Британською Радою в Україні 
 

Викладачі кафедри іноземних мов І.Мосій, О.Чаплик, Т.Дяк, В.Лентяков, 

З.Подоляк, В. Ридаш взяли участь у Літній школі фахової майстерності для 

вчителів англійської мови, організованої Британською Радою в Україні та Гро-

мадською організацією Українського відділення Міжнародної асоціації викла-

дачів англійської мови як іноземної, м. Львів, 01-07.07.2017 р. 
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Виконання Меморандуму про співпрацю з Фондом ім. Фрідріха Еберта 

(ФРН) у галузі запровадження дуальної освіти 
 

16 та 17 вересня 2017 року в Києві проходив Столярний фестиваль 

REMESLO. НЛТУ України на фестивалі представили начальник відділу міжна-

родних зв’язків О.В.Врублевська, доцент кафедри технології меблів та виробів 

з деревини С.В.Гайда та доцент кафедри технологій лісопиляння, столярних і 

дерев’яних будівельних конструкцій Ю.Р.Дадак, які виступили на засіданні 

круглого столу за участю роботодавців «Освіта в галузі: потреби та реалії. Як, 

чого і навіщо потрібно вчити?». 

Проректор з науково-педагогічної виховної діяльності та міжнародних 

звʼязків М.М.Борис і начальник відділу міжнародних зв’язків О.В.Врублевська 

працювали у складі робочої групи МОН України з розроблення проекту Конце-

пції підготовки фахівців у вищій освіті за дуальною системою.   

О.В.Врублевська виступила на засіданні Робочої групи МОН 06.07.2017 р. з до-

повіддю «Концепція розвитку дуальної освіти і не тільки». Концепція затвер-

дження на розширеному засіданні Колегії МОН 26.01.2018 р. 

 

Співпраця за Програмою Балтійського Університету 

23.01-27.01.2018 р. Шведюк Ю.В. та Загвойська Л.Д. взяли участь у  5-ій 

Конференції ректорів програми Балтійського університету в Академії Або, де 

обговорювались питання міжнародного співробітництва у Балтійському регіоні 

та напрацювання мережі ПБУ (конфренції, літні школи, конкурси наукових ро-

біт).  

28.05.2018 – 01.06.2018 у місті Цітау (Німеччина) проходила конференція 

на тему «Innovation for Sustainable Development. Resource and energy efficiency in 

production and transportation», організована Університетом прикладних наук 

м.Цітау та Програмою Балтійського університету. На конференції, у якій брали 

участь студенти з п’яти українських університетів та університетів країн Бал-

тійського моря, які прослухали дисципліну «Sustainable Development», НЛТУ 

України представляв студент гр. МЗЕД-41 Любомир Міц. 

 

Співпраця з коледжами і університетами Канади 

Викладач кафедри дизайну Швець О.А. пройшла академічний тренінг у ко-

леджах і університетах Канади, а саме: Pickering Collage, Georg Brown College, 

Georgian College, University of Canada West, а також в основних школах English 

School of Canada, CLLC, ILac, у період з 26 березня по 5 квітня 2018 р. Метою 

стажування було як ознайомлення з аспектами вищої освіти в Канаді, так і по-

шук напрямів співпраці між окремими навчальними закладами України (Львів, 

Вінниця, Хмельницький, Черкаси) і Канади (Торонто, Ванкувер). 

Під час тренінгу учасники були ознайомлені з програмою отримання укра-

їнськими студентами стипендій. Були розглянуті особливості погодження осві-

тніх програм та можливості організації співпраці для безкоштовного навчання 

студентів протягом одного семестру. 

 



 

115 

Співпраця з установами США 

Співпраця з Лісовою службою США 

28 лютого 2018 року офіцер пожежної охорони Лісової служби США Нікія 

Гернандез (Nikia Hernandez) провів лекцію для студентів-лісогосподарів ННІ 

лісового і садово-паркового господарства на тему «Міжвідомча координація дій 

у випадку пожежі в Сполучених Штатах Америки». Лектор у своїй презентації, 

зокрема, висвітлив організаційну структуру Лісової служби Сполучених Штатів 

та техніку і персонал, що залучаються під час ліквідації пожежі. Особливість 

цієї лекції полягає в тому, що студенти мали можливість почути інформацію, 

так би мовити, «з перших вуст», від людини-практика, який безпосередньо за-

діяний до гасіння масштабних лісових пожеж у США. 

Співпраця з Державним університетом Пенсильванії 

Співпраця нашого університету з Державним університетом Пенсильва-

нії (the Pennsylvania State University– PSU) триває уже понад 10 років. Логічним 

продовженням цієї співпраці стала зустріч з делегацією PSU, яка відбулася в 

НЛТУ України 1 червня 2018 року. Делегація прибула у такому складі: декан 

Коледжу Аграрних наук (CAS) д.-р. Річард Роух, заступник директора Коледжу 

мистецтв і архітектури д.-р. Робін Кпаузе-Гале, фахівець з освіти у сфері підп-

риємництва та маркетингу підрозділу з дорадництва університету (Penn State 

Extension, CAS) пані Карла Снайдер, професор аграрної економіки кафедри аг-

рарної економіки, соціології та освіти д.-р. Джейсон К. Гапрер і консультант 

Програми Woskob New Century Fund відділу міжнародних програм пан Юрій 

Бігун. Зустріч мала на меті узагальнити результати співпраці, визначити перс-

пективи її розгортання і підписання угоди. Пройшла вона у форматі конструк-

тивного обговорення. У ній взяли участь проректор з науково-педагогічної ви-

ховної роботи та міжнародних зв’язків, доцент Борис М.М., начальник відділу 

міжнародних звʼязків, доцент Врублевська О.В., заступник директора ІЕЕ, до-

цент Адамовський О.М., завідувач кафедри екологічної економіки, доцент Ду-

бовіч І.А., завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресур-

сів лісу, професор Осадчук Л.С., завідувач кафедри технологій меблів і виробів 

з деревини, професор Кійко О.А., а також науково-педагогічні працівники ка-

федр екологічної економіки, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу, лісових машин, кафед-

ри екології та інших структурних підрозділів університету. 

На завершення зустрічі відбулося підписання Меморандуму про співпрацю 

Національного лісотехнічного університету України з Державним університе-

том Пенсильванії, який був ратифікований ректором нашого університету, ака-

деміком НАН України Ю.Ю. Туницею. 

 

Співпраця з установами Швейцарії 

Спільні дослідження 

19-20 лютого 2018 року в Національному лісотехнічному університеті Ук-

раїни відбувся міжнародний швейцарсько-український семінар «Визначення 

можливостей зеленої енергії для Українських Карпат з біофізичної та соці-

ально-економічної перспективи». На семінарі були присутні понад 30 осіб, 
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більшість яких із числа академічної спільноти університету: викладачі, студен-

ти, аспіранти трьох науково-навчальних інститутів (НН ІЕЕМ, НН ІДТД, НН 

ІЛСПГ). У роботі семінару взяли участь також представники партнерських ус-

танов – Dr. Astrid Bjoernsen Gurung, Інститут снігу, лісу і ландшафтів (WSL), 

Швейцарія, Dr. Heino Meessen, Центр сталого розвитку й охорони довкілля 

(CDE) Бернського університету, Швейцарія, Радміла Устич, яка представляла 

Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону  «ФОРЗА». Цей 

проект «Енергетичні альтернативи» розпочався 1 січня 2017 року і завершиться 

31 грудня 2020 року. У рамках проекту було проведено вже декілька міжнарод-

них семінарів, Зокрема в НЛТУ України, Трансільванському університеті м. 

Брашов, Румунія, і в рамках Конгресу ЮФРО, Фрайбург, Німеччина. Перші до-

слідження можливості використання деревини як джерела енергії в умовах Ка-

рпатського регіону, рушійні сили і перешкоди до розвитку цього процесу дос-

ліджували магістранти НН ІЕЕМ і НН ІДТД, проводячи власні дослідження під 

керівництвом проф. Кійка О.А., проф. Соловія І.П., доц. Загвойської Л.Д. і доц. 

Максимів Л.І. 

Одне із завдань дослідницького проекту «Енергетичні альтернативи», фі-

нансованого швейцарським секретаріатом з досліджень, освіти та інновацій 

(SBFI) в рамках українсько-швейцарського співробітництва у дослідженні лісів, 

– це спрямування на використання енергії деревини в Українських Карпатах. 

Спільна освітня діяльність з Університетом м. Берн 

З 30.04.2018 по 04.05.2018 студенти НЛТУ України разом із студентами 

Університету м. Берн (Швейцарія) провели «Спеціальний тиждень» в Україні.  

«Спеціальний тиждень» - це форма навчання, що розповсюджена у Швей-

царії (зокрема в університеті прикладних наук м. Берн, де готують фахівців за 

спорідненими до наших спеціальностями: такими, як «Технологія деревооброб-

ки» та «Цивільна інженерія»). НЛТУ України співпрацює з університетом при-

кладних наук уже другий рік поспіль.  

Всього для участі у цьому проекті оргкомітетом «Спеціального тижня» 

сформовано 6 груп, у кожній з яких працювало 4 особи (2 із Швейцарії та 2 з 

України) - всього 12 швейцарських і 12 українських студентів. Цікаво відзначи-

ти, що формування студентських робочих груп було випадковим і не підлягало 

будь-яким змінам. Цей прийом імітував реальну роботу в колективі, коли Ви не 

можете вибирати собі колег та вчить працювати у команді за будь-яких умов та 

виявляти свої здібності.  

08.07-09.07 2018 р. НЛТУ України відвідала група студентів-

бакалаврів лісівничої спеціальності з Бернського університету (Швейцарія) 

під керівництвом професора Юргена Блазера та у супроводі інструкторів Наді 

Блазер та Анке Шютце. 

Мета навчальної поїздки студентів до України – ознайомлення з принци-

пами та підходами у веденні лісового господарства в Українських Карпатах, а 

цілі: 

1. Дізнатись про ведення лісового господарства, переробку деревини, буко-

ві праліси та охорону природи в Західній Україні. 

2. Краще пізнати Україну, її культуру, традиції, менталітет. 
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3. Започаткувати міжнародні зв’язки, створити взаєморозуміння та нові пе-

рспективи для майбутньої професійної кар'єри студентів. 

08 липня 5 студентів та 5 викладачів НЛТУ України були запрошені на 

дружню вечерю та знайомство із членами делегації. 09 липня відбулась зустріч 

у конференц-залі. Наші викладачі, доц., к.е.н. Врублевська Олена Василівна, 

доц., к.і.н. Захарчин Наталія Геннадіївна, зав.каф., проф., д.т.н. Кійко Орест Ан-

тонович, зав.каф., доц., к.е.н. Головко Андрій Андрійович, доц., к.е.н. Ковали-

шин Володимир Романович, підготували виступи англійською мовою про НЛ-

ТУ України, захоплюючі моменти з історії та сучасної України, систему освіти 

та лісового господарства. У свою чергу двоє студентів зі Швейцарії розповіли 

про лісове господарство Швейцарії, свій університет та студентське містечко. 

 

Співпраця з Університетом Вальядоліду (Іспанія) 

Університет Вальядоліду є партнером НЛТУ України в реалізації програми 

академічної мобільності. НЛТУ України і Університет Вальядоліду спільно 

оголошували конкурсний відбір на здобуття стипендій для навчання і стажу-

вання в Університеті Вальядоліду за програмою Євросоюзу Еразмус+ (напрям 

КА1), оголошення результатів якого відбулося в травні 2018 р. 

Окрім цього, в рамках міжуніверситетської співпраці інженер відділу між-

народних звʼязків Г.М. Лесюк взяла участь у 2-ому Міжнародному тижні для 

адміністративних працівників з університетів-партнерів Університету Вальядо-

ліду за програмою Еразмус+ (напрям КА1), що відбувся 16-20 квітня 2018 р. в 

Університеті Вальядоліду. 

Захід був присвячений питанням імплементації проектів Еразмус+ КА1, 

зокрема практичним питанням підготовки угоди про навчання, грантової угоди 

та процедури надання стипендії, використання онлайн-інструменту-мобільності 

Університету Вальядоліду та змісту навчальних програм. 

На панельних сесіях були представлені постери університетів-партнерів 

Університету Вальдоліду. Постер Національного лісотехнічного університету 

України ВМЗ підготував спільно з викладачем кафедри дизайну Юрієм Пруса-

ком. 

 

Співпраця з промисловими компаніями Італії 

13.07.2018 на кафедру АКІТ НЛТУ України завітали гості з Італії - керів-

ники всесвітньо відомого виробника засобів пневмоавтоматики AIGNEP SPA 

Граціано Бугатті (Graziano Bugatti) та Матео Помеллі (Matteo Pomelli). Мета 

візиту – ознайомлення з лабораторією пневмоавтоматики, яка була створена 

минулого року за підтримки ТОВ «СПР-ЕНЕРГО» –  офіційного представника 

AIGNEP в Україні. 

Почесних гостей зустрів завідувач кафедри Богдан Поберейко та висловив 

їм вдячність за підтримку нашого навчального закладу. Доцент Роман Курка 

провів для гостей невеличку екскурсію лабораторіями кафедри та розказав про 

досвід використання засобів пневмоавтоматики AIGNEP в навчальному проце-

сі. Він зазначив, що завдяки співпраці з ТОВ «СПР-ЕНЕРГО» в особі Сергія 

Громнюка та Іллі Роси вдалося започаткувати проведення щорічної олімпіади з 
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мехатроніки та робототехніки серед студентів НЛТУ України, а також створити 

гурток пневмоавтоматики «ПневмоКІТ», робота якого висвітлена на каналі 

Pnevmokit в Youtube. Гості з Італії були приємно здивовані якістю виконаних 

студентами діючих навчальних стендів та наголосили про важливість взаємови-

гідної співпраці виробників з навчальними закладами. 

Наприкінці липня 2017 року представники консорціуму Conlegno (Іта-

лія) із дружнім візитом відвідали Національний лісотехнічний університет Ук-

раїни. Державний вищий навчальний заклад “Національний лісотехнічний уні-

верситет України“ в особі ректора Юрія Юрійовича Туниці і консорціум 

CONLEGNO в особі президента Fausto Iaccheri (Фаусто Якйері) офіційно затве-

рдили дружбу підписанням міжнародного договору про довгострокове співро-

бітництво Сторін у сфері освітньої і наукової діяльності та встановлення науко-

вих і культурних зв'язків. 

 

Участь викладачів і науковців в заходах європейської мережі COST 

Action, конференціях, інших заходах 

12.03.-16.03.2018 р. у рамках проекту COST Action CA15206 «Плата за по-

слуги екосистем» доцент кафедри екологічної економіки Загвойська Л.Д. взяла 

участь у засіданні 3-тої робочої групи в Університеті Падуя, де за результата-

ми наукових доповідей обговорювався кращий світовий досвід впровадження 

механізмів плати за послуги лісових екосистем. 

У рамках проекту COST Action СА15206 «Платежі за послуги екосистем» 

асистент кафедри екологічної економіки Василишин Х.Р. проходила стажуван-

ня в Хорватському інституті лісових досліджень (30.09-22.10.2017), доцент ка-

федри екологічної економіки Загвойська Л.Д. взяла участь у робочому засіданні 

з питань подальших міждисциплінарних досліджень між установами-

учасниками проекту (16.10-20.10.2017).  

У рамках проекту COST Action CA15206 "Плата за послуги екосистем" до-

цент кафедри екологічної економіки Загвойська Л.Д. взяла участь у семінарах 

робочих груп проекту у Аграрному коледжі Норвезького університету, м. 

Брін (02.07-05.07.2018). 

У рамках проекту COST Action FP1302 «Музикальна деревина» проф. ка-

федри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Сопушинський 

І.М. взяв участь у міжнародній конференції та виступив з доповіддю у Музеї 

музичних інструментів, м. Брюссель (Бельгія, 05.10-07.10.2017). 

14.03.-17.03.2018 р. у рамках проекту COST Action FP1402 в Університеті 

Аальто проф. Сопушинський І.М. взяв участь у нараді експертів із деревиноз-

навства та обговоренні Єврокоду 5 «Проектування дерев’яних конструкції». 

Також, за результатами робочої наради обговорено та узгоджено напрямки нау-

ково-навчальної співпраці щодо кваліметрії деревини для дерев’яних конструк-

ції та механічне сортування пиломатеріалів. 

Доц. Куриляк В.М. взяв участь у зустрічі учасників проекту COST Action 

CA15226 «Кліматично-розумне лісівництво в гірських регіонах» у Болгарській 

академії наук, м. Софія (12.02.-15.02.2018). Зустріч була присвячена обгово-

ренню та прийняттю методики опрацювання баз даних із моніторингових діля-
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нок у гірських регіонах та розробці критерії оцінки їх стану з врахуванням клі-

матичних змін. 

З 31 травня до 3 червня 2018 р. в Університеті Південної Богемії м. Ческе 

Будейовіце (Чехія) відбулася міжнародна конференція «Advanced Computer 

Information Technologies» (АСІТ 2018). НЛТУ України представляли завідувач 

кафедри інформаційних технологій, д.т.н., проф. Я.І. Соколовський та асис-

тент кафедри інформаційних технологій О. В. Сінкевич.   

Я. І. Соколовський доповідав на тему «Mathematical modeling of 

deformation-relaxation processes under phase transition» і «Software and algorithmic 

support for representation of CAD models in 2D von Neumann neighborhood». Та 

взяв участь у обговореннях різних наукових тем, які були представленні на сек-

ціях «Математичне моделювання об’єктів та процесів (Mathematical models of 

objects and processes)» і «Інженерія програмного забезпечення (Software 

engineering)». 

О.В. Сінкевич доповів на тему «Software and algorithmic support for 

representation of CAD models in 2D von Neumann neighborhood» та взяв участь у 

обговоренні різних наукових тем, які були представленні на секції «Інженерія 

програмного забезпечення (Software engineering)». 

В результаті цієї конференції, учасники отримали корисний досвід у спіл-

куванні із закордонними колегами у різних сферах наукової діяльності. В ре-

зультаті довгих дискусій з міжнародними науковцями було отримано їхні схва-

льні відгуки за результатами дисертаційних досліджень О.В.Сінкевича. У час, 

вільний від роботи секцій конференції, була можливість оглянути навчальні ко-

рпуси та наукові установи партнерського університету, серед яких центр біоло-

гічних досліджень, природничий центр, а також декілька центрів по 

комп’ютерних дослідженнях. Завдяки участі у цій конференції, доповідачі ма-

ють можливість безкоштовної публікації у виданні Університету Південної Бо-

гемії. 

Асист. кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев'яних будівель-

них виробів Щупаківський Р. Б. взяв участь у Міжнародній конференції «Сис-

теми з’єднань дерев’яних конструкцій та елементів – від досліджень до станда-

ртів» в Технічному університеті, м. Грац (Австрія, 12.09-15.09.2017).  

Проф. кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу 

Сопушинський І.М. проходив наукове стажування у відділі дослідження ге-

номів Федерального науково-дослідного центру лісів, природних небезпек 

та ландшафту (Австрія, 08.11-20.11.2017). За результатами поїздки обговоре-

но теми спільних українсько-австрійських проектів на 2018-2020 рр. 
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МІЖНАРОДНІ УГОДИ 

Табл. 3.3. Міжнародні угоди НЛТУ України станом на 01.07.2018 р. 

 

№ 

з/п 

Країна 
Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано 

угоду про співробітництво 

Дата угоди 

Головний напрямок співробітництва 
Код Назва 

Дата укладен-

ня 
Початку дії Завершення дії 

1 АВ Австрія Австрійський Центр Дослідження Лісів BFW 21.12.2017 21.12.2017 21.12.2022 
Науково-дослідна робота, обмін студентами  для їх 

навчання та перепідготовки 

2 АЗ Азербайджан Азербайджанський університет кооперації, м. Баку 01.12.2015 01.12.2017 01.12.2022 Науково-дослідна робота, обмін досвідом 

3 ВБ Великобританія Інститут Джеймса Хаттона 08.06.2017 08.06.2017 08.06.2019 
Науково-дослідна робота, пошук можливостей 

обміну 

4 ГЦ Греція Міжнародна консалтингова компанія  Eropean Profiles 05.05.2016 05.05.2016 Безстроково Співпраця щодо освіти, досліджень, проектів 

5 ГР Грузія Національний інститут економічних досліджень в м. Батумі 25.12.2015 12.01.2016 Безстроково Науково-дослідна робота, обмін досвідом 

6 ЕС Естонія Естонський університет природничих наук, Тарту 03.10.2016 03.10.2016 03.10.2018 Еразмус+, обмін студентами, викладачами 

7 ІС Іспанія Вальядолідський університет, м. Вальядолід 31.07.2017 31.07.2017 31.07.2019 Еразмус +, обмін студентами, викладачами 

8 ІТ Італія Консорціум  CONLEGNO 25.07.2017 25.07.2017 25.07.2022 Наукова робота, культурні зв'язки 

9 ЛТ Литва Каунаський університет 21.12.2016 22.12.2016 01.12.2021 Науково-дослідна робота, обмін досвідом 

10 МО Молдова Державний аграрний університет Молдови 27.01.2012 27.01.2012 26.01.2022 Науково-дослідна робота, академобмін 

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 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2018 Еразмус+, обмін студентами, викладачами 

16 
НМ Німеччина Університет прикладних лісових наук, м. Ротенбург 13.12.2016 14.12.2016 13.12.2021 Академобмін, науково-дослідна робота, розвиток 

академпрограм 

17 НМ Німеччина Асоціація Apollo e.V 11.04.2017 11.04.2022 11.04.2022 Обмін студентами для навчання та перепідготовки 

18 НМ Німеччина Університет сталого розвитку, м. Еберсвальде 01.07.2017 01.07.2017 01.07.2019 Еразмус +, обмін студентами, викладачами 

19 

НМ Німеччина Університет сталого розвитку, м. Еберсвальде 07.08.2017  кінець 2018 Участь у спільному проекті "Sustainably securing 

relevant ecosystem services through transboundary 

cooperation - as contribution to conflict prevention and 

regional stabilization in Eastern Europe" 

20 НМ Німеччина Асоціація Apollo e.V 09.06.2016  кінець 2018 Meet Up 2018 Forest Exchange II 

21 
ПЛ Польща Науково-дослідний Інститут Лісового Господарства, м. Варшава 14.02.2003 01.03.2003 безстроково Науково-дослідна робота, обмін науковцями, обмін 

досвідом 

22 ПЛ Польща Сільськогосподарська академія, м. Щецін 17.11.2008 17.11.2008 16.11.2018 Науково-дослідна робота 

23 ПЛ Польща Технологічний інститут деревини, м. Познань 00.01.1900 21.11.2008 20.11.2018 Науково-дослідна робота, академобмін 

24 ПЛ Польща Західно-поморський технологічний університет, м. Щецін 19.10.2009 19.10.2009 18.10.2019 Науково-дослідна робота, академобмін 

25 ПЛ Польща Університет природничих наук, м. Люблін 29.12.2009 29.12.2009 28.12.2019 Науково-дослідна робота, академобмін 

26 ПЛ Польща Університет Казіміра Великого, м. Бидгощ 22.07.2011 22.07.2011 21.07.2021 Наукова робота, обмін студентами 

27 ПЛ Польща Познанський уніерситет наук життя 30.10.2012 30.10.2012 29.10.2022 Науково-дослідна робота, академобмін 

28 ПЛ Польща Університет природничих наук, м. Люблін 05.11.2013 05.11.2013 04.11.2023 Наукова робота, обмін студентами 

29 ПЛ Польща Університет ім. Яна Кохановського у Кельцах 25.01.2016 25.01.2016 25.01.2021 Науково-дослідна робота, академобмін 

30 ПЛ Польща Університет туризму й екології 07.03.2016 07.03.2016 безстроково Науково-дослідна робота, академобмін 
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31 ПЛ Польща Лодзька Політехніка 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2019 Науково-дослідна робота, академобмін 

32 ПЛ Польща 
Вища школа економіки, права і медичних наук ім. проф. Едвар-

да Липинського у Кельцах 20.05.2016 20.05.2016 
безстроково Науково-дослідна робота, академобмін 

33 ПЛ Польща Люблінський політехніний інститут 25.06.2016 25.06.2016 безстроково Науково-дослідна робота, академобмін 

34 ПЛ Польща Польська академія наук 17.10.2016 17.10.2016 безстроково обмін довідом і практикою, публікаціями 

35 ПЛ Польща Об’єднання підприємців лісової галузі, м. Голухів, Польща 06.04.2017 06.04.2017 безстроково Проходження практики студентами 

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 викла-

дачами, конференції, тренінги, курси. 

37 ПЛ Польща Коледж туризму та екології 06.12.2016 06.12.2016 2018 Еразмус+,обмін 

38 ПЛ Польща Познанський уніерситет наук життя 30.11.2017 30.11.2017 30.11.2019 Науково-дослідна робота, академобмін 

39 ПЛ Польща Економічний університет у Вроцлаві 25.04.2016 25.04.2016 безстроково Науково-дослідна робота, академобмін 

40 РО Росія Ухтинський державний технічний університет 19.03.2007 19.03.2007 безстроково Науково-дослідна робота, академобмін 

41 РО Росія Московський державний університет лісу 18.01.2008 18.01.2008 17.01.2018 Науково-дослідна робота 

42 РО Росія Марійський державний технічний університет, м. Йошкар-Ола 02.03.2009 02.03.2009 01.03.2019 Науково-дослідна робота, академобмін 

43 РУ Румунія Трансільванський університет, м. Брашов 07.10.2016 07.10.2016 07.10.2021 Науково-дослідна робота, академобмін 

44 РУ Румунія Трансільванський університет, м. Брашов 14.11.2016 2017 2019 Еразмус+, обмін студентами, викладачами 

45 РУ Румунія Технічний університет м. Клуж-Напока 16.02.2017 16.02.2017 16.02.2022 Науково-дослідна робота, обмін досвідом 

46 СЧ Словаччина Університет економіки, м. Братіслава 28.10.2010 28.10.2010 27.10.2020 Спільний проект по біоенергії 

47 СЧ Словаччина Технічний університет, м. Зволен 04.05.2017 04.05.2017 кінець 2018 Еразмус+, обмін студентами, викладачами 

48 CЛ Словенія Люблянський університет,  м. Любляна 23.11.2017 23.11.2017 23.11.2019 Еразмус+, обмін студентами, викладачами 

49 СЛ Словенія Університет в Любляні 10.01.2017 10.01.2017 10.01.2022 Науково-дослідна робота, обмін досвідом 

50 CЛ Словенія Люблянський університет,  м. Любляна 25.10.2004 25.10.2004 безстроково Науково-дослідна робота, академобмін 

51 СШ США Тайсон коледж 24.09.2013 24.09.2013 23.09.2023 Наукова робота, академобмін 

52 ТР Туреччина Кахраманмараш університет, м. Кахраманмараш 03.01.2018 03.01.2018 03.01.2020 Еразмус+, обмін студентами, викладачами 

53 ТР Туреччина Технічний університет у Бурсі 30.10.2017 30.10.2017 30.10.2020 Еразмус+, обмін студентами, викладачами 

54 ТР Туреччина Бартін університет 24.03.2015 24.03.2015 24.03.2020 Обмін студентами та викладацьким складом 

55 ТР Туреччина Карабук університет 11.01.2017 11.01.2017 11.01.2021 Еразмус+, обмін студентами, викладачами 

56 ЧЕ Чехія Лісовпорядне підприємство, м. Брандис над Лабем 01.09.2008 01.09.2008 31.08.2018 Науково-дослідна робота, стажування 

57 ШВ Швеція Аграрний університет, м. Алнерп 18.11.2011 18.11.2011 17.11.2021 Підготовка магістрів, наукова робота 

58 ШВ Швеція Упсала університет 06.03.2017 06.03.2017 06.03.2020 Співпраця щодо освіти, досліджень, проектів 
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Табл. 3.4. Міжнародні угоди інститутів 

 

 1 сторона угоди 2 сторона угоди     

Країна Університет 
Структурний підрозділ 

НЛТУ України 

Навчальний заклад, з 

яким підписано угоду 

про співробітництво 

Підрозділ навчально-

го закладу, з яким 

підписано угоду про 

співробітництво 

Дати 

Головний напрямок спів-

робітництва відповідно до 

угоди (науково-дослідна 

робота, академічний обмін 

тощо) 

Дата укладення 
Дата початку 

дії угоди 

Дата завер-

шення дії 

угоди 

 

Словенія НЛТУ України 

Інститут інженерної меха-

ніки, автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих 

технологій 

Люблянський універ-

ситет,  м. Любляна 

Біотехнічний факуль-

тет 
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 компютер-

ниїх інформаційних 

систем 

24.09.2013 24.09.2013 23.09.2023 
Наукова робота, акаде-

мобмін 

Словаччина НЛТУ України 

Інстиитут інженерної 

механіки, автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих 

технологій 

Технічний універси-

тет у Зволені 

Факультет природоо-

хоронної і виробничої 

техніки 

27.01.2013 20.09.2011 20.09.2021 
Науково-дослідна робота, 

академобмін 

Польща НЛТУ України 
Інститут екологічної еко-

номіки і менеджменту 
Лодзька Політехніка 

Факультет організації 

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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ІНОЗЕМЦІ В НЛТУ УКРАЇНИ 

Табл. 3.5. Приїзд іноземних фахівців (студентів, офіційних делегацій) 

 

Країна 

Організація, яку предста-

вляє іноземний фахівець 

(студенти) 

Кіль-

кість осіб 

Головний напрям співробітниц-

тва 

Термін 

перебуван-

ня 

Прізвище особи-стажера (Guest 

Lecture/Visiting Professor/Fellow) 

Кількість 

проведених 

годин для 

студентів 

НЛТУ 

України 

Контактна 

особа, яка 

подала 

інформа-

цію 
Код Назва 

всьо-

го 

в т.ч. за 

прями-
ми 

угода-

ми 

СШ 

Сполучені 

Штати 

Америки 

Університет Каліфорнії у м. 

Девіс 
1   

проведення науково-дослідної робо-

ти 

27.09.2017-

01.08.2018 
Ніна Марія Фонтана  

  

НМ 

Федератив-

на Респуб-

ліка Німеч-

чина 

Університет м. Ульм (Німеч-

чина) 
1  

проведення науково-дослідної робо-

ти, налагодження умов співпраці 

щодо впровадження системи подвій-

ного диплому 

31.10.2017-

04.11.2017 
професор Маріан Казда  1 

 

ЕС Естонія 
Естонський університет при-

родничих наук 
2   обмін навчально-науковим досвідом 

13.11.2017-

17.11.2017 
Eda Tursk, Friedrich Kuhlmann 2 

  

 ПЛ 
Республіка 

Польща 

Вища школа управління охо-

рони праці (WSZOP) у м. 

Катовіце (Польща) 

3  

налагодження співпраці щодо впро-

вадження системи подвійного дип-

лому 

03.12.2017 -

05.12.2017 

Канцлер WSZOP – Малгожата Сікор-

ська, 

співробітник відділу міжнародної 

співпраці Агнєшка Чіха, керівник 

адміністративного відділу 

Аркадіуша Лентковскі 

- 
Щупаківсь-

кий Р.Б. 

  

Швейцарія 
Університет прикладних наук, 

м. Берн 
13 

  

Проведення конкурсу презентацій 

студентських стартапів у рамках 

«Спеціального тижня» 

03.05.2018-

04.05.2018 
Dr. Oliver Jancke, 12 студентів з 

Університету прикладних наук  

 

  

СЧ Словаччина Технічний університет, м. 

Зволен 

2  проходження стажування 12.03.2018-

16.03.2018 

Йозеф Крілек та Ян Ковач  

20 

Стиранівсь-

кий О. А. 

ПЛ Польща 
Фірма "Професійні лісові 

машини" 
1   наукова співпраця 7.05-9.05.18 Вітольд Урбаняк   

Стиранівсь-

кий О. А. 

НМ Німеччина 
Університет сталого розвитку, 

м. Еберсвальде 
1  проходження стажування 

07.05.2018 -

12.05.2018 
Моніка Хофман  20  

НМ Німеччина 
Університет сталого розвитку, 

м. Еберсвальде 
1  проходження стажування 

12.05.2018- 

18.05.2018 
Ангела Діхте  8  

НМ Німеччина 
Університет сталого розвитку, 

м. Еберсвальде 
36   

Візит в НЛТУ України і навчальна 

поїздка Карпатським регіоном 

12.05.2018-

13.05.2018 

Студенти і викладачі Університету 

сталого розвитку м. Еберсвальде 

загальною чисельністю 36 осіб на 

чолі з професором П. Ібішом 
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НМ                  

РО 

Німеччина 

Росія 

Санкт Петербурзького держав-

ного лісотехнічного універси-

тету та університету м. Фрай-

бург  

16   

Ознайомлення з НЛТУ України та м. 

Львів, ескурсія по пралісахУкраїнсь-

ких Карпат та науково-виробничих 

стаціонарах кафедри лісівництва 

29.05.2018- 

08.06.2018 

16 осіб делегації з Санкт Петербур-

зького державного лісотехнічного 

університету та університету м. 

Фрайбург  

  

СШ США 
Держаний університет Пен-

сильванії  
4   

Узагальнення результатів співпраці, 

підписання угоди 
01.06.2018 Річард Руш та 3 викладачі   

ВБ 

Швейцарія  

Великобри-

танія 

Інститут снігу, лісу і ландшаф-

тів (WSL), Швейцарія та 

InsightShare, Великобританія 

2   

Участь у освітньому семінарі «How 

can Participatory Video enhance your 

field research?» 

11.06.2018 та 

18.06.2018 

Dr. Astrid Bjoernsen Gurung (WSL), 

Sabine Hellman (Insight Share) 
  

  Швейцарія 

Бернський університет прик-

ладних наук - Коледж сільсь-

когосподарських, лісових та 

харчових наук HAFL 

33   

Навчально-ознайомча поїздка по 

Західній Україні з метою вивчення 

лісового господарства в Українських 

Карпатах 

08.07.2018-

09.07.2018 

29 студентів і 3 викладача, координа-

тор ФОРЗА Леся Лойко 
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З 27 вересня 2017 р. по 01 серпня 2018 р. для проведення науково-дослідної 

роботи в НЛТУ України на базі кафедри екологічної економіки і кафедри бота-

ніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу принято громадянку США 

п. Ніну Марію Фонтану, стипендіата Програми “Стипендії ім. Фулбрайта” в 

Україні, студента докторської програми Університету Каліфорнії (м. Девіс, 

США). Керівником науково-дослідної роботи п. Ніни Марії Фонтани призначе-

но професора кафедри екологічної економіки, доктора економічних наук Соло-

вія І.П. та консультантом ‒ завідувача кафедри ботаніки, деревинознавства та 

недеревних ресурсів лісу, доктора сільськогосподарських наук Осадчука Л.C. 

З 31 жовтня по 4 листопада 2017 р. на запрошення ректора університету 

академіка НАН України Туниці Ю.Ю. Національний лісотехнічний університет 

України відвідав професор Маріан Казда з Інституту систематичної ботаніки і 

екології, директор ботанічного саду університету м. Ульм (Німеччина). 

31 жовтня професор Маріан Казда прочитав лекцію для студентів і науков-

ців університету на тему “Виклики до лісових екосистем у Західній Європі”. На 

лекції були присутні близько 130 викладачів та студентів. 

Відбулася зустріч професора Маріана Казди з проректором з наукової ро-

боти Криницьким Г.Т., проректором з науково-педагогічної виховної роботи та 

міжнародних зв’язків Борисом М.М., завідувачем кафедри лісівництва Лавним 

В.В., начальником відділу міжнародних зв’язків Врублевською О.В., керівни-

ком відділу фандрейзингу Іванишин О.Т.  

У ході зустрічі сторони узгодили три напрями спільної роботи: 

1. Науково-дослідні роботи з фізіології лісових рослин; 

2. Співпраця в рамках проектів Еразмус+, в тому числі стажування науковців; 

3. Співпраця університетів у плані подвійних дипломів (узгодження навча-

льних планів підготовки фахівців за англомовними програмами). 

З 13 листопада по 17 листопада 2017 р. НЛТУ України відвідали старший 

спеціаліст з міжнародних зв'язків Естонського університету природничих наук 

Еда Турск та головний спеціаліст з ландшафтної архітектури Фрідріх Кухльман. 

Метою візиту був обмін навчально-науковим досвідом та співпраця у розділі мо-

більності студентів та викладачів обох університетів. Між НЛТУ України та Есто-

нським університетом природничих наук укладена угода на період 2016-2018 рр.  

У рамках міжнародної співпраці 5 грудня 2017 р. делегація Вищої школи 

управління охороною праці (WSZOP) у м. Катовіце (Республіка Польща) в 

складі канцлера WSZOP Малгожати Сікорської, співробітника відділу міжна-

родної співпраці  Агнєшки Чіхи, керівника  адміністративного відділу Аркаді-

уша Лентковскі відвідала Національний лісотехнічний університет України. 

Цей візит був відповіддю на відвідини делегацією НЛТУ України Вищої школи 

управління охороною праці у м. Катовіце, що відбулися 21 листопада 2017 року. 

Для реалізації угоди про академічну мобільність на 2016-2018 рр. за про-

грамою Еразмус+ між НЛТУ України і Технічним університетом (факультет 

екологічних і оброблювальних технологій) у м. Зволен (Словацька Республіка) 

було прийнято для проходження стажування з метою викладання в НЛТУ Укра-

їни на базі кафедри лісових машин доцентів (ад’юнктів) Технічного університе-

ту у Зволені Йозефа Крілека та Яна Ковача у період з 12 по 16 березня 2018 року. 
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З 03.05 по 04.05.2018 р. було прийнято делегацію з Університету приклад-

них наук (м. Берн, Швейцарія) у складі 12 студентів та Dr. Oliver Jancke. Ме-

тою перебування було проведення конкурсу презентацій студентських ста-

ртапів у рамках «Спеціального тижня». Організатором і відповідальним за 

прийом делегації було призначено завідувача кафедри технології меблів та ви-

робів з деревини, професора Кійко О. А.  

У весняному семестрі 2017-2018 н. р. у Національному лісотехнічному уні-

верситеті України пройшли стажування 2 викладачів з партнерського Універси-

тету сталого розвитку м. Еберсвальде – Ангела Діхте у період із 12.05.2018 по 

18.05.2018 та Моніка Хофман у період із 07.05.2018 по 12.05.2018. 

 На підставі угоди про співпрацю у період з 12.05 по 13.05.2018 р. НЛТУ 

України було прийнято для проходження практики студентами делегацію із 

Університету сталого розвитку м. Еберсвальде у складі студентів і викладачів 

загальною чисельністю 36 осіб на чолі з професором П. Ібішом. Відповіда-

льним за прийом було призначено завідувача кафедри менеджменту організацій 

і адміністрування, доцента Головко А.А.  

З 29.05.2018 р. по 8.06.2018 р. на підставі міжнародного науково-

дослідного проекту «Збільшення адаптивного потенціалу лісів Західної Украї-

ни, Північно-Західної Росії та Південно-Західної Німеччини до міни екологіч-

них умов і суспільних потреб (SURGE)», який фінансується Фундацією Фольк-

сваген (ФРН) було прийнято в НЛТУ України міжнародну делегацію з Санкт 

Петербурзького державного лісотехнічного університету та університету м. 

Фрайбург (Німеччина) у складі 16 осіб. Метою їхнього перебування було озна-

йомлення з НЛТУ України, екскурсія по пралісах Українських Карпат та нау-

ково-виробничих стаціонарах кафедри лісівництва. Відповідальним за прийом 

делегації було призначено завідувача кафедри лісівництва, професора Лавного В.В. 

1 червня 2018 р. на підставі попередньої 10-літньої співпраці відбулася зу-

стріч із делегацією Державного університету Пенсильванії (США) у складі Dr. 

Richard Roush, Dr. Robyn Krause-Hale, Ms. Carla Snyder та Dr. Jason K. 

Harper. Зустріч відбулася з метою узагальнення результатів співпраці, визна-

чення перспектив її розвитку та підписання угоди.  

 11 червня та 18 червня для участі у освітньому семінарі «How can 

Participatory Video enhance your field research?» у НЛТУ України було прийнято 

делегацію із Інституту снігу, лісу і ландшафтів (WSL) (Швейцарія) та 

InsightShare (Великобританія) у складі Dr. Astrid Bjoernsen Gurung (WSL) та  

Sabine Hellman (Insight Share). Відповідальною особою було призначено до-

цента кафедри екологічної економіки Л. І. Максимів.  

З 08.07.2018 р. по 09.07.2018 р. на звернення координатора організації ФО-

РЗА Л. Лойко в НЛТУ України відбувся прийом делегації Бернського універси-

тету прикладних наук - Коледжу сільськогосподарських, лісових та харчових 

наук HAFL у складі 29 студентів і 3 викладача та координатор ФОРЗА Леся 

Лойко. Метою приїзду делегації була навчально-ознайомча поїздка по Західній 

Україні для вивчення лісового господарства в Українських Карпатах. Відпові-

дальними за прийом було назначено завідувача кафедри менеджменту органі-
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зацій і адміністрування, доцента Головко А. А. та начальника відділу міжнаро-

дних зв’язків, доцента Врублевську О. В. 

 

3.2. Закордонні відрядження співробітників і студентів 
 

Табл. 3.6. Розподіл відряджень працівників і студентів за цілями поїздок 

(01.07.2017-01.07.2018 ) 

Мета відрядження Кількість осіб 

 наукове стажування 31 

 участь у конференціях, семінарах, 

виставках, навчальних екскурсіях тощо 

 

67 

 науково-дослідна робота 9 

 навчання студентів 7 

 наукові та ділові візити 5 

 виробнича практика 24 

Всього: 143 
 

Кількість закордонних відряджень за звітний період 01.07.2017 – 

01.07.2018 – 143 

 

Табл. 3.7. Співробітники НЛТУ України , які станом на 01.07.2018 перебу-

вають на тривалих стажуваннях (або перебували на тривалому стажуванні 

впродовж року) 
ПІБ особи Країна відрядження (місце призна-

чення) 

Період від-

рядження 

Джерело фінансування відря-

дження 

Гриник Г.Г.  Інститут лісових досліджень, м. 

Сенкоцін Старий, Польща 

01.08.2017- 

30.10.2017  

Стипендіальний фонд Інституту 

лісових досліджень (Польща) 

Федорук М.І. Гамбурзький університет приклад-

них наук, Федеративна Республіка 

Німеччина 

 

19.08.2017-

18.02.2018 

Стипендія Федерального фонду 

навколишнього середовища Німе-

ччини  в рамках програми обміну 

для країн Центральної та Східної 

Європи 

Польовський 

А.М. 

Університет Масачусетсу, м. Ам-

херст, США 

01.09.2017-

31.08.2018 

Програма академічних обмінів 

імені Фулбрайта 

Мацях І.П. Шведський університет сільсько-

господарських наук, м. Альнарп. 

Швеція 

01.01. 2018-

30.09.2018 

Шведський інститут у рамках 

програми Visby 

Паславський 

М.М. 

Центрально-Західний дослідниць-

кий центр, ЛІ-КОР Біологічні дос-

лідження, м. Чикаго, штат Іллі-

нойс, США 

16.04.2018-

15.09.2018 

Центрально-Західний 

дослідницький центр, ЛІ-КОР 

Біологічні дослідження, м. Чикаго, 

штат Іллінойс, США 

 

Провідний інженер кафедри екології Паславський М.М. перебував на дов-

гостроковому стажуванні у Центрі Кавлі Королівського товариства (Великоб-

ританія) у період із 21.02. 2017 р. по 21.07.2017 р. 
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Табл. 3.8. Навчальні екскурсії і поїздки студентів за кордон 

ПІБ 
Країна відря-

дження 

Установа, до якої відрядже-

ний (місце призначення) 

Період відря-

дження 
Мета відрядження  

Конончук Юрій Олегович 

Скворцов Денис Володимирович 

Яцишин Остап Ігорович 

Горін Роман Іванович 

Кузьо Роман Володимирович 

Юрків Віталій Васильович 

Наливайко Василь Миколайович 

Гловач Роман Васильович 

Тижбір Михайло Богданович   

Онишко Петро Романович 

Дембіцький Василь Миколайович 

Нестеренко Володимир Сергійович 

Корнат Остап Борисович 

Галасюк Віталій Володимирович 

Республіка  

Польща  

Stowarzyszeniem 

Predsiebiorcow Lesnych 

19.06.-

02.07.2017 

Практика студентів  на підприємствах 

Stowarzyszeniem Predsiebiorcow Lesnych 

Антоняк Володимир Тарасович,  

Багрій Микола Йосипович  

Мишковець Максим Сергійович Мо-

золь Оксана Василівна  

Паробій Софія Богданівна  Попадич 

Надія Павлівна  

Пушкар Іван Ігорович  Соколовський 

Іван Зіновійович 

Талайло Василь Ігорович 

Теміцький Богдан Богданович 

Тимочко Ігор Олексійович 

Трикур Василь Васильович 

Чорнобривець Віталій Олександрович 

Юрик Діана Василівна 

Гулейчук Олександр Ігорович 

Кобеля Андрій Петрович 

Федеративна 

Республіка 

Німеччина 

Федеративна Республіка 

Німеччина 

09.07.2017-

22.07.2017  

Навчальна екскурсія для ознайомлення з прак-

тичною реалізацією наближеного до природи 

ведення лісового господарства на лісогоспо-

дарських підприємствах Німеччини 
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Василів Вікторія Володимирівна 

Геник Богдан Ярославович 

Дудюк Святослав Володимирович 

Лисишин Ольга Володимирівна 

Ферин Христина Іванівна 

Дебринюк Любомир-Олександр Юрі-

йович 

Кислюк Владислав Володимирович 

Леськів Мар’яна Романівна 

Заблоцький Владислав 

Федеративна 

Республіка 

Німеччина 

«APOLLO e.V.» 
08.09.2017-

17.09.2017 

Участь у молодіжному проекті обміну «Forest 

exCHANGE-Німецько-українські зустрічі мо-

лоді для сталого лісокористування» у партнер-

стві з  

неприбутковою організацію «APOLLO e.V.» 

(Федеративна Республіка Німеччина) 

Мурин Віталій 
 Республіка  

Польща  
Республіка  Польща  

Міжнародний британсько-польський проект 

створення першого повнометражного аніма-

ційного фільму, що розповідає про життя і 

творчість всесвітньо відомого нідерландського 

митця – Ван Гога 

Лещенко Дмитро Іванович 

Міц Любомир Володимирович 

Шинкаренко Дар’я Вікторівна 

Дебринюк Любомир Юрійович 

Луцишин Тетяна Романівна 

Україна 

Румунія 

На території Україні відвіду-

вання природного заповідни-

ка «Розточчя», Карпатського 

біосферного заповідника та 

на території Румунії відвіду-

вання лісів регіону Мараму-

реш, с. Стримбу-Беюц 

12.05.2018-

19.05.2018 

Участь в заходах проекту «Стале забезпечення 

відповідних послуг екосистем шляхом міжна-

родної співпраці як внесок у справу запобіган-

ня конфліктам та регіональну стабілізацію в 

Східній Європі» який фінансується Агенцією 

академічних обмінів Німеччини (DAAD). 

Бондар Назарій Вікторович 

Гащук Віталій Русланович 

Столяр Сергій Ігорович 

Яців Остап Ігорович 

Пригарний Олег Русланович 

Пухлик Андрій Саболчович 

Фендик Андрій Ігорович 

Луста Юрій Романович 

Шалапай Вадим Володимирович 

Республіка  

Польща  

Stowarzyszeniem 

Predsiebiorcow Lesnych 

04.06- 24.06. 

2018 р 

Практика студентів  на підприємствах 

Stowarzyszeniem Predsiebiorcow Lesnych 

Міц Любомир Володимирович 

Федеративна 

Республіка-

Німеччина 

Університет прикладних 

наук міста Цітау  

28.05.2018 – 

01.06.2018 

Участь у конференції  «Innovation for 

Sustainable Development. Resource and energy 

efficiency in production and transportation». 
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3.3. Публікації та викладання дисциплін англійською мовою 
 

Табл. 3.9. Публікації за звітний період 01.07.2017 – 01.07.2018. 
 

Інститут Кафедра 

Кількість 

публікацій 

іноземними 

мовами 

Кількість публіка-

цій у журналах, 

що входять до на-

уково-метричних 

баз даних Web of 

Science та Scopus 

Контактна особа, 

яка подала інфор-

мацію 

ІЛСПГ 

лісівництва 14 

10+1 (польовий 

довідник 

анг.мовою) 

Лавний В.В., Ко-

вальова В.А.,  Ко-

пій С.Л.,  Крама-

рець В.О.,  Мацях 

І.П. 

лісової таксації та лісо-

впорядкування 
2 - Гаврилюк С.А. 

ІЕЕМ - - -  

ІМАКІТ лісових машин 4 1 
Стиранівський О. 

А. 

ІДТД 

ТДКМ 5 3 Копанський М.М. 

хімії 7 6 Федина М.Ф. 

ТЛ,С і ДБВ 4 1 Щупаківський Р.Б. 

Фізики 1 - Салапак В.М. 

ТМВД 9 - Гайда С.В. 

дизайну 4 - 
Прокопчук І.Ю. 

Прусак В.Ф. 

іноземних мов 1 - Ванівська О.М 

соціології та культуро-

логії 
3 - 

Лободинська О. 

М. 
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Табл. 3.10. Викладання дисциплін англійською мовою (станом на 01.07.2018 р.) 

 
Освітня програма Дисципліна 

Кафедра, за 

якою закріп-

лено дисцип-

ліну 

Контактна осо-

ба, яка подала 

інформацію 
Назва 

Цикл освіти (1 - 

бакалавр, 2 - 

магістр, 3 - док-

тор філософії) 

Обсяг ауди-

торних 

годин 

Назва 
Обсяг ауди-

торних годин 

151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» 
1  Сталий розвиток 30 

Екологічної 

економіки 
Гасій О.Б. 

205 «Лісове господарство», «Лісова 

інженерія» 
1  Сталий розвиток 30 

Екологічної 

економіки 
Гасій О.Б. 

073 «Менеджмент», «Менеджмент 

організацій і адміністрування» 
2  Національне рахівництво 30 

Менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

Врублевська О.В. 

051 «Економіка», «Економіка підп-

риємства» 
2  

Інтегрований еколого-

економічний облік 
30 

Менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

Врублевська О.В. 

 

Табл. 3.11. Вивчення і викладання іноземних мов у навчальному закладі (станом на 01.07.2018 р.) 

 

Іноземна мова 

Кількість осіб, які вивчають іноземні мови (осіб) Кількість викладачів 

(осіб) 

Всього 

Контактна особа, яка по-

дала інформацію як першу 

мову 

як другу  

мову 
факультативно 

на інших фа-

культетах 
всього 

Англійська 527 0 0 0 527 10 Ванівська О.М. 

Німецька 10 0 0 0 10 2 Ванівська О.М. 

Французька 0 0 0 0 0 0 Ванівська О.М. 

 

Табл. 3.12. Участь студентських організацій (студентського самоврядування)  

в міжнародних заходах, проектах, програмах 

Діяльність не провадилась. 

 



 

132 

Табл. 3.13. Інша інформація про міжнародну діяльність 

 

У 2017-2018 н. р. проводилась робота з розроблення і подання нових за-

явок на освітні проекти. Зокрема, НЛТУ України був включений до складу 

трьох партнерств, які подали заявки на конкурс програми Еразмус+ в лютому 

2018 р. за напрямом Capacity Building in Higher Education. Були підготовлені 

матеріали проектних заявок, проведені консультації з партнерами. За резуль-

татами конкурсу, опублікованими в серпні 2018 р., заявки не отримали фі-

нансування. 

Продовжено роботу із підготовки і подання заявок на проекти академічної 

мобільності на конкурс програми Еразмус+ (напрям КА1) в лютому 2018 р. 

 

 

 

 

Інститут Кафедра Інформація Контактна особа, 

яка подала інфор-

мацію 

ІЛСПГ лісівництва Завідувач кафедри В.В.Лавний дванадцять ро-

ків поспіль за кошти німецької сторони прово-

дить навчально-пізнавальну екскурсію для 15-

16 кращих студентів Інституту лісового і садо-

во-паркового господарства Національного лісо-

технічного університету України в федеральні 

землі Баден-Вюрттемберг та Баварія (Німеччи-

на), де студенти можуть ознайомитися з досві-

дом наближеного до природи лісівництва. 

Лавний В.В. 

З 29.05.2018 р. по 08.06. 2018 р. був проведений 

міжнародний науково-практичний семінар на 

тему "Наближене до природи та багатофункці-

ональне ведення лісового господарства в Захід-

ній Україні"(27 викладачів з доповіддю, 30 

слухачів) 

Лавний В.В. 

ІМАКІТ лісових машин Практика студентів (9 студ) на закордонних 

підприємствах (Польща) 

Стиранівський О. А. 

ІДТД дизайну Викладачі кафедри прийняли участь у 2 (10 

експонатів) закордонних виставках (1. Старух 

П.М. Міжнародна художня виставка „Угорські 

мотиви” 2 експонати (живопис. твори) Львів – 

Мукачево – Будапешт, травень 2018  р.; 2. Па-

тик О.В. Міжнародна художня виставка 8 екс-

понатів (живопис. твори) м. Гданськ, Польща, 

Галерея штук пєнкних, травень 2018 р. 

Прусак В.Ф. 

ІЕЕМ менеджменту 

ЗЕД 

Науковий редактор у міжнародному науковому 

журналі Advances in Research 

доц. Максимець 

О.В. 

Член наукового комітету Global Scientific 

Conference "Management and Economics in 

Manufacturing" as the 10th conference within the 

series 

доц. Максимець 

О.В. 
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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 провів виплату заробітної плати працівни-

кам, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, виплату сти-

пендій та повністю провів розрахунки за спожите тепло, воду, електроенер-

гію та газ. 

Доходи та видатки загального фонду склали – 88 486,2 тис. грн. 

Університетом отримано позабюджетних коштів, які входять до спеціа-

льного фонду, від надання платних послуг та господарської діяльності – 22 

707,8 тис. грн., в тому числі: за послуги, що надаються бюджетною устано-

вою згідно з її основною діяльністю (платне навчання та доходи від госдого-

вірної тематики) – 10 234,3 тис.грн., від господарської діяльності (плата за 

проживання в гуртожитках, доходи від діяльності ОСТ “Лісотехнік”, доходи 

їдальні) – 12 347,6 тис.грн., від оренди майна – 125,9 тис.грн. 

Також університет отримав благодійних внесків і грантів на суму 1 359,6 

тис. грн. 

Наявні в університеті кошти скеровувалися на виконання аварійних робіт, 

забезпечення ремонту систем опалення, водо- і електропостачання, покращення 

матеріально-технічної бази навчальних корпусів, гуртожитків та баз практик. 

За рахунок коштів спеціального фонду проведена оплата комунальних 

послуг на суму 1 408,3 тис. грн, що становить 6,0 % від суми отриманих доходів. 

Завдяки зусиллям ректора і підтримці народних депутатів України уні-

верситет додатково отримав з держбюджету України два млн. грн на невід-

кладні ремонти гуртожитків і навчальних корпусів, частина яких уже вико-

ристана для ремонту дахів гуртожитку № 4, навчальних корпусів № 1 та № 6. 

Окрім того, отримано 300 тис. грн спонсорської допомоги на проведення во-

сени ц.р. заходів з відзначення 145-річчя від дня заснування і 25 років від ча-

су надання найвищого освітньо-наукового статусу “університет”. 

Підрядними організаціями за власні спецкошти проведено капітальні 

ремонти об’єктів університету на суму 144,5 тис. грн. 

За підсумками року придбано для університету: комп’ютерної техніки 

на суму 156,2 тис. грн, підручників та книг для бібліотечного фонду на суму 

83,4 тис. грн. 

Заборгованостей із виплати заробітної плати, стипендій та комунальних 

послуг на кінець звітного року немає.  

На жаль, у поточному році ми змушені були приймати і непопулярні 

кроки, для забезпечення життєдіяльності нашого університету. Так, протягом 

року працівники університету були у відпустках без збереження заробітної 

плати терміном від 7-ми до 14-ти календарних днів.  
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4.2. Виконання ремонтно-будівельних робіт 
 

За звітний період в університеті виконано такі ремонтні роботи: 

- здійснено капітальний ремонт покрівлі навчальних корпусів № 6 і № 1 

(аудиторії А, Б, В), коридорної частини біля аудиторії В, гуртожитку № 4, а 

також холу і танцювального залу будівлі гуртожитку № 4; 

- проводиться капітальний ремонт системи гарячого та холодного водо-

постачання і каналізації у студентському гуртожитку № 4; 

- проведено реконструкцію їдальні та виготовлено 75 столів та 170 лавок 

для їдальні в оздоровчо-спортивному таборі “Лісотехнік”, внаслідок чого збі-

льшено посадкову кількість місць; 

- придбано та введено в експлуатацію систему відеоспостереження у  

навчально-адміністративному корпусі; 

- розпочато монтаж нової котельні на твердому паливі; 

- здійснено встановлення нової сучасної телефонної станції; 

- у навчальних корпусах та студентських гуртожитках замінено 27 вікон 

на енергозберігаючі; 

- оформлено сім свідоцтв права власності на нерухоме майно навчаль-

них корпусів та студентських гуртожитків; 

- отримано акти на право постійного землекористування по вул. Залізня-

ка, 11 у м. Львові; 

- проведена заміна труб холодного водопостачання на сучасні поліети-

ленові в підвальних приміщеннях студентської їдальня “Верховина” і в      

навчально-лабораторних корпусах № 1 та № 6; 

- здійснено ремонт електромереж та освітлення у навчальних корпусах, 

студентській  їдальні “Верховина”, бібліотеці та студентських гуртожитках; 

- проведено монтаж контуру заземлення у студентській їдальні “Верхо-

вина” та у навчальних корпусах № 2 та № 2А; 

- проведено капітальні ремонтні роботи в аудиторіях навчальних корпу-

сів, бібліотеці та гуртожитках університету; 

- зроблено реконструкцію насосних у гуртожитках № 1 та № 2; 

- проведено швидкісний Інтернет в бібліотеку, що дає можливість віль-

ного доступу користувачів до її електронних фондів. 

 

4.3. Безпека життєдіяльності університету 
 

Впродовж 2017-2018 навчального року штаб цивільного захисту, як 

структурний підрозділ університету, разом з іншими відповідальними поса-

довими особами, керівництвом навчального закладу у цілому забезпечили 

виконання вимог чинного законодавства, Кодексу цивільного захисту Украї-

ни, наказів та директив МОН України, територіальних підрозділів цивільного 

захисту та ректорату у цій сфері безпеки життєдіяльності навчального закла-

ду у межах своєї компетенції та повноважень.  
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Підставою для такого висновку, серед іншого, є і те, що наказом начальни-

ка цивільного захисту Франківського району міста Львова – голови Франківсь-

кої районної адміністрації Львівської міської ради від 14.12.2017 року №1/ЦЗ 

"Про підсумки роботи цивільного захисту району за 2017 рік" Національний 

лісотехнічний університет України увійшов до трійки об’єктів господарю-

вання, що домоглися у сфері цивільного захисту найкращих показників у районі. 

Варто також підкреслити, що за підсумками минулого 2017 року з ініці-

ативи Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту на-

селення Львівської міської ради 28 січня 2018 року на базі нашого універ-

ситету проведено нараду – семінар всіх відповідальних посадових осіб 

цивільного захисту Франківського району, на якому університет ділився до-

свідом роботи з питань організації цивільного захисту на об’єктах господар-

ської діяльності, зокрема у закладі вищої освіти. 

В університеті системно, послідовно та цілеспрямовано ведеться робота 

щодо запобігання надзвичайних ситуацій, зокрема за останні роки, у т.ч. і за 

звітний період вирішено питання щодо локалізації основних потенційно-

аварійних об'єктів (демонтовані підвальна котельня, колишній аварійний на-

вчально-господарський корпус №7, відновлено роботу спеціального складу 

для  зберігання хімреактивів та реагентів, передано на утилізацію радіа-

ційно-небезпечний нітрат Торію Th(NO3)4 з кафедри хімії, приведено в на-

лежний стан ряд підвальних приміщень, які використовуються у якості 

захисних споруд ЦЗ у випадку надзвичайних ситуацій та інше), встановлена 

система відеоспостереження у навчальному корпусі №1, цьогоріч – в адмі-

ністративно-навчальному корпусі. У підрозділі ретельно ведеться служ-

бова документація, колектив відчуває , що в університеті є ця служба і вона 

дбає за позитивні результати своєї роботи. Підтвердженням цьому є регуля-

рні і традиційні в університеті навчально-методичні збори, спеціальні 

об’єктові тренування із залученням майже всіх підрозділів університету, з 

навчальною евакуацією викладачів та студентів, навчанням, заходами, спря-

мованими на антитерористичу захищеність колективу.  

Підрозділ забезпечує функціонування та постійне оновлення сторінки 

цивільного захисту на університетському сайті, проводиться інша важлива та 

відповідальна робота у питаннях безпеки життєдіяльності університету. 

 

4.4. Оздоровлення співробітників та студентів університету 
 

Протягом 2017-2018 навчального року в оздоровчо-спортивному таборі 

“Лісотехнік”, на базах практик та екологічних стаціонарах університету 

оздоровлено, за пільговими путівками, 261 співробітник університету та чле-

ни їх сімей на загальну суму 306,3 тис. грн. 

Окрім того, двоє співробітників університету оздоровлено в санаторії 

“Пролісок” м. Трускавець та троє дітей співробітників у таборах для оздоро-

влення дітей (“Політехнік – 2”, “Ровесник”) за 50 % вартості путівки. 


