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1. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 
1.1. Аналіз навчального процесу 

1.1.1. Організація навчального процесу в університеті 

в сучасних умовах реформування національної освіти  

 

У своїй роботі впродовж звітного періоду ректор університету керувався 

чинним законодавством про освітню, наукову та науково-технічну діяльність, 

а саме: Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову і 

науково-технічну діяльність”, а також указом Президента України “Про осно-

вні напрями реформування вищої освіти в Україні” – національною Програ-

мою “Освіта” (Україна ХХІ століття), постановами КМ України про вищу 

школу, директивними документами МОН України, чинними нормативно-

правовими документами про вищу освіту, Статутом університету, рішеннями 

Конференції трудового колективу і Вченої ради, Положенням про організа-

цію освітнього процесу в НЛТУ України, обов’язками та повноваженнями, 

передбаченими контрактом Міністерства освіти і науки України. 

Які функції і стратегічні завдання виконує сьогодні наш університет? 

Яка його офіційна місія? Які сенси він реалізує і генерує? 

Для цього необхідно проаналізувати еволюцію трьох місій університетів 

(від пізнього Середньовіччя – до початку ХХІ століття), адаптацію та ув’язку 

цих моделей з навколишнім світом, а також три етапи трансформації системи 

вищої освіти взагалі. 

Від Середньовіччя до постіндустріальної ери модель університету була 

неодноразово переосмислена і пережила ланцюжок трансформацій від пере-

дачі ідеології (моделі: середньовічна, Гумбольдтіанська) до комерціалізації 

знань (моделі: університет розвитку, мультіверситет, підприємницький уні-

верситет). 

Якщо в 1906 році президент Стенфордського університету Девід Старр 

Джордан підкреслював, що “…американські університети – це насамперед 

навчальні університети”, то майже через сто років у дослідженні, проведено-

му британським журналом The Economist, дійшли висновку, що сучасний 

університет “…не лише творець знань, середовище для тренування молодих 

умів і передавання культури, але також головний агент економічного зрос-

тання: фабрика знань, але в центрі економіки знань”. За традицією економіку 

і освіту пов’язують через поняття “людський капітал”. 

Популярність поняття “людський капітал” спричинило значне поширен-

ня уявлень, про те що інвестиції в освіту дають людині кращу роботу, доходи 

та якість життя, економіці – вищу продуктивність праці та можливість участі 

в конкуренції знаннями, а суспільству – більш високу громадянську участь, 

демократію, культурне розмаїття і поширення здорових настроїв. 

Сьогодні існує три основних канали відносин, наявністю яких можна по-

яснити вплив університетів на економічне зростання. Перший – це розвиток 

людського капіталу. Другий – підвищення продуктивності – відображає 

зв’язок між накопиченими знаннями і технологічними змінами. Третій канал, 
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через який вища освіта впливає на ВНП, – це регіональні спіловери (англ. 

spillover effects, укр. ефект переливання) знань, технологій, кращих практик. 

Запропонована Етцковіцем і Кларком у 1998 році концепція так званої 

третьої місії сучасного підприємницького університету, висунула перед ЗВО 

два завдання: перше – зробити внесок в економічний розвиток; друге – участь 

університетів у забезпеченні глобальної стійкості, виходячи з розуміння не-

відворотності глобальної соціальної та екологічної кризи. Сучасне розуміння 

місії вищої школи відрізняється різноманітністю й багаторівневістю, пошу-

ком університетом свого власного обличчя і власної моделі взаємовідносин з 

його стейкхолдерами у складному середовищі, що змінюється. 

У період завершення ХХ – на початку ХХІ століття університети стали і 

продовжують бути прискорювачами прогресу людства через посилення до-

слідницької компоненти, інкубування інновацій та трансфер технологій, а та-

кож є “банком” людського капіталу. 

Екосистемний сучасний університет є невід’ємною складовою екосисте-

ми інновацій: взаємно залежної множини освітніх інституцій, органів влади, 

бізнес-структур, власників капіталу, мозкових центрів, які поєднані як фор-

мальними, так і неформальними зв’язками. 

Виходячи від прямолінійного сформульованого розуміння місії вищої 

освіти, враховуючи впровадження інноваційних методів навчання, особливо 

екологізацію освіти, Національний лісотехнічний університет України – це 

поліфункціональний, відкритий, креативний, конкурентоздатний, соціально-

відповідальний навчально-науковий заклад із багатолітніми традиціями та 

визнаними науковими школами у поєднанні із сучасними інноваційними тре-

ндами, який виконує так звану третю місію сучасного університету – забезпе-

чує високу якість навчального процесу та ринок праці висококваліфіковани-

ми фахівцями, реалізує наукові дослідження, що стають основою освітніх 

програм; поглиблює інтеграцію університету в європейський та світовий 

освітній та науковий простір; створює умови для мобільності студентів та ви-

кладачів, залучення іноземних фахівців і студентів до навчального процесу; 

посилює роль університету в суспільстві та розвитку студентського самовря-

дування і громадського контролю, що базується на принципах самоорганізації 

університетської автономії, залучення працівників та студентів до прийняття 

рішень, забезпечує формування естетичних потреб і почуттів та сприяння по-

вноцінному розвитку студентської молоді, зміцнення фізичного і духовного 

здоров’я, вироблення екологічної культури молодої людини, розуміння необ-

хідності гармонії її відносин з природою, утвердження у свідомості та почут-

тях особистості національно-патріотичних цінностей і переконань. 

Сьогодні наш заклад вищої освіти шляхом формування трикутника “уні-

верситет – держава – бізнес” перебуває на перехідному етапі від моделі уні-

верситету розвитку до моделі підприємницько-екосистемного сучасного уні-

верситету, який є невід’ємною складовою екосистеми інновацій: взаємно за-

лежної множини освітніх інституцій, органів влади, бізнес-структур, власни-

ків капіталу, які поєднані як формальними, так і неформальними зв’язками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Перед колективом нашого університету поставлені важливі завдання – це 

успішне проходження атестації НЛТУ України в проваджені наукової (науко-

во-технічної) діяльності та підтвердження в 2021 році статусу національного 

закладу вищої освіти. 

Для подальшої успішної діяльності університету в статусі національного 

у міру прискорення темпів технологічних змін і глобальної конкуренції необ-

хідно з моделі університету розвитку швидше переходити на модель підпри-

ємництва, як важливу частину академічного досвіду, формуючи культуру, яка 

підтримує інноваційне мислення. Сьогодні економічна роль університетів-

лідерів характеризується та ілюструється словами відомих дослідників сучас-

ної освіти Берга, Накамури “Чималий виклик сучасності для університетів 

полягає в тому, щоб залишитися продуктивними й цінними за часів безперер-

вних змін”. 

Впроваджуючи інноваційні технології навчання, ініціюючи введення до 

ключових компетентностей державних стандартів освіти (від початкової до 

вищої школи) екологічної компетентності, наш університет плекає націона-

льну еліту – людей з новим еколого-економічним мисленням, здатних забез-

печити сталий розвиток держави. Спеціальності та освітні програми НЛТУ 

України не зводять університет до вищої професійної школи, у якій здобува-

ють лише певні професії, – його освітньо-наукова діяльність, гармонійне по-

єднання 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. 

Сучасні тенденції суспільного розвитку України потребують переходу 

вищої освіти на сучасну 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 докорін-

ного оновлення і перебудови усталених методичних підходів. В умовах сус-

пільної демократизації та гуманізації виникає потреба появи нових вимог до 

особистісно-професійних якостей фахівців із вищою освітою. Перед сучас-

ною українською лісотехнічною освітою постало непросте завдання зберегти 

всі позитивні здобутки та досвід національної освіти і збагатити його іннова-

ційними досягненнями європейських освітніх середовищ, гармонійно узгоди-

ти 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-
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родженим індустріальним суспільним середовищем, що не здатне миттєво 

прийняти ту модель вищої освіти, яка є прийнятною у постіндустріальних 

країнах. 

Більшість американських і західноєвропейських університетів традицій-

но розглядаються як джерела наукових спін-оффів і центром дослідницької 

діяльності, що забезпечує конкурентоспроможність регіональних галузевих 

кластерів, то в країнах Східної Європи така роль лишається бажаною. Слід 

відзначити, що більшість університетів-лідерів у ролі стимуляторів техноло-

гічних спіноверів реалізують її в основному за рахунок випускових робіт сту-

дентів. 

Велика кількість студентів, аспірантів та НПП нашого університету 

пройшли стажування згідно з проектом Еразмус+ в університетах Німеччини 

і могли пересвідчитися, що доступ до академічних досліджень університетів, 

особливо студентських випускових робіт, проектів для сектору малого і сере-

днього бізнесу є практично важливим. 

Українські університети не відносяться до визнаних ЗВО у світових рей-

тингах, оскільки університети в країнах з низьким і середнім рівнем доходу 

перебувають у гіршому стані порівняно з ЗВО промислово розвинутих країн. 

Реальний стан у вищій освіті України описаний у таких документах як «Вища 

освіта в Україні: порядок денний для реформ (за підтримки фонду Конрада 

Аденауера); “Огляди ОЄСР по тему доброчесності в освіті: Україна 2017” 

(підготована інститутом вищої освіти НАПН України). Перелік актуальних 

проблем включає недостатнє фінансування, зруйновану матеріально-технічну 

базу і відповідно набути і застосовувати новітнє дослідницьке обладнання, 

низькі зарплати НПП, шо стимулюють більше викладати, ніж проводити дос-

лідження, щоб отримувати додатковий дохід. У результаті університети в та-

ких країнах набагато нижчі від академічних стандартів установлених універ-

ситетами в промислово розвинених країнах. 

Університети, що активно залучені в наукову роботу, спроможні надава-

ти найсучасніші знання студентам. Це безперечно впливає на якість освіти. 

Якісна вища освіта є одним з ключових факторів розвитку економіки і 

цей неоднозначний зв’язок відіграє важливу роль у майбутньому університе-

ту та гарантування чіткості його місії та зрозумілого для суспільства його по-

зиціонування та інтелектуального центру в технологічному світі. 

Слід орієнтуватися при цьому на пріоритетні цілі освіти, сформульовані 

світовим освітнім співтовариством в особі Міжнародного бюро освіти, Інсти-

тутом інформаційних технологій в освіті ЮНЕСКО, матеріалах Українського 

інституту майбутнього (UIF). Нові підходи до змісту вищої освіти, що вима-

гають якісного оновлення і побудови освітніх програм, базуються на таких 

принципах їх організації: відкритий характер, гнучкість, варіативність, інтер-

культурність, інтегративність, адаптованість до регіональних і галузевих осо-

бливостей 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, вивчення іноземних мов і економічної 
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освіти, метою якого є формування у студентів навичок осмислення фактів та 

наукових ідей, предметом яких слугує навколишнє середовище як в локаль-

ному, 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 галузей науки цілісного, інтегрованого хара-

ктеру і активізація вивчення економічних та технічних дисциплін, інформа-

ційних технологій з метою успішної адаптації до ринку праці. 

Процес структурного реформування національної лісотехнічної освіти, 

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

грам, а також процес інституційних перетворень, відповідно до вимог ринку 

праці, відбувається за такими головними напрямами: прийняття і відкриття 

нових зручних та зрозумілих назв спеціальностей (освітніх програм); запро-

вадження двоступеневої системи освіти; удосконалення єдиної системи кре-

дитних одиниць (ЄКТС); розроблення та дотримання стандартів вищої освіти 

нового покоління; європейських стандартів якості освітніх послуг; створення 

необхідних умов для більшої мобільності студентів, викладачів та науковців. 

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

ної діяльності нашого університету була надана державою під час його акре-

дитації у 1993 р., 1998 р., 2005 р., 2008 р., 2018 р. та 2019 р., а також наданим 

університету в 2005 р, статусу “національного”. 

Перед нашим колективом поставлено ще такі досить важливі задачі: 

- ліцензування в установленому законодавством порядку та відповідно 

до вимог Ліцензійних умов підготовки іноземців та осіб без громадянства; 

- запровадження та акредитація освітньо-наукових програм підготовки 

магістрів за спеціальностями університету; 

- розроблення англомовних освітніх програм підготовки магістрів; 

- проведення державної атестації університету в частині провадження 

наукової та науково-технічної діяльності; 

- 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. Слід вве-

сти централізований електронний варіант подання студентами заяв на ви-

вчення вибіркових навчальних дисциплін. 

Під час удосконалення освітньо-професійних програм з підготовки бака-

лаврів слід врахувати те, що похідними їх є спеціалізації, затверджені Вченою 

радою університету, 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 завершився плановий перехід до зменшення навчального наванта-

ження викладачів у 2018/2019 навчальному році до 600 годин. Виконання цієї 

умови вимагатиме від НПП університету грунтовного перегляду структури 

навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти та змісту окремих нав-

чальних дисциплін, і, як результат, – змісту освітнього процесу, методик та 

форм навчання і наукових досліджень. 
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Враховуючи сучасні вимоги освітнього середовища, виконання ухвали 

Вченої ради університету від 29 листопада 2018 року, на базі Центру дистан-

ційного навчання, Центру доуніверситетської підготовки та підвищення ква-

ліфікації кадрів та Закарпатського навчально-науково-виробничого центру 

Національного лісотехнічного університету України утворено структурний 

підрозділ університету: Центр дистанційного навчання та післядипломної 

освіти (Центр ДНПО). 

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 лісівництво та інформаційні системи в лісовому господарстві”, “Су-

часні методи проектування, будівництва та експлуатації лісових автомобіль-

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

різальних інструментів у лісовому господарстві” та “Охорона праці в лісово-

му господарстві”. 

Під час розроблення нових та удосконалення існуючих освітньо-

професійних програм робочі групи повинні керуватися тим, що одним із про-

відних напрямів перебудови освітньої системи є перехід від концепції підт-

римуючого навчання до концепції випереджувального навчання. Сьогодні 

принципи практичної реалізації такого переходу є відчутними під час розроб-

лення освітньо-професійних програм для підготовки бакалаврів і магістрів 

усіх спеціальностей університету, тому що за концепцією підтримуючого на-

вчання підготовка фахівців здійснюється головним чином на основі вимог 

сьогоднішнього дня, без урахування того, що вимагатиметься від них в май-

бутньому. А випереджувальне навчання навпаки орієнтоване на майбутнє, на 

ті умови життя та професійної діяльності, у яких випускник університету 

опиниться після його закінчення. 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 головна увага в навчальному процесі за такою концеп-

цією звернена на розвиток творчих якостей фахівця, його здібностей до само-

стійних дій в умовах невизначеності, а також розвиток навчальних здібностей 

до набуття нових знань та навичок, оволодіння сучасними методами отри-

мання, 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 си-

стему наукових досліджень. Для науки такий зв’язок є гарантією більш якіс-

ної підготовки майбутніх магістрів і вчених. 
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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 продовжити розро-

блення освітньо-наукових програм для підготовки магістрів, наповнити їх но-

вими науковими досягненнями, надати їм якостей гнучкості, відкритості та 

варіативності, для їх ліцензування у 2019 році. Як показує практика, державне 

замовлення на підготовку магістрів за цими програмами є досить високим, а 

тривалість навчання за ними становить два повних роки. Серед цих магістрів 

слід вибирати претендентів для навчання в аспірантурі. 

У звітному 2018-2019 навчальному році університет успішно акредито-

вано на право здійснювати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої 

освіти за другим (магістерським) рівнем відповідно до вимог нових стандар-

тів вищої освіти, а також відповідно до державних вимог щодо кадрового, на-

вчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечен-

ня за 19 освітньо-професійними програмами: Дизайн; Економіка підприємст-

ва; Економіка довкілля і природних ресурсів; Менеджмент організацій і адмі-

ністрування; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Екологія; 

Комп’ютерні науки; Машини та обладнання лісового господарства; Машини 

та обладнання лісового господарства; Промисловий інжиніринг; Автоматиза-

ція та комп’ютерно інтегровані технології; Технології деревинних компози-

ційних матеріалів і модифікування деревини; Технології деревообробки; Тех-

нології виробів з деревини; Ландшафтна архітектура; Лісове господарство; 

Мисливське господарство; Лісова інженерія; Садово-паркове господарство. 

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 до-

ступом 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 від-

носини, 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, вона 

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. 
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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 134 до 120), 

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 “Лісоте-

хнічна освіта”, особливо налагодити ефективну співпрацю з майбутніми абі-

турієнтами, 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) викликає 

позитивний соціально-економічний ефект, який зумовлює зростання популя-

рності нашого університету. 

Особливо сьогодні слід розуміти, що нова система розподілу держбю-

джетних коштів для вищої освіти змушує університет боротися за абітурієн-

тів. Сьогоднішнього абітурієнта не влаштовує лише фахова підготовка до 

майбутньої роботи. Вони очікують від університету більшого – можливості 

займатися науковою роботою, вести власні проекти, брати участь в діяльності 

стартапів, взаємодіяти зі світовою спільнотою, бути в тренді у контексті су-
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часних технологій. Тому університет повинен забезпечити ці можливості для 

студента, щоб бути конкурентоздатним на ринку надання освітніх послуг. 

Підтвердження Національним лісотехнічним університетом України ста-

тусу “національний” забезпечить успішний перехід університету до п’ятої 

(підприємницької) моделі функціонування, що на сьогодні є актуальним сус-

пільним запитом і якому університет змушений відповідати. 

 

1.1.2. Стратегія освітянської діяльності університету 

 

У Стратегії розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ДВНЗ 

“Національний лісотехнічний університет України окреслено засади вико-

нання університетом статутних функцій з підготовки висококваліфікованих 

фахівців для лісового господарства, лісопромислової, деревообробної та 

пов’язаних з ними суміжних галузей економіки та сфер суспільного життя, а 

також формування національно свідомої еліти України. 

Відповідно до Стратегії своє призначення Університет реалізовує через: 

- провадження на високому рівні освітньої діяльності на основі збалансо-

ваних і розроблених з врахуванням передового світового досвіду та принци-

пів сталого розвитку освітньо-професійних (бакалаврських, магістерських), 

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; 

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

- 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 про-

слідковується стійкий процес деіндустріалізації її економіки, зниження прес-

тижності інженерної праці, необхідності отримання складних наукомістких 

знань. 
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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 ма-

ють після повної загальної середньої освіти, неможливе розуміння природи 

складних процесів і явищ. Лише після отримання глибокої фундаментальної 

освіти випускники університету зможуть відповідати вимогам, встановлених 

рівнями, ступенями та кваліфікацією вищої освіти та Національній рамці ква-

ліфікацій. І великим досягненням функціонування цієї моделі буде досягнен-

ня наскрізної інтегрованої підготовки бакалавр-магістр-доктор філософії. 

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 здо-

бувачів 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. 

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 під-

ходів та ідей, які основані на інноваційній перебудові всієї освітньої діяльно-

сті 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 роз-
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витку 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 стату-

су національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу”, Європейсь-

кою 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 145-річного досвіду 

так і субрівнів академічних підрозділів – інститутів, кафедр), які власне й ви-

значають ефективність функціонування університету. 

Система якості може успішно реалізовуватися лише за умови залучення і 

активної участі усіх працівників університету. При цьому, з одного боку, по-

вноваженнями, щодо впровадження власних розробок, досліджень, ініціатив 

якості мають бути наділені усі учасники процесу, а з іншого – необхідно мати 

впевненість, що всі працівники університету (адміністрація, керівники струк-

турних підрозділів, науково-педагогічні та наукові працівники, навчально-

допоміжний та адміністративно-господарський персонал) і студенти намага-

тимуться реалізувати і розвивати систему якості освіти. Слід передбачити, що 

вагомою складовою цієї системи повинна бути комплексна система моніто-

рингу якості підготовки фахівців. Це об’єктивний інструмент оцінювання за-

лишкових знань студентів старших курсів з фундаментальних, професійно-

орієнтованих і фахових дисциплін, англійської мови, якості дипломних прое-

ктів, який оцінює наших випускників роботодавцями. Наприклад – вже сьо-

годні успішно використовується на кафедрі соціології та культурології порт-

фоліо як засіб накопичення та систематизації матеріалів, що засвідчують рі-

вень сформованості компетентностей студента. 

Відрадно, що цього року також маємо високу успішність студентів, як і в 

минулому навчальному році. Так, зимову сесію у 2018/2019 навчальному році 

успішно склали у зазначені терміни 93,2% студентів (минулого року – 96,6%), 

а літню сесію – 92,6% студентів замість 92,3% у минулому навчальному році. 

Кількість відмінників за результатами літньої сесії становить 12,6%. 

Студентів, які навчаються на “відмінно” та “добре” – 22,1%, а таких, які 

отримують змішані оцінки – 44,6%. Кількість тих, хто вчиться на “задовіль-

но” складає 13,3%. Разом з тим відносна кількість відрахованих за результа-

тами зимової і літньої склали 2,6% 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 
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різкого збільшення пропусків занять через працевлаштування студентів та 

погіршення якості освіти. 

Впродовж року вісім студентів отримували іменні стипендії, з них три 

стипендії 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 голо-

ви обласної ради і дві премії ім. В’ячеслава Чорновола. 

Кадрова політика, яка проводиться упродовж багатьох років в універси-

теті – це сплав талановитої молоді та досвідченої професури. Керівництво 

університету виходить з того, що не лише вік визначає можливість подальшої 

роботи викладача, а і його професіоналізм та активність. Завдяки такій бага-

торічній політиці сформувався стабільний склад науково-педагогічних праці-

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

ними випускниками аспірантури. 

Сьогодні середній вік викладачів НЛТУ України встановився на рівні 51,1 

років (професорів, докторів наук – 61,9 років; доцентів, кандидатів наук – 

49,7 років), що в даний час для нашої непростої професії, яка вимагає багато-

річного фахового вдосконалення, є, напевно, оптимальним. 

Протягом звітного періоду кадровий потенціал університету посилився 

шістьма докторами наук і десятьма кандидатами наук. Сьогодні науково-

педагогічний склад налічує 339 осіб, з яких 329 штатних і 10 сумісників. За 

питомою вагою працівників вищої кваліфікації університет посідає дев’яте 

місце серед ЗВО України (професорів, докторів наук – 13,9%; доцентів, кан-

дидатів наук – 63,7%). 

Велика увага приділяється підвищенню кваліфікації науково-педагогіч-

них працівників. Протягом минулого навчального року 98 викладачів пройш-

ли цю форму стажування, з яких 53 особи пройшли підвищення кваліфікації 

за кордоном. Підвищення якості науково-педагогічних працівників універси-

тету, покращення його професіоналізму є одним з найголовніших завдань. 

Забезпечення належного кадрового резерву в університеті ускладнюється 

тим, що відсоток (частка) докторів наук, професорів пенсійного віку стано-

вить 47,7% і наявністю низки кафедр, на яких не ведеться підготовка аспіран-

тів і докторантів. Відсутність третього рівня підготовки (PhD – доктора філо-

софії), згідно з новим законодавством робить випускову кафедру 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 Укра-

їни “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-
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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 ро-

боти 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 неефе-

ктивного інформаційно-обчислювального центру, який зробить значно якіс-

нішою співпрацю викладача та студента.  

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 лісотех-

нічного університету України (кодекс честі студента, етичний кодекс викла-

дача) з урахуванням досвіду і зразків кращих ЗВО, пропозицій колективу уні-

верситету, профспілкових організацій, студентського самоврядування.  

В Кодексі слід передбачити загальні моральні принципи та правила ети-

чної поведінки осіб, що навчаються і працюють в університеті, якими вони 

мають керуватися у своїй діяльності, перелік настанов та цінностей, дотри-

мання яких представниками спільноти НЛТУ України є необхідним як на те-

риторії університетського “Зеленого” кампусу, так і поза ним. Дотримання цих 

принципів та правил має бути справою честі усіх без винятку членів універ-

ситетського співтовариства. 

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. Університет у національних та міжнародних рейтингах 

 

Плідна та напружена робота колективу університету отримує високу 

оцінку на національному та 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 2019 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 цьо-

го рейтингу побудована відповідно до міжнародних принципів ранжування 

університетів, розроблених ЮНЕСКО, і є найоб’єктивнішою, тому що визна-

чення рейтингу ЗВО здійснюється незалежною міжнародною організацією. 

Методика рейтингу “Топ-200 Україна” створена відповідно до Берлінських 

принципів ранжування університетів і базується на використанні відкритих 

даних прямих вимірів (сумарною вагою 85%) та експертних висновків фахів-

ців у галузі вищої освіти і головних ринків праці України (сумарною вагою 

15%). Відповідно до цієї методики діяльність ЗВО оцінюється за допомогою 

інтегрованого індексу (Iз). Цей інтегрований індекс містить три комплексні 

складові: індекс якості науково-педагогічного потенціалу (Iнп), індекс якості 

навчання (Iн), індекс міжнародного визнання (Iмв) і розраховується за форму-

лою: 

Iз = Iнп (40%) + Iн (25%) + Iмв (20%). 

Усього для формування зазначених індексів використовувалися 30 інди-

каторів прямого виміру (анкетні дані, інформація з сайтів ЗВО, дані міжнаро-

дних асоціацій університетів, дані про участь ЗВО в міжнародних проектах 

(Horizon 2020, Erasmus+), інформація про участь ЗВО в міжнародних рейтин-

гах (Webometrics, Scopus, uniRank), дані МОН України, ЄДЕБО, дані Коміте-

ту з питань державних премій України і премій ім. Т. Шевченка, участь ЗВО в 

проектах, що фінансуються NATO в рамках Програми “Наука заради миру і 

безпеки”, участь ЗВО в білатеральних проектах, середній конкурсний бал 

вступника та інші відкриті дані). 

Експертне оцінювання якості науково-педагогічного потенціалу і якості 

навчання з сумарною вагою 15% проводилося за такими критеріями: рівень 

базової, загальноосвітньої підготовки студентів, рівень фахової підготовки, 

рівень практичного володіння інформаційними технологіями, затребуваність 

випускників ЗВО ринком праці. 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5937
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=54
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=58
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5935
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5958
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5958
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=5975
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=6056
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У 2019 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 

України “Топ-200 Україна 2019”. При складанні цьогорічного рейтингу екс-

перти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, напрацьовані 

міжнародною Конференцією IREG 2019 “Академічні рейтинги: виклики і 

проблеми для вищої освіти”, яка цього року проходила в найстарішому уніве-

рситеті Європи – Університеті Болоньї (Alma Mater Studiorum Universita di 

Bologna) 8-10 травня 2019 року. 

Однією із головних тенденцій в цьогорічному ранжуванні університетів 

залишалося знаходження балансу між створенням нових, критичних знань, 

результатів досліджень та інновацій і практичною трансформацією цих на-

працювань в розвиток сучасного суспільства. 

Процеси інтернаціоналізації також відносилися до домінуючих трендів 

сучасною вищої освіти. Спостерігалася інтенсифікація академічної мобільно-

сті, зростання кількості ЗВО, учасників спільних програм з європейськими 

університетами та університетами Китаю. Але загальна кількість як студентів 

так і викладачів, які реально брали участь в академічній мобільності, ще за-

лишається досить низькою порівняно з університетами Європи. 

За даними експертів, які брали участь у підготовці цьогорічного рейтин-

гу “Топ 200 Україна 2019”, залишається практично незмінною тенденція   ве-

ликого розриву між потребами ринків праці України і результатами роботи 

університетів за моделлю сучасних знань, головними компетенціями і прак-

тичною якістю підготовки фахівців. 

В академічному рейтингу закладів вищої освіти України “Топ-200 Укра-

їна” Національний лісотехнічний університет України щороку посідає високі 

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

2019” НЛТУ України посів 23 місце серед 200 ЗВО України і третє місце се-

ред 20 ЗВО Львівщини, а за якістю науково-педагогічного потенціалу – дев’яте 

місце серед ЗВО України. Тож абітурієнти і роботодавці можуть побачити 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 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Серед 200 

ЗВО України  
26 30 32 31 38 37 33 29 29 23 

Серед 20 

ЗВО Львівщини 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6049
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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 пошуку 

веб-сторінок, що інтегрована із патентною базою даних. У рейтингу “Scopus” 

заклади вищої освіти України ранжовані за індексом Гірша (h - індексом) – 

кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій, які 

опубліковані навчальним закладом або його працівниками у наукових видан-

нях бази даних Scopus, і кількості цитувань цих публікацій. 

За показниками наукометричної бази даних “Scopus” 2019 року Націо-

нальний лісотехнічний університет України посідає 37 місце серед українсь-

ких закладів вищої освіти. 

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 144 місце. 

У консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2019 ро-

ку Національний лісотехнічний університет України посів 46 місце серед 240 

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

 

 

Таблиця 1.2 

 

Консолідований рейтинг кращих ЗВО Львівщини 

2019 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 9 4 17 30 

Національний університет 

“Львівська політехніка” 
2 7 4 10 27 41 

Львівський національний 

медичний університет 

ім. Д. Галицького 
3 9 37 11 6 54 

Національний лісотехніч-

ний університет України 
4 46 23 37 144 204 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет 

ім. І. Франка 
5 73 123 42 108 273 

 

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 осві-

ти, довіру Інтернет-користувачів до них. В процесі складання Webometrics 

ranking of world’s universities враховується кількість проіндексованих пошу-

ковими системами сторінок сайту вищого навчального закладу, зовнішні по-

силання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених 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 універси-

тету 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) відповідно 

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 

320 українських) та укладається з 2004 року. 

За твердженням авторів, рейтинг Webometrics, за допомогою незалежних 

веб-індикаторів та науково обґрунтованій моделі опосередковано оцінює усі 

аспекти діяльності вишу: наукову, навчальну, культуру, соціальну, спортивну 

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

У черговому міжнародному рейтингу університетів світу Ranking Web of 

Universities (“Webometrics”), який опублікувала Національна дослідницька 

рада Іспанії, серед українських ЗВО Національний лісотехнічний університет 

України посідає 97 місце. 

Впродовж останніх років Національний лісотехнічний університет Укра-

їни щороку зміцнює свої позиції у кожному з вище зазначених рейтингів. 

У 2019 році вперше Державне підприємство “Український державний 

центр міжнародної освіти” МОН України презентував рейтинг закладів ви-

щої освіти України за кількістю іноземних студентів. Рейтинг закладів за 
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загальною кількістю іноземних студентів визначався за п’ятьма складовими: 

кількістю іноземних студентів основного навчання, підготовчого відділення, 

післядипломної освіти, за академічною мобільністю та кількістю іноземних 

аспірантів і докторантів. Дані щодо підготовчого відділення, післядипломної 

освіти, академічної мобільності, аспірантури і докторантури були надані ДП 

“Український державний центр міжнародної освіти” з Електронного журналу, 

а дані щодо основного навчання, які включають всі рівні вищої освіти були 

надані ДП “Інфоресурс” з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

У рейтингу закладів вищої освіти України за загальною кількістю 

іноземних студентів, які навчалися у 2018 році, Національний лісотехнічний 

університет України посів 229 місце серед 443 ЗВО України. 

НЛТУ України – ПЕРШИЙ серед “зелених університетів” України. 

19 грудня 2018 року Університет Індонезії (UI) опублікував результат   

UI Green Metric World University Rankings 2018. Рейтинг був оголошений на 

інтерфейсі Balai Sidang UI ректором університету Індонезії, професором      

Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met і головою UI Green Metric, професором          

Dr. Riri Fitri Sari, M.M., M.Sc. У церемонії також взяли участь представники 

Міністерства навколишнього середовища і лісового господарства та Мініс-

терства досліджень та вищої освіти Республіки Індонезія. Green Metric World 

University Ranking складається Університетом Індонезії з 2010 року. У числі 

експертів рейтингу – фахівці, які беруть участь в інших престижних міжнаро-

дних рейтингах – Webometrics, HEEACT, Educational Policy Canada. 

У 2018 році в рейтингуванні брало участь 719 університетів з 81 держави. 

НЛТУ України вперше увійшов у міжнародний рейтинг UI Green Metric 

World University Ranking і зайняв перше місце серед закладів вищої освіти 

України, а серед освітніх установ світу – 197 місце (рис. 1.1), що засвідчено 

сертифікатом міжнародного рейтингу “зелених університетів”: 

 

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/
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UI Green Metric World University Rankings є першим і єдиним рейтингом 

університетів у світі, який вимірює зобов’язання кожного університету щодо 

розробки “екологічно чистої” інфраструктури. 

У рейтингу розглядаються 6 критеріїв: 

- інфраструктура та площі зелених насаджень на території кампуса; 

- показники споживання та економії енергії; 

- показники зберігання і переробки відходів; 

- показники раціонального використання водних ресурсів; 

- показники використання екологічно чистих транспортних засобів; 

- показники освіти. 

У рейтингу враховуються такі критерії, як загальне ставлення кампуса до 

природного середовища, навчальні курси з екологічної проблематики,        

дослідницькі проекти, націлені на вивчення питань екології, число опубліко-

ваних наукових робіт з питаннями сталості. 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 1.1. Місця НЛТУ України у загальному рейтингу “зелених  

університетів” у 2018 році та за окремими критеріями цього рейтингу: 

а) серед освітніх установ світу; б) серед закладів вищої освіти України 

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/
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Звичайно, є ще над чим працювати колективу університету для покращення 

результатів рейтингів, зокрема у “Webometrics” і “Scopus”, покращуючи зміс-

товну та інформаційну складову веб-сторінок сайту університету і збільшую-

чи кількість наукових публікацій у наукових виданнях бази даних Scopus. 

Відповідно до частини другої статті 29 Закону України “Про вищу осві-

ту” від 01 липня 2014 р. № 1556-VII і Порядку надання закладу вищої освіти 

статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу та Кри-

теріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. 

№ 912, вагомим критерієм надання та підтвердження статусу національного 

закладу вищої освіти є місце закладу в міжнародних рейтингах QS (QS World 

University Rankings), THE (Times Higher Education World University Rankings) 

та Шанхайському рейтингу (Academic Ranking of World Universities) у відпо-

відному році. 

Тому слід задуматися над входженням нашого університету до міжнаро-

дного рейтингу вищих навчальних закладів QS World University Rankings®, 

який визначає результати діяльності університетів світу за основними акаде-

мічними показниками. 

Рейтинг World University Rankings має світове визнання, як інструмент 

оцінювання якості університетської освіти, методика оцінювання якого скла-

дається з шести показників: 

- академічна репутація (40%); 

- репутація серед роботодавців (10%); 

- співвідношення кількості викладачів до кількості студентів (20%); 

- індекс цитування наукових публікацій (20%); 

- кількість іноземних студентів (5%); 

- співвідношення між кількістю іноземних викладачів на факультеті та 

загальною кількістю викладачів (5%). 

Входження Національного лісотехнічного університету України у ТОП-

1000 міжнародного рейтингу університетів QS World University було би знач-

ним досягненням усього колективу нашого університету. Це послужило би 

серйозним мотиваційним імпульсом для колективу університету для подаль-

шого вдосконалення навчального процесу. 
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1.1.4. Успішність і якість навчання в аспекті 

ступеневої підготовки фахівців 

 

Аналізуючи результати навчання студентів у 2018-2019 навчальному ро-

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

льного року, можна відзначити, що успішність погіршилася на 1,55% і скла-

дає 92,9%, а якість дещо покращилася на 0,5% і складає 35,7% (рис. 1.2). 

Зростання успішності навчання в цьому навчальному році спостеріга-

ється лише в ННІ ДКТД (рис. 1.5), а деяке зменшення – в ННІ ЛСПГ, ННІ 

ІМАКІТ та ННІ ЕЕМ (рис. 1.3, 1.4, 1.6). Покращення якості навчання спосте-

рігається в ННІ ЛСПГ та ННІ ЕЕМ (рис. 1.3, 1.6), а погіршення якості нав-

чання спостерігається в ННІ ІМАКІТ та ННІ ДКТД (рис. 1.4-1.5). 

 

Таблиця 1.3 

Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р. (за ННІ) 

 

ННІ 

Зобов’язані 

здавати  

(к-сть осіб) 

Здали на оцінку   
Успіш-

ність, % 

Якість, 

% “5” 
“5” і 

“4” 

“5”, “4” і 

“3” 
“3” “2” 

ЛСПГ 468 45/9,6 125/26,7 214/45,7 35/7,5 49/10,5 89,5 36,3 

ІМАКІТ 247 21/8,5 47/19,0 110/44,5 45/18,2 24/9,7 90,3 27,5 

ДКТД 584 67/11,5 121/20,7 255/43,7 120/20,5 3/0,5 96,4 32,2 

ЕЕМ 426 122/28,6 85/20,0 133/31,2 63/14,8 23/5,4 94,6 48,6 

Всього по 

університету 
1725 255/14,8 378/21,9 712/41,3 263/15,2 99/5,7 93,2 36,7 

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

 

 

Таблиця 1.4 

Підсумки літньої екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р. (за ННІ) 

 

ННІ 

Зобов’язані 

здавати  

(к-сть осіб) 

Здали на оцінку   
Успіш-

ність, % 

Якість, 

% “5” 
“5” і 

“4” 

“5”, “4” і 

“3” 
“3” “2” 

ЛСПГ 356 39/11,0 88/24,7 166/46,6 33/9,3 28/7,9 91,6 35,7 

ІМАКІТ 241 17/7,1 45/18,7 122/50,6 37/15,4 20/8,3 91,7 25,7 

ДКТД 489 48/9,8 97/19,8 235/48,1 71/14,5 33/6,7 92,2 29,7 

ЕЕМ 337 76/22,6 84/24,9 112/33,2 48/14,2 17/5,0 95,0 47,5 

Всього по 

університету 
1423 180/12,6 314/22,1 635/44,6 189/13,3 98/6,9 92,6 34,7 

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

Результати зимової екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р. (за курсами) 

К
у
р
с
 

К
іл

ь
кі

с
ть

 с
ту

д
е
н
ті

в
 н

а
 

п
о
ч
а
то

к 
с
е
с
ії
 

З
о
б

о
в
’я

за
н
і 
зд

а
в
а
ти

 

Не 
з’явилися 

Здали Отримали “незадовільно” 

У
с
п
іш

н
іс

ть
, 
%

 

Я
кі

с
ть

, 
%

 

з 
п
о
в
а
ж

н
и
х
 п

р
и
ч
и
н

 

б
е
з 

п
о
в
а
ж

н
и
х
 

п
р
и
ч
и
н
 

зі
 в

с
іх

 д
и
с
ц

и
п
л

ін
 

н
а
 “

в
ід

м
ін

н
о

” 

н
а
 “

д
о
б

р
е
” 

і 
 

“в
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м
ін

н
о

” 

н
а
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м
іш

а
н
і 
о
ц

ін
ки

 

н
а
 “

за
д

о
в
іл

ь
н
о

” 

в
с
ь
о
го

 

о
д

н
у
 

д
в
і 

тр
и
 

І 365 365 0 2/0,5 343/94,0 24/6,6 68/18,6 152/41,6 99/27,1 20/5,5 9/2,5 3/0,8 8/2,2 94,0 25,2 

ІІ 349 349 0 4/1,1 304/87,1 33/9,5 67/19,2 150/43.0 54/15,5 41/11,7 22/6,3 10/2,9 9/2,6 87,1 28,7 

ІІІ 227 227 0 2/0,9 218/96,0 46/20,3 42/18,5 83/36,6 47/20,7 7/3,1 3/1,3 2/0,9 2/0,9 96,0 38,8 

ІV 257 255 0 2/0,8 239/93,7 38/14,9 56/22,0 123/48,2 22/8,6 14/5,5 10/3,9 1/0,4 3/1,2 93,7 36,9 

V 302 302 0 7/2,3 279//92,4 46/15,2 70/23,2 133/44,0 30/9,9 16/5,3 10/3,3 3/1,0 3/1,0 92,4 38,4 

VІ 227 227 0 1/0,4 225/99,1 68/30,0 75/33,0 71/31,3 11/4,8 1/0,4 0 0 1/0,4 99,1 63,0 

Разом 1727 1725 0 18/1,0 1608/93,2 255/14,8 378/21,9 712/41,3 263/15,2 99/5.7 54/3,1 19/1,1 26/1,5 93,2 36,7 

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

Таблиця 1.6 

Результати літньої екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р. (за курсами) 

К
у
р
с
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о
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о
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з’явилися 

Здали Отримали “незадовільно” 

У
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о
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І 356 356 0 2/0,6 308/86,5 27/7,6 46/12,9 160/44,9 75/21,1 46/12,9 21/5,9 14/3,9 11/3,1 86,5 20,5 

ІІ 329 329 0 0 309/93,9 25/7,6 75/22,8 147/44,7 62/18,8 20/6,1 10/3,0 9/2,7 1/0,3 93,9 30,4 

ІІІ 222 221 0 0 201/91,0 37/16,7 53/24,0 87/39,4 24/10,9 19/8,6 10/4,5 6/2,7 3/1,4 91,0 40,7 

ІV 246 246 0 1/0,4 244/99,2 43/17,5 64/26,0 122/49,6 15/6,1 0 0 0 0 99,2 43,5 

V 271 271 0 2/0,7 256/94,5 48/17,7 76/28,0 119/43,9 13/4,8 13/4,8 7/2,6 6/2,2 0 94,5 45,8 

Разом 1424 1423 0 5/0,4 1318/92,6 180/12,6 314/22,1 635/44,6 189/13,3 98/6,9 48/3,4 35/2,5 15/1,1 92,6 34,7 

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 ЛГ-42 (84,6%), А-51м (84,6%), СПГ-31 (75,0%); 

• ІМАКІТ – групи ІН-31 (66,7%), АК-51м (52,9%), АКС-21 (50,0%); 

• ДКТД – групи Д-5м (100%), Д-11(72,7%), Д-41 (60%); 

• ЕЕМ – групи ОАС-11, ЕКС-21, ОАС-21, ОА-41 (100%). 
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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 ДКТД 

(за даними перевідних сесій) 

 

  
Рис. 1.6. Результативність навчання студентів ННІ ЕЕМ 

(за даними перевідних сесій) 
 

Порівняння результатів навчання студентів університету в 2018-2019 
навчальному році для визначення місць ННІ подано в табл. 1.7.  

Таблиця 1.7 

Підсумки екзаменаційних сесій 2018-2019 н.р. (за ННІ) 

 

Навчально-

наукові  

інститути 

Зимова сесія Літня сесія За навч. рік Зага-

льне 

місце 

Успішність  Якість Успішність  Якість 
Успіш-
ність  

Якість 

% Місце % Місце % Місце % Місце % % 

ЛСПГ 89,5 4 36,3 2 91,6 4 35,7 2 90,6 36,0 2-3 

ІМАКІТ 90,3 3 27,5 4 91,7 3 25,7 4 91,0 26,6 4 

ДКТД 96,4 1 32,2 3 92,2 2 29,7 3 94,3 31,0 2-3 

ЕЕМ 94,6 2 48,6 1 95,0 1 47,5 1 94,8 48,1 1 

Всього по  

університету 
93,2  36,7  92,6  34,7  92,9 35,7  
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1.1.5. Атестація студентів та здобувачів другої вищої освіти 
 
Атестація студентів усіх спеціальностей була проведена відповідно до 

вимог МОН України і графіку навчального процесу НЛТУ України. 
Протягом 2018-2019 навчального року працювало 37 Екзаменаційних 

комісій, з яких: 

 із атестації магістрів (захист магістерських робіт) – 18; 

 із атестації бакалаврів (захист дипломних проектів і робіт) – 19; 

 в тому числі з приймання державних екзаменів – 15. 
Екзаменаційні комісії атестували 741 бакалавра і 486 магістрів. 
Структура підготовлених у поточному навчальному році фахівців відпо-

відних рівнів вищої освіти за формами навчання подана на рис. 1.7. Якість 
захисту дипломних проектів і робіт бакалаврів та магістрів складає відповід-
но 87,3% і 91,2%. Дипломи з відзнакою отримали 39 бакалаврів і 63 магістра 
(табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 

Підсумки державної атестації у 2018-2019 н.р. 

 

Н
а
в
ч
а
л

ь
н
о
- 

н
а
у
ко

в
і 
  
  

 

ін
с
ти

ту
ти

 

Навчальні 
потоки 

К
іл

ь
кі

с
ть

  

с
ту

д
е
н
ті

в
 

Д
о
п
у
щ

е
н
о

 

Не 
з'яви-
лися 

Результати 
Отримано 
дипломів з 
відзнакою відмінно добре задовільно незадовільно 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

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

Бакалаври 

ЛСПГ 

ЛГ 65 65 0 0 25 38,5 27 41,5 13 20,0 0 0 4 6,2 

МГ 4 4 0 0 0 0 2 50,0 2 50,0 0 0 0 0 

СПГ 20 20 0 0 18 90,0 2 10,0 0 0 0 0 3 15,0 

А 39 39 0 0 29 74,4 9 23,1 1 2,6 0 0 0 0 

Разом 128 128 0 0 72 56,3 40 31,3 16 12,5 0 0 7 5,5 

ІМАКІТ 

АК 28 28 0 0 18 64,3 10 35,7 0 0 0 0 5 17,9 

ІМ 34 34 0 0 23 67,7 10 29,4 1 3,0 0 0 1 3,0 

ЛІ 7 7 0 0 3 42,9 4 57,2 0 0 0 0 0 0 

Разом 69 69 0 0 44 63,8 24 34,8 1 1,5 0 0 6 8,7 

ДКТД 

ДТ 38 38 1 2,6 26 68,4 8 21,1 3 7,9 0 0 0 0 

ХТ 16 16 0 0 9 56,3 7 43,8 0 0 0 0 1 6,3 

Д 47 47 0 0 33 70,2 13 27,7 1 2,1 0 0 6 12,8 

КН 44 44 0 0 18 40,9 12 27,3 14 31,8 0 0 3 6,8 

Разом 145 145 1 0,7 86 59,3 40 27,6 18 12,4 0 0 10 6,9 

ЕЕМ 

ОА 13 13 0 0 10 76,9 3 23,1 0 0 0 0 3 23,1 

МЗЕД 22 22 0 0 16 72,7 6 27,3 0 0 0 0 5 22,7 

МО 19 19 0 0 13 68,4 6 31,6 0 0 0 0 0 0 

ЕК 21 21 0 0 14 66,7 7 33,3 0 0 0 0 3 14,3 

ЕП 13 13 0 0 11 84,6 2 15,4 0 0 0 0 4 30,8 

Разом 88 88 0 0 64 72,7 24 27,3 0 0 0 0 15 17,1 

Разом на денній 
формі навчання 

430 430 1 0,2 266 61,9 128 29,8 35 8,1 0 0 38 8,8 

Разом на заочній 
формі навчання 

321 316 4 1,3 101 32,0 156 49,4 55 17,4 0 0 1 0,3 

По університету 751 746 5 0,7 367 49,2 284 38,1 90 12,1 0 0 39 5,2 
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Продовження табл. 1.8 

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

Магістри 

ЛСПГ 

ЛГ 43 43 0 0 14 32,6 19 44,2 10 23,3 0 0 9 20,9 

СПГ 14 14 1 7,2 13 92,9 0 0 0 0 0 0 7 50,0 

МГ 3 3 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 0 0 

ЛА 10 10 0 0 10 100 0 0 0 0 0 0 3 30,0 

Разом 70 70 1 1,4 37 53,0 22 31,4 10 14,3 0 0 19 27,2 

ІМАКІТ 

АК 24 24 2 8,3 12 50,0 10 41,7 0 0 0 0 4 16,7 

МД,МЛ 25 25 1 4,0 14 56,0 10 40,0 0 0 0 0 4 16,0 

ЛІ 12 12 0 0 4 33,3 8 66,7 0 0 0 0 2 16,7 

ІН 6 6 0 0 2 33,3 4 66,7 0 0 0 0 0 0 

Разом 67 67 3 4,5 32 47,8 32 47,8 0 0 0 0 10 14,9 

ДКТД 

ТД 23 23 5 21,7 7 30,4 11 47,8 0 0 0 0 0 0 

ТВД 15 15 2 13,3 9 60,0 4 26,7 0 0 0 0 0 0 

ХТ 5 5 0 0 3 60,0 2 40,0 0 0 0 0 1 20,0 

Д 9 9 0 0 6 66,7 3 33,3 0 0 0 0 0 0 

КН 26 26 0 0 8 30,8 7 26,9 11 42,3 0 0 0 0 

Разом 78 78 7 9,0 33 42,3 27 34,6 11 14,1 0 0 1 1,3 

ЕЕМ 

ЕП 18 18 0 0 10 55,6 8 44,5 0 0 0 0 1 5,6 

МЗЕД 15 15 0 0 15 100 0 0 0 0 0 0 7 46,7 

МО 18 18 0 0 11 61,1 7 38,9 0 0 0 0 2 11,1 

ОА 12 12 0 0 9 75,0 3 25,0 0 0 0 0 3 25,0 

ЕК 18 18 0 0 12 66,7 5 27,8 1 5,6 0 0 7 38,9 

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

Разом 87 87 0 0 61 70,1 25 28,7 1 1,2 0 0 23 26,4 

Разом на денній 
формі навчання 

302 302 11 3,6 163 54,0 106 35,1 22 7,3 0 0 53 17,6 

Разом на заочній 
формі навчання 

196 196 1 0,5 89 45,4 96 49,0 10 5,1 0 0 10 5,1 

По університету 498 498 12 2,4 252 50,6 202 40,6 32 6,4 0 0 63 12,7 
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Рис. 1.7. Дані про підготовлених фахівців за формами навчання  

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

 

Професійна підготовка висококваліфікованих фахівців для лісової галузі 

та деревообробних підприємств України неможлива без всебічної практичної 

підготовки випускників. За період 2018-2019 н.р. практичну підготовку про-

йшли 1442 студента (з них заочної форми навчання – 534 студента). 

Університетом укладено і переукладено 240 договорів з підприємствами 

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

ках. Зокрема у 2018-2019 н.р. поновлено і укладено 20 договорів з підприєм-

ствами 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 об-

ластей, а також Державної агенції лісових ресурсів України, військових ліс-

госпів 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 на кафедрах університету носить на-

скрізний і безперервний характерта та здійснюється під час проведення прак-

тичних і лабораторних занять на усіх кафедрах університету з використанням 

активних методів та сучасних засобів навчання, під час проведення навчаль-

них і виробничих практик, а також у процесі виконання курсових і диплом-

них 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 на-

вчальні бази у смт. Шацьк, Східниці, Моршині, а також виробничі потужнос-

ті Страдчівського НВЛК. Окрім цього, окремими кафедрами університету ор-

ганізовувалося проведення практик на їх філіях та стаціонарах, лісозаготіве-

льних 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 
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підготовці фахівців (відкриття нових спеціалізацій, введення нових дисцип-

лін, формування тем дипломних проектів та магістерських робіт тощо). 

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

кій науково-навчальній лісоекологічній лабораторії, стаціонарах у Східниці 

та Моршині. Територія та об’єкти цих лісоекологічних стаціонарів приведені 

до нормального технічного і санітарного стану й вони придатні для нормаль-

ного функціонування у літній період поточного року. Протягом року забезпе-

чувалося перевезення студентів на місця практик транспортом університету. 

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 студен-

тів на університетських базах практик та лісоекологічних стаціонарах. 

 

1.1.7. 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 ви-

пускників 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 2018-2019 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 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 студентами-

випускниками ІЛСПГ, ІІМАКІТ, ІДКТД та ІЕЕМ з питань працевлаштування 

і проходження практик; 
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- організували зустріч студентів університету з фірмою “Mavista” з пи-

тання проведення практик і працевлаштування в літній канікулярний період 

(11-29 березня 2019 р.); 

- організували проведення майстер-класу і ознайомлення з університетом 

майбутніх абітурієнтів з шкіл м. Львова та м. Івано-Франківська (29 березня 

2019 р.); 

- взяли участь у Дні кар’єри ЄС у Львові в ЛНУ ім. І. Франка (10 квітня 

2019 р.); 

- взяли участь у Регіональній нараді-семінарі МОН України (26 червня 

2019 р.); 

- прийняли участь у 22-й міжнародній спеціалізованій виставці облад-

нання й інструменту для лісового господарства, деревообробної і меблевої 

промисловості “Деревообробка-2019” (14-17 травня 2019 р.). 

За останні роки, в т.ч. й у 2018/2019 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. 

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 обладнання лісового господарства”, “Технології деревооб-

робки”. У зв’язку із комп’ютеризацією виробництва з’явилася потреба у фа-

хівцях таких спеціальностей: “Комп’ютерні науки”, “Інформаційні системи та 

технології”, “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. 

Найкращі стосунки з кадровими агенціями, установами, підприємствами 

та фірмами встановилися в ННІ ІМАКІТ, ННІ ДКТД та ННІ ЛСПГ. Але від 

багатьох пропозицій під час працевлаштування, особливо на державних підп-

риємствах, 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 матеріально-технічне забезпечення  

навчального процесу 

 

Забезпечення навчального процесу сучасною науково-методичною літе-

ратурою, мультимедійними та іншими технічними засобами навчання є важ-

ливими чинниками, що забезпечують якісне надання університетом освітніх 

послуг з підготовки висококваліфікованих фахівців. 

На кафедрах університету методична робота впродовж навчального року 

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

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

кож вдосконалення і перевидання існуючих з урахуванням змін, що відбува-

ються в освіті та галузі. На даний час в університеті усі навчальні дисципліни 

за усіма освітніми програмами забезпечені україномовними навчальними під-

ручниками і посібниками, а також конспектами лекцій та необхідними мето-

дичними розробками. 

За звітний період у 2018-2019 навчальному році науково-педагогічними 

працівниками університету видано шість підручників, 12 монографій і          

17 навчальних посібників (табл. 1.9). 

 

Таблиця 1.9  

Видання навчально-методичної літератури у 2018-2019 н.р.  

 

Навчально-

наукові  

інститути 

Тип  видання 

Підручники Монографії 
Навчальні 

посібники 

Конспекти 

лекцій 

Навчально-

методичні 

розробки 

ЛСПГ 3 2 3 - 18 

ІМАКІТ - 2 2 3 24 

ДКТД 1 3 2 3 18 

ЕЕМ - 5 6 - 52 

Кафедри  

гуманітарно-

соціальних 

дисциплін  

2 - 4 1 9 

Всього 6 12 17 7 121 

 

Науково-педагогічні працівники університету плідно працюють над 

створенням підручників і посібників нового покоління – з використанням му-

льтимедійних технологій та електронних видань. На кафедрах університету 

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 лісо-
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вої та суміжних галузей. Це дає змогу ознайомлювати студентів з сучасними 

технологічними процесами, машинами та обладнанням, прийомами роботи, 

новими статистичними матеріалами тощо. Ці фонди постійно оновлюються і 

розширюються.  

На усіх кафедрах університету створено навчально-методичні комплекси 

дисциплін (НМКД), а на випускових кафедрах – ще й навчально-методич-ні 

комплекси спеціальностей (НМКС), які були високо оцінені інспекціями з 

якості освіти Міністерства освіти і науки України в 2013 і 2015 роках, а також 

експертними комісіями МОН України під час акредитації освітніх програм 

університету в 2018 році. 

Зміст підготовки бакалаврів і магістрів у НЛТУ України регламентується 

навчальними планами, які щорічно розглядаються Науково-методичними і 

Вченими радами ННІ та університету, а також затверджуються першим про-

ректором з науково-педагогічної роботи університету. У зв’язку із прийнят-

тям нових Законів України “Про вищу освіту” та “Про освіту”, впродовж по-

точного навчального року були розроблені нові освітні програми та плани 

підготовки фахівців, які поступили на навчання у 2018 році та поступатимуть 

у 2019 році. Постійно здійснюється робота з оновлення і вдосконалення іс-

нуючих освітніх програм і планів з урахуванням поступового скорочення на-

вчального навантаження і перехід до середнього навантаження у 600 годин. 

У 2018-2019 навчальному році університет пройшов первинну акредита-

цію за 19 освітньо-професійними програмами з 12-ти спеціальностей підго-

товки магістрів та отримав сертифікати про акредитацію за Переліком-2015 з 

теміном їх дії до 1 липня 2024 року, а також завершив загальне переоформ-

лення сертифікатів про акредитацію за Переліком-2010 підготовки бакалаврів 

з теміном їх дії до 1 липня 2028 року. 

Контроль за навчально-виховним процесом в університеті здійснюється 

випусковими і загальноосвітніми кафедрами, а також кафедрами гуманітарно-

соціальних дисциплін. Виконання навчального плану студентами здійснюють 

куратори, призначені наказом ректора відповідно до “Положення про викла-

дача-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 набра-

ло чинності з 01 вересня 2014 року і показало свою дієвість. Однак з прийнят-

тям нового Закону України “Про вищу освіту” воно вимагає деяких уточнень, 

змін та доповнень, що розробляються і будуть винесені для публічного обго-

ворення восени 2019 року. 

Система контролю в навчальному процесі здійснюється шляхом поєд-

нання його різних видів і форм. За часом проведення та специфікою дидакти-

чних завдань на різних етапах навчання використовуються такі види педаго-

гічного контролю: попередній (діагностика вхідного рівня знань студентів), 

поточний та підсумковий (модульний і семестровий контролі, атестація). 
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Під час проведення занять на кафедрах широко застосовуються сучасні 

інтерактивні методи та технології навчання. Для цього використовується су-

часне програмне забезпечення і авторські розробки НПП університету. Під 

час проведення лекційних занять використовуються мультимедійні техноло-

гії, які дозволяють покращити стиль викладання і перетворити лекцію у засіб 

розвитку логічного мислення та пошуку шляхів удосконалення існуючих або 

розроблення нових машин, технологічних процесів тощо. Мультимедійні 

комплекси широко використовуються кафедрами під час захисту бакалаврсь-

ких і магістерських кваліфікаційних робіт. Кафедри практично відмовилися 

від застарілих ТЗН (проекторів, діапроекторів, кінопроекторів, слайдоскопів, 

кодоскопів тощо). 

На своїх web-сторінках кафедри розміщують електронні версії конспек-

тів і курсів лекцій, методичні вказівки та інші довідкові матеріали. Це полег-

шує доступ студентів до навчальних матеріалів і вирішує проблему оператив-

ного пошуку навчально-методичних та наукових видань. 

В університеті створено “Віртуальне навчальне середовище НЛТУ Ук-

раїни” (координатор доц. Сторжук О.Л.), у якому розміщуються всі науково-

методичні розробки НПП університету. Це середовище є серцевиною дистан-

ційної форми навчання. 

У зв’язку зі збільшенням обсягів самостійної роботи студентів зросла 

роль науково-технічної бібліотеки (НТБ) університету. Її головне завдання – 

створити комфортні умови для самостійної роботи студентів у кожному чита-

льному залі, дати можливість доступу до мережі Іnternet для пошуку та вико-

ристання необхідних електронних навчально-методичних матеріалів. Рівень 

програмно-методичного забезпечення самостійної роботи студентів є достат-

нім для опанування ними освітніх програм підготовки за обраними спеціаль-

ностями. 

Відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про національну 

програму інформатизації”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу” та з метою 

подальшого вдосконалення роботи НТБ університету й підвищення її ролі у 

поліпшенні навчально-виховного процесу, ректоратом, виходячи з існуючих 

можливостей, забезпечувалися організаційні, фінансові та матеріальні заходи, 

необхідні для її належного функціонування. Протягом звітного періоду здійс-

нено поповнення фондів, а також продовжено роботу з розширення 

комп’ютеризації бібліотеки. Проводяться заходи із забезпечення бібліотеки 

ліцензованими програмними продуктами для створення електронних катало-

гів та баз даних, підключення на новій якісній основі до мережі Іnternet, впро-

вадження у практику її діяльності нових інформаційних та телекомунікацій-

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

ндації щодо її вдосконалення, а також підвищення ефективності та якості ви-

щої освіти й удосконалення навчально-виховного процесу з урахуванням 

провідного вітчизняного та світового досвіду, основних положень Болонсько-

го процесу, європейських стандартів вищої освіти та інноваційних технологій 

навчання для набуття учасниками освітньої діяльності незаперечних конку-

рентних переваг. 

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, пов’язаних 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. 

Впродовж 2018-2019 н.р. відбулося вісім засідань науково-методичної 

ради університету, на яких було розглянуто такі питання: 

1) Про досвід викладання навчальних дисциплін англійською мовою в 

ННІ ЕЕМ; 

2) Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 

університету; 

3) Про соціологічне опитування студентів університету; 

4) Про міжнародну співпрацю в ННІ ІМАКІТ; 

5) Про реалізацію заходів із вдосконалення вивчення студентами універ-

ситету іноземних мов; 

6) Про підвищення рівня практичної підготовки випускників ННІ ЛСПГ; 

7) Про акредитацію освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти 

за освітніми ступенями бакалавр і магістр відповідно до Ліцензійних умов; 

8) Про вдосконалення Системи національно-патріотичного виховання 

студентів університету; 

9) Про навчальну дисципліну “Альтернативна енергетика” для підготов-

ки магістрів за спеціальностями університету; 

10) Про вдосконалення роботи кафедр університету із запобігання та ви-

явлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях працівників і 

здобувачів вищої освіти; 

12) Про вдосконалення структури навчальних планів підготовки здобу-

вачів вищої освіти в університеті; 

13) Про формування справи для ліцензування підготовки іноземців за 

спеціальностями університету; 

14) Про структуру та зміст навчальних планів підготовки здобувачів ви-

щої освіти на 2019-2020 навчальний рік; 
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15) Про впорядкування груп забезпечення підготовки здобувачів вищої 

освіти за спеціальностями університету; 

16) Про результати апробованих курсів у “Віртуальному навчальному 

середовищі НЛТУ України” для якісного наповнення дисциплін та навчання 

студентів за дистанційною формою; 

17) Про освітньо-наукові програми підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня магістр за спеціальностями університету; 

18) Про положення: 

• Про навчально-методичне забезпечення в Державному вищому нав-

чальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”; 

• Про оцінювання знань (навчальних досягнень) студентів Державного 

вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет Укра-

їни”; 

• Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних пра-

цівників Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехніч-

ний університет України”; 

19) Про впорядкування авторських профілів у наукометричних базах 

Scopus та Web of Science та встановлення приналежності автора до організації 

Ukrainian National Forestry University (Affiliation ID: 60104402); 

20) Про підготовку конкурсних заявок для навчання та стажування сту-

дентів та викладачів за програмою Еразмус+ і оприлюднення та впрова-

дження результатів академічної мобільності; 

21) Про стан виконання ухвали Науково-методичної ради університету 

від 11 квітня 2019 року (протокол № 3) з питань “Про формування справи для 

ліцензування підготовки іноземців за спеціальностями університету” і “Про 

впорядкування груп забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за спе-

ціальностями університету”; 

22) Про стан розроблення англомовних освітніх програм; 

23) Про Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості 

студентами Державного вищого навчального закладу “Національний лісотех-

нічний університет України”;  

24) Про впорядкування змісту освітніх програм здобувачів вищої освіти 

за спеціальностями університету; 

25) Про збільшення ліцензованого обсягу за спеціальностями універси-

тету з урахуванням строків навчання здобувачів вищої освіти. 

Впродовж року Науково-методична рада університету розглядала питан-

ня рекомендації до друкування підручників і навчальних посібників, підго-

товлених і укладених НПП університету. 

За підсумками обговорення питань приймалися ухвали і рішення, які си-

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

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

реалізація є запорукою належного функціонування навчально-виховного про-

цесу в університеті. 
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1.3. Національно-патріотичне виховання студентів 
 

Національно-патріотичне виховання студентів університету є важливою 

складовою цілісного навчально-виховного процесу. Ця робота проводиться як 

під час навчального процесу, так і у позанавчальний час. Вона здійснюється 

відповідно до Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, Указів 

Президента України “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року” та “Про Стратегію національно-патріотичного вихо-

вання дітей та молоді на 2016-2020 роки”, а також в руслі основних засад 

“Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді” (наказ 

МОН України від 16 червня 2015 р. № 641) та розпорядження Кабінету Міні-

стрів України від 18 жовтня 2017 р. № 743-р “Про затвердження плану дій 

щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та мо-

лоді на 2017-2020 роки”, наказів Міністерства молоді та спорту України від 

20 лютого 2019 р. № 853 (зі змінами) “Про затвердження календарного плану 

заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2019 рік” та від 

05 квітня 2019 р. № 1740 “Про затвердження Порядку формування календар-

ного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді”, за-

реєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2019 р. за № 

437/33408. 

Підводячи підсумки виховної роботи в університеті за 2018-2019 навча-

льний рік, слід зазначити, що сьогодні в університеті, зберігаючи традиції ви-

ховної роботи, органічно діє єдина політика навчання і виховання, яка відо-

бражена у “Планах роботи та заходах щодо реалізації системи національно-

патріотичного виховання студентів НЛТУ України”, що затверджуються що-

річно ректором університету. Ці заходи плануються і проводяться в універси-

теті відповідно до Указів Президента України, Постанов Верховної Ради Ук-

раїни, наказів та листів Міністерства освіти і науки України та з урахуванням 

принципів, мети і завдань “Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді”. Вони відображають загальноуніверситетські заходи з вихо-

вної роботи, у яких беруть участь усі ННІ та кафедри університету. 

Сьогодні організаційно-методичне забезпечення виховного процесу в 

університеті здійснює Рада університету з виховної роботи (голова – прорек-

тор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків, доцент 

Борис М.М.) та Координаційна рада кафедр гуманітарно-соціальних дисцип-

лін (голова – завідувач кафедри історії України, політології та права, доцент 

Шептицька Л.Б.). 

Національно-патріотичне виховання студентів у НЛТУ України – це 

комплексна системна і цілеспрямована діяльність усіх підрозділів університе-

ту, кожного викладача щодо формування у молодого покоління високої пат-

ріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, конституцій-

ного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності та незалежності 

України. 

Основою системи виховання в університеті є національна ідея, яка відіг-

рає роль об’єднуючого, консолідуючого чинника в суспільному житті, спря-

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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мованого на вироблення життєвої позиції студента та становлення його осо-

бистості. Метою національно-патріотичного виховання студентів є створення 

методологічних засад для системної та цілеспрямованої діяльності підрозділів 

університету і громадськості щодо виховання молодої людини – патріота Ук-

раїни, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, 

правову і соціальну державу, бути готовим до виконання громадянського і 

конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, не-

залежності України, сприяти її становленню як правової, демократичної, со-

ціальної держави. 

Питання виховної роботи студентів університету систематично розгля-

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

дичних семінарах ННІ та кафедр, на кафедрах гуманітарно-соціальних дисци-

плін. На підставі розгляду цих питань визначаються шляхи покращення вихо-

вної роботи в університеті. Вивчення цієї проблеми показало розуміння нау-

ково-педагогічними працівниками університету її актуальності та гостроти. 

До цієї роботи активно залучається і студентське самоврядування. 

На Вченій раді університету 28 лютого 2019 року розглядалося питання 

“Про вдосконалення Системи національно-патріотичного виховання студен-

тів університету”. В доповіді Голови Координаційної ради кафедр гуманітар-

но-соціальних дисциплін, доцента Шептицької Л.Б. був зроблений аналіз ста-

ну виховної роботи в університету. Було константовано, що виховна робота в 

основному відповідає вимогам часу, новій Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді. Вчена рада відзначила, що в уніве-

рситеті впродовж останніх років сформувалася і діє система національно-

патріотичного виховання, яка покликана забезпечувати становлення самодо-

статнього громадянина – патріота України, гуманіста і демократа, готового до 

виконання своїх громадянських обов’язків. Прийнята нею ухвала за підсум-

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

малізації виховної роботи в університеті, створить вільний простір для реалі-

зації особистісних здібностей студентів. 

Вченою радою на цьому засідання схвалено оновлену “Систему націона-

льно-патріотичного виховання студентів Державного вищого навчального 

закладу “Національний лісотехнічний університет України”.  

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 поза-

навчальний процес, впроваджують нові технології організації виховної робо-

ти, проблемного навчання та постійно урізноманітнюють цю роботу. До неї 

активно долучається Студентська рада і профком студентів та аспірантів 

університету. 

Ми живемо в час динамічних змін та протистоянь. Гібридна війна росій-

ського агресора, пам’ять про Небесну Сотню, щоденні жертви на території 

проведення Операції Об’єднаних Сил, декларування зовнішньополітичного 

курсу, протистояння політичних сил напередодні виборів, глобальні катаклі-
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зми в природі – це ті виклики, які потребують постійного реагування і роботи 

над вдосконаленням системи виховання молоді і наближення її форм і мето-

дів до потреб сьогодення. 

В час глобальної інформатизації, коли за допомогою Інтернету можна 

отримати будь-які знання, за допомогою дистанційного навчання отримати 

освіту, багато скептиків ставлять питання: “Чи треба виховувати майже доро-

слих людей?”, “Чому викладач повинен займатися вихованням?”. Відповідь 

на ці питання залежить від багатьох чинників. Насамперед ми повинні усві-

домити, що університет служить не тільки для передачі спеціальних знань, а 

й для розвитку і відтворення особливого культурного прошарку, найважли-

вішим елементом якого є сам фахівець. 

Викладача, як представника визначеної культури характеризує не тільки 

специфічний набір знань і умінь, але й певний світогляд, досвід, життєві по-

зиції і цінності, особливості професійної поведінки тощо. Тому здобувач 

освіти, отримуючи знання і професійні уміння, долучається до певної культу-

ри. А щоб ця культура розвивалася і відтворювалася, необхідні живі люди, 

живе людське спілкування, якого не може замінити жоден сайт Інтернету. 

“Тільки характером можна виховати характер”, – зазначив свого часу видат-

ний педагог Костянтин Ушинський. Тому завданням кожного НПП універси-

тету є знайти нові педагогічні технології, які сприяли би створенню середо-

вища, що розвиває, навчає і виховує. 

Сформувати гармонійну особистість шляхом підсилення організаційно-

виховної, культурно-просвітницької роботи серед молоді у новій національ-

ній моделі освіти стає можливим у зв’язку з розвитком національної самосві-

домості, демократизацією і гуманізацією суспільства та поглибленням самоу-

правління в освітньому закладі. 

Виховна робота в університеті  впродовж 2018-2019 н.р. акцентувалася 

на таких пріоритетних напрямках: 

1) Військово-патріотичний. Сприяє формуванню почуття любові та 

відданості Батьківщині, національній гордості, служінню своєму народові. В 

час російської агресії ми зобов’язані безперервно акцентувати роботу в цьому 

напрямку. Організовуючи урочисті академії, запрошуючи бійців ООС, вша-

новуючи пам’ять Небесної Сотні, залучаючи  студентів до волонтерства, бе-

ручи участь у спортивних змаганнях – це та незначна крихта нашого з вами 

внеску на шляху до миру. 

20 лютого 2019 року, в річницю пам’яті Героїв Небесної сотні, біля ме-

моріальної дошки О. Капіноса (вул. Залізняка, 11) дирекція ННІ ДКТД орга-

нізувала спільну молитву-панахиду в пам’ять за загиблими на Майдані та 

бійцями ООС. 

Урочистості з нагоди 25-річчя отримання нашим ЗВО статусу “універси-

тет” і 145-річчя зародження лісової освіти, в рамках яких була проведена 

Міжнародна наукова конференція, урочиста академія, посвята меморіальних 

дощок А. Шептицькому та Л. Каденюку, академія до 100-річчя ЗУНР (кафед-

ра історії України, політології та права, Народний дім) стали вагомим внес-
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ком до виховання у студентів почуття поваги та патріотизму до своєї держа-

ви, міста та університету. 

Слід також відзначити активну участь НПП та студентської молоді у мі-

ських заходах (щорічний флеш-моб – спільне виконання повного тексту Дер-

жавного гімну України “Ще не вмерла Україна” (березень 2019 р.); громадсь-

ке віче “Пісні –символи Майдану” (листопад 2018 р.)). 

2) Євроінтеграційний. У зв’язку із прийнятими змінами до Конституції 

України щодо курсу нашої держави на вступ до ЄС та НАТО, ми повинні зо-

середитися на  вихованні майбутнього спеціаліста не тільки громадянином 

своєї країни, а й “громадянином світу”. Тут домінантним залишається націо-

нальний характер, як основа самовизначення українського народу й особис-

тості українця. Ключову роль в цьому напрямку виховної роботи відіграють 

відділ міжнародних звязків та кафедра іноземних мов, які допомагають на-

шим студентам адаптуватися в освітньому середовищі зарубіжних універси-

тетів. На високому рівні налагоджено і зустрічі наших партнерів із провідних 

навчальних закладів. Їм презентують наші досягнення, культуру, історію, ор-

ганізовують різноманітні дозвільно-ознайомчі заходи. 

Зокрема, у вересні 2018 року відбувся ІІ етап німецько-українського мо-

лодіжного проекту “Forest Exchange II”, який був реалізований НЛТУ Украї-

ни у партнерстві з німецькою організацією APOLLO e. V. Проект “Forest 

Exchange II” здійснювався в рамках програми молодіжних обмінів “Meet 

Up! Німецько-українські зустрічі молоді” за підтримки Фонду “Пам’ять, від-

повідальність і майбутнє” (EVZ, ФРН)  Міністерства закордонних справ ФНР 

та Фонду Роберта Боша (ФРН). А 2 грудня 2018 р. в Берліні, в еколого-

просвітницькому центрі “Ökowerk” відбулася презентація звіту за цим проек-

том і фільму. Начальник відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України, доц. О. 

Врублевська презентувала наш університет, основні цілі та події цьогорічного 

етапу проекту, що відбувався в Україні. 

3) Профорієнтаційний. Основною метою виховання сьогодні має бути 

набуття молодим поколінням соціального досвіду. Працюючи із студентами 

ми можемо створити соціальний капітал, який  побудований на довірі, взає-

модії та співробітництві. Така форма розвитку довела свою ефективність, 

оскільки у студентів з’являється впевненість у можливості самим щось зміни-

ти на краще, а також відчути впевненість у своєму професійному виборі. 

У квітні з ініціативи кафедри менеджменту організацій і адміністрування 

пройшов круглий стіл на тему “Працевлаштування в лісовому секторі: про-

блеми та можливості” за участю працівників Львівського та Івано-

Франківського обласних управлінь лісового та мисливського господарства, а 

також Обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підпри-

ємства “Галсільліс”. А з ініціативи кафедри менеджменту зовнішньоекономі-

чної діяльності відбулася презентаційна лекція керівника управління інвести-

ційної політики Львівської обласної державної адміністрації Романа Матиса 

на тему “Інвестиції: як і звідки залучати, стратегії і практичні кроки”. Досить 

цікавою була екскурсія студентів і викладачів ННІ ІЕЕМ на ДП “Львівський 

лісовий селекційно-насіннєвий центр” та деревообробний завод компанії 
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FAKRO. А на “Меблевому форумі S.T.I.Lviv”– спеціалізованій виставці (лис-

топад 2018 р.),  студенти-дизайнери представили 10 проектів меблів та ін-

тер’єру, 30 макетів та 8 зразків токарної пластики, презентуючи таким чином 

наш університет. Викладачі ННІ ДКТД у березні організували для студентів 

презентацію курсів від SoftServe IT Academy. Під час бесіди студенти отри-

мали корисні поради від рекрутерів, цікаві воркшопи від експертів академії, а 

також було проведено розіграш призів. А у травні 2019 року студенти ННІ 

ЕЕМ взяли активну участь у проведенні “Спеціального тижня” (екскурсії у 

музей архітектури “Шевченківський гай”, підприємства із виготовлення де-

рев’яних будинків у Львівській області). Мета заходу: визначити переваги і 

недоліки щодо існуючої бізнес-моделі. 

4) Духовно-моральний. В час популяризації матеріальних цінностей не-

обхідно навчити студента залишатися Людиною, вміти співчувати, допомага-

ти, сповідувати християнські цінності. 

У духовно-патріотичному вихованні студентської молоді особливу роль 

відіграє Студентський храм Рівноапостольного князя Володимира. З іні-

ціативи настоятеля храму капелана о. Богдана Кулика систематично організо-

вуються поїздки та прощі до святих місць, у яких беруть активну участь сту-

денти університету, а також інші заходи. За ці роки храм став осередком для 

забезпечення духовних потреб студентів. 

Настоятель храму, отець Богдан бере активну участь в загальноуніверси-

тетських заходах. За його допомоги та безпосередньої участі було організова-

но цікаві зустрічі: “Служіння Життю як виклик, завдання, покликання” із сес-

трою Юстиною (Ольгою Голубець, cестрою-служебницею згромадження Не-

порочної Діви Марії, викладачем Школи біоетики УКУ, біологом, генетиком, 

викладачем біології та хімії, волонтером-консультантом з біоетичних питань 

в Львівському обласному медико-генетичному центрі при Інституті спадкової 

патології); “Відоме та невідоме про Туринську Плащаницю” за участю капе-

лана НЛТУ України, о. Богдана та доцента кафедри хімічної технології силі-

катів НУ “Львівська політехніка” Боровця Зенона Івановича. 
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. 

Благодійну акцію для дітей-сиріт до свята Святого Миколая “Миколай 

про тебе не забуде” вже кілька років поспіль організовують викладачі кафед-

ри іноземних мов, філософії та психології, культурології та соціології. Цікаві 

зустрічі, неординарні відзначення Дня студента по-капеланськи в Гарнізон-

ному храмі Петра і Павла, прощання з колядою, благодійні акції – це ті захо-

ди, які виховують у наших студентів доброту, милосердя та любов. 

5) Екологічний. Дана робота дає змогу сформувати у студентів вміння 

вивчати і вирішувати проблеми навколишнього середовища на локальному, 

регіональному, національному і глобальному рівнях.  

Екологічному вихованню в університеті надається велика увага. Осно-

вним завданням в цьому є формування у студентів основ глобального еколо-

гічного мислення та екологічної культури, виховання в них почуття відпові-
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дальності за природу як національне багатство. Екологічне виховання стало 

невід’ємною частиною навчально-виховного процесу: круглі столи, еко-

фестиваль “Корінці добра”; студентський лекторії; конкурси творчих робіт 

студентів, екологічні практики; конкурс студентських презентацій, природоо-

хоронна акція “Посади, друже, дерево ДУЖЕ”; проект “Львову личить зеле-

не”, “Марш парків”; екологічні експедиції “Чиста Говерла”, прибирання пар-

ків “Знесіння” та “Піскові озера”. 

Пропагуючи екологізацію освіти, наш університет став унікальним зраз-

ком втілення ідей охорони навколишнього середовища. Підтвердженням цьо-

го є те, що у 2018 році НЛТУ України вперше увійшов в міжнародний рей-

тинг Зелених Університетів  (UI Green Metric World University Ranking) і за-

йняв 1 місце серед українських вузів. В цьому напрямку активно використо-

вуються інтерактивні виставки, природні тури, екологічні стежки, участь в 

проектах,  флеш-моби з ландшафтної архітектури, тощо. 21 березня 2019 року 

кафедрою менеджменту організацій і адміністрування та дирекцією ННІ ЕЕМ 

у Міжнародний день лісів (в рамках щорічної акції “Майбутнє лісу в твоїх 

руках”) спільно з  керівництвом ОКСЛГП “Галсільліс” та працівниками  ДП 

“Жовківське ЛГ” організовано заліснення близько одного гектара зрубу, ви-

саджено понад 6000 шт. саджанців дуба звичайного та ялини європейської. 

Викладачі кафедри іноземних мов та студенти ННІ ЛСПГ взяли участь у 

весняній толоці з відновлення Черешневого гаю Климентія Шептицького у 

Регіональному ландшафтному парку “Знесіння”. Студенти не тільки приби-

рали прилеглу територію, висаджували нові черешні, але й прослухали ін-

формацію з компостування та сортування відходів. 

Цікаво було проведено засідання Філософського клубу на тему “Еколо-

гічне виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського” (до 100-річчя 

від дня народження). 

Перший Львівський Екологічний форум “Міста та місцеві громади: роль 

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

тету, став визнанням важливості роботи, яку проводить колектив університе-

ту з питань екологізації освіти та проблем сталого розвитку. 

Час не стоїть на місці  й  пропонує нам нові форми проведення виховних 

заходів. Богословські зустрічі, засідання клубів, виставки-конкурси студент-

ських проектів, презентаційні перегляди фільмів, фестивалі, флеш-моби, кве-

сти, плогінг – це неповний перелік того, що сьогодні презентують кафедри у 

виховній роботі. 

Вже традиційними стали Посвята в студенти, День першокурсника, Вес-

на лісотехніка, Всесвітній день вишиванки, День кафедри дизайну та ін.  Що-

річно ці заходи доповнюються цікавими родзинками із запрошеним гостей, 

випускників, постановкою оригінальних номерів та комічних сцен. 

Удосконалюючи виховну роботу в університеті, колектив намагається 

змінювати формат проведення виховних заходів, запрошуючи колективи із 

інших навчальних закладів. Зокрема до 100-річчя ЗУНР кафедра історії Укра-

їни, політології та права організувала проведення урочистої академії, запро-

сивши духовий оркестр та вокальну групу Академії сухопутних військ ім. Ге-

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/
https://www.facebook.com/events/2512284832128737/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCxVxn7VwEYJhV8eYbQ1Ia79MtwqmiE_JliZuC1Swx9QbMoPlkg8WyKH-gIYCyTxJnMZc_9K5Fg9lmP&
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тьмана Петра Сагайдачного. На високому професійному рівні відсвяткували 

205-у річницю від дня народження Т.Г. Шевченка. Чоловічий хор “Гомін” ра-

зом із студією художнього слова Народного дому подарували студентам та 

викладачам прекрасний концерт. І надалі планується розширювати співпрацю 

у проведені виховних заходів із закладами освіти та культури м. Львова. 

На належному рівні 20 вересня 2018 року в університеті було організо-

вано відзначення Міжнародного Дня студентського спорту (кафедра фізично-

го виховання). Цей день покликаний привернути увагу та підвищити значу-

щість спорту в закладах освіти та залучити до своїх лав прихильників здоро-

вого способу життя, сприяти його популяризації і розвитку. В рамках Міжна-

родного Дня студентського спорту відбувся Чемпіонат НЛТУ України з ба-

гатьох видів спорту. 

Серйозних здобутків досягли наші студенти з арм-спорту. Студент Влас-

товичак О. (гр. ЕК-11) зайняв ІІІ місце на першості України, а Дядюк В. (гр. 

ЛГС-11) став чемпіоном України на першості серед студентів у Полтаві (ка-

федра фізичного виховання). 

Студенти та НПП НЛТУ України приймають активну участь в загально-

міських заходах: долучилися до проведення пішої ходи на Янівський цвинтар 

1 листопада 2018 року для вшанування пам’яті Січових стрільців (ННІ ЛСПГ, 

кафедра історії України, політології та права). Вже другий рік поспіль коман-

да студентів-лісотехніків займає призове ІІІ місце у квесті до річниці ЗУНР 

серед 12 команд м. Львова (координатор доцент кафедри історії України, по-

літології та права Саламаха І.П.). Вже традиційно у загальноміському флеш-

мобі до річниці першого виконання гімну України беруть активну участь сту-

денти та НПП НЛТУ України. 

Студенти НЛТУ України активно презентують наш університет на місь-

кому та загальнодержавному рівнях. Справжніми активістами тут є ННІ 

ДКТД. Зокрема, студент Кожухарь Владислав грає за хокейну команду 

“Львів”, Канцір Андрій є членом військово-патріотичною організації УНА 

УНСО, Кисіль Богдан – віце-президент громадського об’єднання “Територія 

ініціативної молоді” (ТІМ) – об’єднання активних людей, які своїми креатив-

ними ідеями і рішучими діями хочуть змінити світ, Пастух Олександр, Май-

хер Олег, Вінтонів Максим, Піскунов Юрій – півфіналісти студентської ліги 

сміху в складі команди “Неправильний приффкус”. 

Бичук Юрій разом із студентами групи ДТ-31 працювали у ГО “Допомо-

га Армії України”: збирали продукти в супермаркетах і відправляли на пере-

дову та в госпіталь, проводили екскурсію містом для поранених військових, 

які лікувалися в госпіталі, брали участь у організації Дня Української Армії. 

Кафедра дизайну проводить значну роботу з естетизації громадських се-

редовищ на прохання соціальних та навчально-виховних установ. Восени 

2018 року для ЗОШ № 27 по вул. Свенціцького, 15 НПП кафедри оформили 

дитячий майданчик та розробили дизайн-проект і виконали розпис стін ігро-

вого павільйону в Будинку дитини № 2 по вул. Антоновича, 117. 

Використовуючи різні форми проведення виховних заходів, впродовж 

цього навчального року вдалося активізувати роботу із студентами-
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першокурсниками в рамках проведення адаптаційного курсу. За тісної спів-

праці адміністрацій університету та ННІ, кафедр гуманітарно-соціальних ди-

сциплін, студентського самоврядування та профкому, відділу міжнародних 

звязків і Науково-технічної бібліотеки вдалося представити студентам цікаву 

і одночасно пізнавальну інформацію про життя університету. 

Активніше почали працювати Народний дім та студія художнього слова. 

Відновлює свою роботу студентська Народна хорова капела “Діброва”. Над-

звичайно хороші показники щодо відвідування виховних заходів мають ті, 

котрі організовуються студентським самоврядуванням та студентським 

профкомом (Міс НЛТУ, День вишиванки, Вечір першокурсника, Весна лісо-

техніка). Слід відмітити, що студентське самоврядування є дієвою формою 

самовиховання студентів. 

Проведення заходів виховного характеру є важливою складовою  діяль-

ності кафедр гуманітарно-соціальних дисциплін. Зокрема, на кафедрі іс-

торії України, політології та права основою системи виховання вважають 

національну ідею, яка відіграє роль об’єднуючого і консолідуючого чинника 

в суспільному житті, спрямованого на вироблення життєвої позиції студента 

та становлення його особистості. Кожен НПП намагається знайти нові педа-

гогічні технології, які сприяли би створенню середовища, що розвиває, на-

вчає і виховує. 

Студенти ННІ ЛСПГ разом із заступником директора з виховної роботи 

Гаврилюком С.А. та зав. кафедри Шептицькою Л.Б. взяли активну участь в 

загальноміських заходах до 100-річчя ЗУНР: долучилися до проведення пішої 

ходи на Янівський цвинтар 1 листопада 2018 р. для вшанування пам’яті Січо-

вих стрільців. Вже другий рік поспіль команда студентів нашого університету 

займає призове ІІІ місце серед 12 команд м. Львова у квесті до річниці ЗУНР 

(координатор – доцент Саламаха І.П.). 

Доцент Захарчин Н.Г. прочитала лекцію на тему “Українське державот-

ворення” для особового складу повітряного командування “Захід”. В академі-

чних групах викладачами кафедри проведено бесіди на тему “Дмитро Донцов 

як теоретик українського націоналізму” (до 135-річчя від Дня народження 

Дмитра Донцова – українського критика, публіциста, політичного діяча), “Ге-

роїчні сторінки української історії” – до 76-ї річниці УПА. 

На належному рівні кафедра організувала презентацію короткого курсу 

історії України (доц. Захарчин Н.Г.) та екскурсію Львовом (доц. Шептицька 

Л.Б.) під час зустрічі студентів та викладачів із навчальних закладів Німеччи-

ни та Швейцарії. В академічних групах було проведено бесіди на теми “НА-

ТО: історія, сучасність та перспективи для України”, “Євроінтеграційні перс-

пективи України” та інші. 

Працюючи в профорієнтаційному напрямку викладачі кафедри активно 

презентують студентам здобутки університету. Окрім цього, завідувач кафед-

ри Шептицька Л.Б. та доцент Захарчин Н.Г. організували екскурсії Львовом 

для студентів лісогосподарських коледжів, які  відвідали НЛТУ України для 

участі в Олімпіаді для випускників. 
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Викладачі кафедри активно долучилися до організації та проведення за-

гальноуніверситетських заходів, зокрема з нагоди 145-річчя НЛТУ України. 

Завідувач кафедри Шептицька Л.Б. організувала роботу адаптаційного курсу 

для студентів-першокурсників. 

Кафедрою філософії та психології у вересні-жовтні 2018 року було 

продовжено традицію участі у Всеукраїнських Сковородинських навчаннях 

“Пізнай себе” (до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди, 2017-2022 рр., 

за окремим планом). 

Цікавою формою виховної роботи є відвідування викладачами разом зі 

студентами експозицій та заходів “Форуму видавців” з наступним обговорен-

ням їх в академгрупах. Так, у вересні 2018 року доц. Возняк І.М. після відві-

дання “Форуму” разом зі студентами гр. А-41 провів обговорення виступу В. 

Яворівського з приводу видання книги “Автопортрет в уяві” (про трагічну та 

дивовижну долю Катерини Білокур). 

Упродовж року проведено низку засідань Філософського клубу (керів-

ник – завідувач кафедри, д-р філос. наук, професор Семенюк Е.П.): 

1) Екологічне виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (до 

100-річчя від дня народження) – вересень; 

2) Актуальність соціально-політичних вчень доби Ренесансу – листопад; 

3) Образ України у творчості О. Олеся (до 140-річчя від дня народження) 

– квітень. 

Активну участь у проведенні засідань Філософського клубу, а також 

круглих столів брали проф. Скринник М.А., доц. Возняк І.М., доц. Фльорко 

Л.Я., доц. Шикула О.П., доц. Шамлян К.М. 

Також було організовано низку заходів соціально-екологічного змісту – 

круглих столів, бесід тощо. Завідувач кафедри, проф. Семенюк Е.П. керував 

роботою студентського лекторію “Сучасна екологія та перспективи сталого 

розвитку”, на якому впродовж навчального року виступили усі НПП кафедри. 

Оригінальною формою виховної роботи була організація зустрічі студе-

нтів у Клубі практичної психології (доц. Шикула О. П.). 

НПП кафедри традиційно використовували такі форми роботи, як колек-

тивний перегляд вистав у театрах імені М. Заньковецької та “Воскресіння” 

(доц. Возняк І.М., доц. Шикула О.П.), залучення студентів до благодійної ак-

ції “Миколай про тебе не забуде” (для дітей-сиріт до свята Святого Миколая, 

доц. Шикула О.П.), участь у загальноуніверситетських виховних заходах. 

На наступний навчальний рік заплановано низку заходів національно-

патріотичного (в т.ч. екологічного) виховання, органічно пов’язаних з навча-

льним процесом. Зокрема, кафедра буде продовжувати участь у Всеукраїнсь-

ких Сковородинських навчаннях “Пізнай себе”. 

НПП кафедри соціології та культуролії активно залучали студентів до 

екскурсій історико-архітектурним заповідником Львова: відвідували музеї 

Львова, зокрема Національний музей (Д-2) та етнографічний (ЛГС-1, А-1). 

Такі екскурсії передбачені робочими програмами навчальних дисциплін “Іс-

торія української культури”, “Історія мистецтва та архітектури”, “Культура 

особистості”. 
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Студенти неодноразово відвідували вистави львівських театрів. Зокрема 

студенти гр. Д-1, ЛГС-1 та СПГ-1 відвідали вистави Національного театру 

опери та балету імені Соломії Крушельницької “Лебедине озеро” i “Дон Пас-

куале”, a студенти гр. А-3 – виставу Національного театру імені Марії Зань-

ковецької “Гуцулка Ксеня”. 

За ініціативи НПП кафедри традиційним стало відзначення Дня україн-

ської писемності та мови (9 листопада). В цьому навчальному році, окрім на-

писання Всеукраїнського диктанту, відбулося засідання студентського  куль-

турологічного клубу “Світовид” на тему “Іван Огієнко – мовознавець, куль-

туролог” (До 100-річчя виходу в світ праці “Українська культура”). 

Найуспішнішим як за організаційними, так і за емоційно-інтелектуаль-

ними характеристиками можна вважати проведення заходів, присвячених 

ювілею Ів. Нечуя-Левицького (березень 2019 р.). Змістовні сценарії, неорди-

нарна форма проведення цих заходів була високо оцінена студентами і при-

сутніми на цих заходах. 

Освітньо-виховна робота на кафедрі іноземних мов здійснюється з ме-

тою виховання студентів у дусі загальнолюдських та національних духовних 

цінностей, формування належного рівня культури та високих моральних яко-

стей, свідомого ставлення до виконання обов’язків громадянина України. 

Протягом 2018-2019 н.р. викладачами кафедри були проведені такі захо-

ди виховного характеру: 

- “Типово українське: Українська традиціїна культура. Львів – столиця 

Західної України” (круглий стіл в рамках німецько-українського молодіжного 

проекту “Forest Exchange II” за програмою “Meet Up!”; доц. Ванівська О.М., 

доц. Малиновська О.Л., ст викл. Масон С.Р. – вересень, 2018 р.); 

- “Важливість вивчення іноземних мов” (бесіда, ст викл. Чаплик О.А., 

асист. Подоляк З.Р. – жовтень, 2018 р.); 

- “Студенство як соціальна група” (круглий стіл, доц. Дяк Т.П. – листо-

пад, 2018 р.); 

- “Освіта з позиції Концепції сталого розвитку” (круглий стіл, ст. викл. 

Миклаш Л.Т. – травень, 2019 р.). 

Колектив кафедри взяв участь у весняній толоці з відновлення Черешне-

вого гаю Климентія Шептицького у Регінальному ландшафтному парку “Зне-

сіння” (доц. Ванівська О.М., асист. Преснер Р.Б., ст. викл. Чаплик О.А. –

квітень, 2019 р.). 

Важливим кроком до підвищення якості підготовки фахівців є організо-

вані кафедрою курси поглибленого вивчення англійської мови для студентів 

та НПП університету. Роботу цих курсів слід продовжити і вдосконалювати 

їх форму і сміст. 

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 російсько-українською війною на сході України. 
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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 підго-

товленості 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. 

У навчально-виховному процесі університету навчальна дисципліна “Фі-

зичне виховання” згідно з навчальними планами викладається для студентів 

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

верситеті здійснюється за традиційною моделлю та формою викладання нав-

чальної 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. 

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, пауерліф-

тинг, армрестлінг, настільний теніс, кік-боксинг, бокс, шахи, пішохідний (во-

дний, велосипедний) туризм. Проводяться екскурсії та мандрівки Львівщи-

ною, а також  створено належні умови для оздоровчих занять аспірантів, нау-

ково-педагогічних працівників та співробітників університету на таких спор-

тивних об’єктах: футбольне поле, спортивні зали, шаховий клуб, гімнастичне 

містечко та зал атлетичної гімнастики. 

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 універ-

ситету з футболу, міні-футболу, волейболу, шахів. Відкритий турнір з футза-

лу пам’яті провідного інженера ІОЦ Ігоря Куцького щорічно проводиться се-

ред НПП вишів міста Львова. 

Згідно з календарем фізкультурно-спортивних заходів, затверджених 

Львівським обласним спортивним товариством студентів “Гарт”, студенти 

нашого вишу регулярно беруть участь в “Універсіаді Львівщини” з різних ви-

дів спорту серед студентів ЗВО. 

Відповідно до плану виховної роботи загальноуніверситетських кафедр 

університету викладачі кафедри здійснювали її в процесі навчальної роботи, 
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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). 

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 зайняла п’яте командне місце на міжвузівських змаганнях 

“Універсіади Львівщини – 2018”. 

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 2018-2019 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 захищати 

суверенітет і територіальну цілісність Української держави. 

ННІ університету разом із профспілковою організацією студентів НЛТУ 

України 1 листопада 2018 року традиційно було організовано та проведено на 

високому рівні щорічний фестиваль-конкурс художньої самодіяльності сту-

дентів-першокурсників “День Першокурсника – 2018” в рамках фестивалю 

“Золота Осінь –2018”. 

Завдяки вдалій організації ННІ в університеті на високому рівні прове-

дено фестиваль студентської творчості Національного лісотехнічного універ-

ситету України “Весна Лісотехніки – 2019”. Він відбувся 28 травня 2019 ро-

ку в Міському палаці культури ім. Гната Хоткевича. Місця розподілилися 
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так: 1 місце – ННІ ЕЕМ; 2 місце – ННІ ДКТД; 3 місце – ННІ ЛСПГ; 4 місце – 

ННІ ІМАКІТ. 

Нагороди у номінаціях отримали: 

- кращий СТЕМ – команда ННІ ЕЕМ; 

- кращий ВІА – команда ННІ ДКТД; 

- кращий танець – команда ННІ ДКТД; 

- краще сучасне оформлення – команда ННІ ДКТД; 

- кращий режисер постановник – Назар Мартиновський (команда ННІ 

ЕЕМ); 

- кращий фрістайл – Дарія Шинкаренко (команда ННІ ЕЕМ); 

- кращий актор – Тарас Яремій (команда ННІ ЛСПГ); 

- краща акторка – Анна Шепель (команда ННІ ДКТД); 

- кращий вокал – Катерина Кравчук (команда ННІ ДКТД). 

Цікавим є той факт, що команда ННІ ЕЕМ випередила команду ННІ 

ДКТД, яка перед тим три роки поспіль займала 1-е місце. 

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 вирі-

шувалися 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 змогу отримати повну інформацію про хід навчального 

процесу та організацію студентського дозвілля в університеті. Для першокур-

сників організовуються тематичні вечори, екскурсії містом, відвідування ви-

ставок і вечорів відпочинку. Для студентів другого курсу проводяться планові 

заняття з дисципліни “Етика та естетика”. 

Кожен наставник академічної групи на початку календарного року скла-

дає і подає в дирекцію 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 ініціативи, так і з урахуванням побажань студентів. 

Більшість наставників сумлінно відносяться до виконання своїх 

обов’язків з виховання студентської молоді, вникають в студентські пробле-
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ми, організовують та відвідують виховні заходи. Серед кращих наставників 

академічних груп: проф. Гриник Г.Г.,  доц. Вицега Р.Р. та Король М.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, організація 

студентського дозвілля здійснюються через Студентську раду ННІ, до якої 

входять її голова, старости поверхів та активні студенти. 

За рахунок перевірок, які постійно організовуються дирекцією інституту  

в гуртожитках і негайного прийняття заходів до порушників внутрішнього 

розпорядку у звітному році вдалося значно зменшити кількість правопору-

шень і підвищити дисципліну серед мешканців. 

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 в 

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 АТО і ООС, зустріч з духовними на-

ставниками тощо, які проводяться в університеті. 

Під час проведення лекційних і лабораторно-практичних занять студен-

там розповідають про значення лісів для людини у харчуванні, будівництві 

житла, обороні тощо. На історичних та сучасних прикладах прищеплюється 

любов студентів до природи та її раціонального використання. 

Викладачі та студенти активно беруть участь у допомозі волонтерським 

організаціям для допомоги воїнам АТО та пораненим бійцям. 

11 червня 2019 р. під керівництвом ст. викладача Пархуця Л.В. відбулася 

екскурсія студентів групи А-11 у с. Магерів Жовківського району, під час 

якої студенти ознайомилися з історією цього містечка та подіями часів другої 

світової війни. 

Працівники інституту постійно беруть участь у заходах національно-

патріотичного спрямування, які організовуються кафедрою історії України, 

політології та права з метою забезпечення виховання студентів відповідно до 

існуючих соціокультурних умов. 

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, пок-

ращення 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 2018-

2019 рр. щодо реалізації системи національно-громадянського виховання сту-
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дентів НЛТУ України”, які є узагальненням комплексу заходів, передбачених 

планами виховної роботи наставників академічних груп. Основними складо-

вими такої роботи було національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, 

громадянсько-правове, моральне, екологічне, естетичне, трудове та фізичне 

виховання студентів інституту, а координували всі заходи відповідно до за-

твердженого Плану виховної роботи в ННІ ІМАКІТ наставники академічних 

груп на чолі із заступником директора інституту Іванишиним Т.В. 

Кращими наставниками у 2018-2019 навчальному році визнано доц. Ге-

риса М.І. (каф. ЛМ) та  доц. Магуру Б.О. (каф. ЛПВЛД). 

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

затверджувалися звіти наставників академічних груп, обговорювався стан ви-

ховної роботи в інституті та житлово-побутові умови проживання студентів у 

гуртожитку № 3, заслуховувалися звіти завідувачів кафедр та заступника ди-

ректора ННІ ІМАКІТ Іванишина Т.В. З цією метою до складу вченої ради ін-

ституту було введено голову студентського профкому Тургунбаєву М.С. (гр. 

АК-11), голову студентського самоврядування Кушлика П.В. (гр. ІН-31) та 

його заступника Шквирка Ю.І. (гр. АК-11). 

На засіданнях виховної ради інституту розглядалися 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- та спортивно-масовій роботі; 

- профілактика правопорушень серед студентів у гуртожитку та на тери-

торії університету; 

- покращення умов проживання студентів у гуртожитку; 

- результати успішності навчання студентів. 

З метою пришвидшення адаптації студентів-першокурсників до умов пе-

ребування та навчання, в розклад аудиторних занять було введено години 

адаптаційного курсу, на яких студенти отримали повну інформацію про орга-

нізацію навчального процесу та студентського дозвілля в університеті. 

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 студенти ННІ ІМАКІТ прий-

мали активну участь у проведенні інститутських та загальноуніверситетських 

заходів. 

Третій рік поспіль з метою покращення виховної роботи серед студентів, 

їх швидкої адаптації до умов проживання, навчання та перебування в універ-

ситеті, покращення взаємовідносин між студентами та викладачами, покра-

щення профорієнтаційної роботи в інституті запроваджено “Дні кафедри”. 

Завідувачі кафедр складають план проведення заходів в рамках “Днів кафед-

ри” на цілий навчальний рік, подають його в дирекцію на затвердження й 

один раз в семестр звітують про результати його виконання на засіданні вче-
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ної ради ННІ ІМАКІТ. В результаті, за звітний період: організовано зустрічі 

студентів з колективами кафедр та ознайомлено їх з лабораторіями і матеріа-

льно-технічним забезпеченням; проведено круглі столи, тренінг-дискусії, се-

мінари, спортивні турніри викладачів і студентів з шахмат та волейболу; від-

відано фахові виставки та бібліотеки; організовано зустрічі з виробничниками 

та екскурсії на провідні підприємства тощо. 

В інституті постійно проводиться й всебічно підтримується активна 

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

20.09.2019 р. відбувся Чемпіонат НЛТУ України – 2018 з різних видів спорту, 

присвячений Міжнародному дню студентського спорту. Здобутки інституту: 

-  легкоатлетичний крос на 1000 м: 1 місце – Господарик Олександр (гр. 

ЛІ-31) та 3 місце – Ільченко Володимир (гр. ІН-21); 

- армспорт у ваговій категорії 75 кг: 1 місце – Голуб Анатолій (гр. ЛІ-

21); 

- чемпіонат з футзалу: 2 місце. 

Питанням національно-патріотичного виховання студентів у ННІ ДКТД 

надають важливого значення, починаючи з першого курсу і продовжуючи йо-

го впродовж усього навчання в університеті. Зі студентами першого курсу 

проводяться адаптаційні заняття відповідно до графіку. 

Студентам-першокурсникам призначають наставників академічних груп, 

які допомагають їм адаптуватися і спрямовують навчальний і позанавчальний 

процес в університеті. Окрім цього, дирекція інституту з першого курсу акти-

вно пропагує залучення студентів у Народний дім університету, де їм пропо-

нують займатися у різних гуртках, 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 2018-2019 навчальний рік дирекцією інституту разом із ректоратом та 

профкомом студентів проведено чимало заходів, які спрямовують студентсь-

ку молодь до глибшого розуміння Української історії, культури, державотво-

рення та героїчної спадщини. 

У організації національно-патріотичного виховання студентів велику до-

помогу надають такі громадські організації як студентське самоврядування, 

профком студентів та інші. Дирекція інституту, наставники груп та викладачі 

намагаються тісніше співпрацювати із академічними групами та окремими 

студентами, краще розуміти позааудиторне життя студентів і спрямовати йо-

го у напрямі національно-патріотичного та християнського виховання. 

Зокрема, НПП кафедри дизайну разом із студентами впродовж року про-

водили експозиції своїх робіт в НЛТУ України та виставках м. Львова. На 

кафедрі запроваджені дієві форми підняття авторитету викладача-митця: від-

відування студентами виставок, на яких демонструються твори образотворчо-

го мистецтва та дизайну; проведення “майстер-класів”, коли викладач на 

практичному занятті власним прикладом поряд з роботами студентів профе-

сійно демонструє методику виконання навчальних завдань (дисципліни “Жи-
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вопис”, “Рисунок”). Такі заняття провели доц. Ямаш Ю.В., ст. викладач На-

вротний С.Й., ст. викладач Коровай О.О. та асист. Шепеть Т.М. 

Ведеться робота з підтримання благодійних заходів та з надання шефсь-

кої допомоги організаціям та установам відповідно до професійного профілю 

кафедри дизайну. Значну увагу приділено введенню студентів в культурно-

мистецьке середовище Львова та Львівської області не лише як відвідувачів 

заходів, а й у якості учасників. Студенти виконують творчі роботи на такому 

рівні, що проходять відбіркові виставки до участі в художніх виставках про-

фесійних художників. Зокрема, виконані тематичні плакати на різні соціальні, 

екологічні, національні теми в програмі дисципліни “Графічний дизайн” під 

керівництвом доцента Ямаша Ю.В. демонструються на щорічних Міжнарод-

них виставках “Львівський осінній салон” у Львівському Палаці мистецтв, 

організаторами яких є Львівська організація Національної спілки художників 

України, департамент з питань культури, національностей та релігії Львівсь-

кої державної адміністрації. 

Студенти ННІ ДКТД вдруге взяли участь у Всеукраїнському фізкультур-

но-спортивному заході “Студентська миля”. Учасники подолали дистанцію 

довжиною в одну милю (1609 м) територією Стрийського парку. Студенти 

разом з НПП кафедри інформаційних технологій кілька разів у місяць прово-

дять спортивні турніри з баскетболу, волейболу та футзалу.  

Щороку першокурсники спеціальностей “Комп’ютерні науки” та “Інфо-

рмаційні системи та технології” разом з наставниками відвідують львівський 

офіс Тікетс.UA, де працює понад 400 працівників. У березні відбулася презе-

нтація курсів від SoftServe IT Academy. Під час бесіди студенти отрима-

ли корисні поради від рекрутерів, цікаві воркшопи від експертів академії, а 

також проведено розіграш призів. 

Традиційно за планом підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 

“Деревообробні та меблеві технології”, студенти і викладачі ННІ ДКТД у ве-

ресні-жовтні провели виїзні навчально-виробничі екскурсії на передові підп-

риємствах галузі. 

Студенти ННІ ДКТД також беруть активну участь у спортивному житті 

університету та за його межами. Вони брали участь у футбольних, волейбо-

льних, баскетбольних, тенісних, шахових та інших змаганнях. За участь в 

університетських і міжуніверситетських спартакіадах студенти ННІ ДКТД 

здобувають призові місця та нагороди. 

Варто відзначити таких студентів:  Кожухаря Владислава –  гравця збір-

ної з хокею ХК “Львів”; Канціра Андрія – члена військово-патріотичної орга-

нізації УНА-УНСО та кількох молодіжних організацій (Міське самовряду-

вання Червонограда, Гірницька молодіжна організація Ехо Червоноград); Ки-

сіля Богдана – віце-президента громадського об’єднання “Територія ініціати-

вної молоді” (ТІМ); Пастуха Олександра, Майхера Олега, Вінтоніва Максима, 

Піскунова Юрія – півфіналістів студентської ліги сміху в складі команди 

“Неправильний приффкус”; Бичука Юрія – учасника ГО “Допомога Армії 

України”, який брав участь в організації Дня Української Армії, 1,5 місяці 

працював у неприбутковій громадській організації “Get Your Wings” у Берлі-
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ні, а також  брав участь у розробленні відео-гри для обездолених дітей у пів-

денній Африці, у воркшопах для дітей у школах. 

Студенти інституту збирали продукти в супермаркетах і відправляли на 

передову та в госпіталь, проводили екскурсію містом для поранених військо-

вих у госпіталі. 

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

гуртках, спортивних секціях та громадських організаціях сприяє покращенню 

національно-патріотичного виховання майбутніх фахівців – громадянин і па-

тріотів України. 

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 ле-

кцій, практичних та семінарських занять мають виховне спрямування, що ві-

дображено 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 ціннос-

тей. 

У гуртожитках, де проживають студенти інституту, силами молоді ство-

рено затишну атмосферу шляхом організації взаємодопомоги, дозвілля і ко-

лективного відпочинку. Зокрема, у гуртожитках №№ 1 і 4 організовувалися 

“Дні кафедр”, до програм яких входили зустрічі та бесіди зі студентами різ-

них курсів, виставки новинок економічної та екологічної літератури. 

Вихованню громадських і патріотичних почуттів у студентів сприяють 

загальноакадемічні урочистості, що проводяться з нагоди вшанування пам’яті 

Т.Г. Шевченка, річниці проголошення ЗУНР, відзначення Дня університету, 

ювілейних дат визначних діячів української науки та культури, а також відві-

дування музеїв, театрів. 

Зокрема, в 2018-2019 навчальному році особливої уваги заслуговували 

такі культурно-просвітницькі події та заходи університету, які стали нагодою 

для не лише цікаво і пізнавально провести час, але й виявити творчі здібності 

і таланти студентів: 

- вечір, присвячений Дню захисника України та Українській повстансь-

кій армії; 

- форум “Лісотехнічна освіта і кар’єра”;  

- фестиваль студентської творчості “Весна лісотехніки – 2019” (команда 

студентів ННІ ЕЕМ виборола перше місце); 

- 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 правопору-

шень серед студентів у гуртожитку і на території університету. Особлива роль в 

організації цієї роботи належить наставникам. 
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У навчальному процесі НПП ННІ ЕЕМ домагаються того, аби кожна ле-

кція, 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, духовні цінності, виховували в 

собі почуття патріотизму, громадянської та національної гідності, активну 

життєву позицію у процесі побудови Української держави. Інформаційні та 

виховні години, є важливою формою національно-громадянського виховання 

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

ні, подіями міжнародного життя, найважливішими досягненнями в галузі на-

уки, культури, техніки тощо. 

Цікавим є досвід виховання студентської молоді на кафедрі МОА, яка 

вважає, що це виховання повинно бути національно-патріотичним, бо лише 

патріоти спроможні побудувати ефективну національну економіку, забезпе-

чити ефективне відтворення природного довкілля і сталий розвиток. 

Одним із важливих напрямів освітньо-виховного процесу є еколого-

економічне виховання молоді. Елементи еколого-економічного спрямування 

у виховній роботі зі студентами сприяють формуванню їх екологічної куль-

тури, що передбачає: 

- розуміння сучасних екологічних проблем держави й світу, усвідомлен-

ня їх важливості, актуальності й 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 навичок 

його збереження. 

Участь у формуванні еколого-економічного світогляду студентів беруть 

не лише наставники академічних груп, а й інші викладачі кафедр. Зі студен-

тами проводяться бесіди про збереження довкілля і пропагуються заходи, що 

запобігають негативним екологічним проявам. 

Зокрема, студенти спеціальності “Облік і оподаткування” залучені до 

участі у проекті “Львову личить зелене”. Учасники цього громадського руху 

не лише проводять заходи щодо збереження чистоти у місті (організовують 

прибирання сміття у парках, встановлення смітників у громадських місцях), 

але й пропагують здоровий і екологічний спосіб пересування – велосипеди. 

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

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

долучаються до збереження довкілля. Так, щороку студенти ННІ ЕЕМ долу-
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чаються до роботи екологічної експедиції “Чиста Говерла”, прибирання парку 

“Знесіння”, парку “Піскові озера” та інших громадських зелених зон. 

Окрім того, викладачами кафедр ННІ ЕЕМ постійно акцентується увага 

на потребі формування у студентів не “споживацького”, а нового еколого-

економічного мислення щодо використання природних ресурсів, як на занят-

тях, так і позааудиторних зустрічах зі студентами. 

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 нашого університету, 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 інститутів: 

- підготовка до проведення та урочиста посвята першокурсників у студе-

нти НЛТУ України (вересень 2019 р.); 

- вечори першокурсника в рамках фестивалю “Золота Осінь –2018” (у 

навчально-наукових інститутах) (листопад 2018 р.); 

- тематичний вечір “Не журися, Україно! Ми – твої сини”, присвячений 

100-річчю Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) (22 листопада 

2018 р.); 

- вечорниці на Андрія (конкурси, пісні, танці) (грудень 2018 р.); 

- театралізований Різдвяний Вертеп “Христос народився – Славімо його” 

(січень 2019 р.); 

- вечір до Дня Святого Валентина “На крилах любові” (лютий 2019 р.); 

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

український цвіт” (лютий 2019 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 2019 р.); 

- гаївки (до Великодня) (квітень 2019 р.); 

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

раїнська мати!” (травень 2019 р.); 

- фестиваль “Весна лісотехніки – 2019” (травень 2019 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 планів роботи, була такою: 

- Філософсько-світоглядний вимір екологічних проблем в Україні ХХІ 

ст. (вересень 2018 р., проф. Скринник М.А.); 

- Мистецьке осягнення природи та екологічна естетика (жовтень 2018 р., 

доц. Фльорко Л.Я.); 

- Екологічні цінності в сучасній філософії та науці (листопад 2018 р., 

доц. Шикула О.П.); 
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- Специфіка та екзистенцій ний характер філософування у творчості Ва-

силя Стуса (круглий стіл до 80-річчя від Дня народження, березень 2019 р., 

доц. Фльорко Л.Я., доц. Шикула О.П..); 

- Українська національна ідея у творах Т.Г. Шевченка (філософський 

клуб з нагоди 205-річчя від Дня народження, березень 2019 р., проф. Скрин-

ник М.А., доц. Возняк І.М.); 

- Філосфія сміху в українськиї повістях М. Гоголя (круглий стіл до 210-

річчя від Дня народження, квітень 2019 р., проф. Скринник М.А., доц. Возняк 

І.М.); 

- Психологічне здоров’я студентів НЛТУ України (клуб практичної пси-

хології, квітень 2019 р., доц. Шамлян К.М., доц. Шикула О.П.); 

- Педагогічна та науково-просвітницька діяльність П. Куліша (філософ-

ський клуб з нагоди 200-річчя від Дня народження, травень 2019 р., доц. 

Фльорко Л.Я., проф. Скринник М.А., доц. Шикула О.П.). 

Кафедрою історії України, політології та права добре налагоджена робо-

та правничого студентського лекторію “Молодь і закон” (керівник – ст. 

викладач кафедри історії України, політології та права Ременяк О.В.), який 

безперервно впродовж майже 15 років забезпечує правове виховання студен-

тів та дає їм змогу брати участь в обговоренні актуальних та цікавих тем із 

провідними спеціалістами. Робота лекторію побудована, головним чином, на 

проведенні зустрічей із фахівцями з галузі права, представниками нотаріату, 

правоохоронних органів, суду, адвокатами, засновниками молодіжних органі-

зацій, екологами, представниками органів публічної влади та ін. 

Відповідно до планів роботи лекторію у 2018-2019 навчальному році те-

матика зустрічей та засідань була такою: 

- БФ “Мрії можливі” – відкрий своє серце для добра (жовтень, 2018 р.; 

лектор – Шептицька Я., засновник, випускниця НЛТУ України); 

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

лектор – Шемечко І. Я., нотаріус); 

- Децентралізація влади в України: основні аспекти та результати (гру-

день, 2018 р.; лектор – Ременяк О.В., ст. викладач кафедри історії України, 

політології та права); 

- Медицина майбутнього, або, що нам принесе медична реформа (бере-

зень, 2019 р.; лектор –  Заставний І.І., к.м.н, сімейний лікар); 

- Податкова знижка на навчання. Як? Кому? Скільки? (квітень, 2019 р.; 

лектор – Андрейко О.І., адвокат, спеціаліст з податкового права); 

- Соціальна майстерня WOODLUCK: меблі та декор з дерева та металу, 

майстер класи, обмін досвідом (травень, 2019 р.; лектор – Левицький А., ко-

ординатор проектів та програм ЛОФ); 

- Соціальна підтримка молоді у Львові: програма та практична реалізація 

(червень, 2019 р.; лектор – Шнайдер В. В. начальник управління молоді, сім’ї 

та спорту Львівської міської ради). 

Студенти мали можливість прослухати цікаву лекцію, взяти участь в об-

говоренні заявленої теми, поставити запитання та порадитися з лекторами, які 

є професіоналами своєї справи. 
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Активно працює психолого-педагогічний семінар наставників академі-

чних груп (керівник – доц. Шамлян К.М.). Його робота спрямована на опра-

цювання психологічних проблем, які виникають в процесі педагогічної діяль-

ності, обмін педагогічним досвідом, дискусійне обговорення актуальних про-

блем у діяльності викладачів-наставників,. 

Засідання семінару проводилися відповідно до “Планів роботи та заходів 

щодо реалізації системи національно-громадянського виховання студентів 

НЛТУ України” на 2018 та 2019 роки. 

Теми засідань психолого-педагогічного семінару в осінньому семестрі 

були присвячені розгляду таких питань: 

- допомога студентам першого курсу адаптуватися до особливостей нав-

чання в університеті (вересень, 2018 р.); 

- самоорганізація та індивідуальний стиль педагогічної діяльності викла-

дача-наставника (жовтень, 2018 р.); 

- цінності і смисложиттєві орієнтації особистості (жовтень, 2018 р.); 

- вольова організація особистості. Воля та її виховання у навчальному 

процесі (грудень, 2018 р.). 

Теми семінарів у другому семестрі передбачали дискусійне обговорення 

таких питань: 

- екологічне виховання в університеті (березень, 2019 р.); 

- навчання і праця у житті студента НЛТУ України (квітень, 2019 р.);  

- комунікації у студентській групі та їх вплив на академічну успішність 

(травень, 2019 р.); 

- індивідуально-психологічні чинники ефективності професійної діяль-

ності викладача-наставника (червень, 2019 р.). 

Окрім цього, упродовж року керівником психолого-педагогічного семі-

нару, доц. Шамлян К.М. проводяться індивідуальні психологічні консультації 

для студентів. 

Однак ця ділянка виховної роботи вимагає вдосконалення. Зокрема, слід 

сконцентрувати свою увагу на відпрацюванні психологічних проблем, які ви-

никають у процесі педагогічної взаємодії наставника зі студентською 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 наставників академічних груп, які би за 

покликанням серця виконували виховну роботу зі студентами. 

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 від-

повідальність за інформування та явку студентів та викладачів-наставників 

академічних груп на різноманітні заходи виховного характеру. 

Впродовж навчального року надзвичайно активно і ефективно працював 

Громадський центр соціологічних досліджень (керівник – в.о. завідувача 
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кафедри, доц. Лободинська О.М.), що був створений на кафедрі соціології та 

культурології. Ця робота здійснювалася за такими  основними напрямами: 

• дослідження мотивації абітурієнтів щодо вибору для навчання нашого 

університету та оцінка ефективності профорієнтаційної роботи викладачів та 

адміністрації університету; 

• дослідження рівня задоволеності навчанням студентів, які завершують 

навчання на освітньому рівні бакалавр. 

У звітному 2018-2019 навчальному році вже втретє Громадським цент-

ром соціологічних досліджень здійснювався соціальний моніторинг ефектив-

ності профорієнтаційної роботи. Опитування проводилося з 8 по 19 жовтня 

2018 р, загальна кількість респондентів становила 268 студентів першого кур-

су навчання (71% від загальної кількості першокурсників). 

Кількісний розподіл респондентів за інститутами: ННІ ЛСПГ – 53 студ.,  

ННІ ЕЕМ – 80 студ., ННІ ДТД – 112 студ, ННІ ІМАКІТ – 23 студ. Розподіл за 

формою навчання: повна (ПФ) – 160 студ., скорочена (СФ) – 108 студ. 

Серед основних чинників, які вплинули на рішення абітурієнтів ста-

ти студентом НЛТУ України, більшість респондентів (55%) зазначили, що 

це було їхнє особисте рішення. 

 

 
Рис. 1.8. Розподіл відповідей щодо суб’єктів впливу 

на прийняття рішення стати студентом НЛТУ України 

 

Кожен четвертий абітурієнт приймав рішення щодо вступу в універси-

тет, орієнтуючись на пораду батьків, родичів чи знайомих. Для 10% респон-

дентів саме думка друзів та знайомих, які навчаються у НЛТУ, стала виріша-

льним фактором, який вплинув на рішення щодо вступу до нашого універси-

тету. 6% респондентів зазначило, що на їхній вибір вплинули вчителі у школі 

(коледжі, ліцеї, технікумі). Профорієнтаційну діяльність викладачів та адміні-

страції НЛТУ України навряд чи можна вважати задовільною, оскільки лише 

(2%) респондентів зазначили вплив цього чинника на їхнє рішення щодо 

вступу. 
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Таблиця 1.10 

Розподіл відповідей щодо суб'єктів впливу на прийняття рішення 

стати студентом НЛТУ України (% до загального числа опитаних) 

 

№ 

з/п 

 ННІ 

ІМАКІТ 

ННІ 

ЛСПГ 

ННІ 

ДКТД 

ННІ 

ЕЕМ 

 ПФ СФ  ПФ СФ  ПФ СФ  ПФ СФ 

1 Особисте рішен-

ня 

57 57 56 59 59 59 54 61 38 53 62 23 

2 Батьки, родичі 26 43 19 17 8 24 29 28 29 29 26 38 

3 Друзі в НЛТУ 17 0 25 11 17 7 10 9 12 8 9 10 

4 Вчителі 0 0 0 6 0 10 6 0 16 6 0 24 

5 Викладачі 0 0 0 4 8 0 1 1 0 4 3 5 

6 Інше 0 0 0 3 8 0 3 0 6 0 0 0 

 

Аналізуючи вплив такого чинника як вчителі у школі (коледжі), цікави-

ми є результати в розрізі за формами навчання (повна чи скорочена). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1.9. Розподіл відповідей першокурсників, які навчаються 

за повною (а) і за скороченою (б) формами навчання 
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Рис. 1.10. Вплив суб’єктів на прийняття рішення 

стати студентом НЛТУ України (2016-2018 н.р.) 

 

Співставляючи результати опитування у цих двох групах, приходимо до 

висновку, що для 14% першокурсників, які навчаються за скороченою фор-

мою навчання, основним суб’єктом впливу стали викладачі коледжу. 

Аналізуючи тенденції впливу суб’єктів на абітурієнтів, можна прослід-

кувати такі зміни: зменшується кількість тих, для кого вступ в університет 

був самостійним особистим вибором, а зростає роль друзів та викладачів ко-

леджів. Спираючись на такі результати до профорієнтаційної роботи варто 

активніше залучати студентів, які навчаються в університеті та викладачів 

коледжів. 

Аналізуючи відповіді респондентів щодо джерел інформації про НЛТУ 

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

на першому місці для абітурієнтів залишається офіційний веб-сайт нашого 

університету. Про це джерело вказав кожен другий абітурієнт. 

 За результатами опитування на другому місті серед джерел інформації про 

університет для 32% респондентів були особисті контакти. 7% опитаних студе-

нтів серед джерел інформації про університет назвали профорієнтаційну зу-

стріч з викладачами. Соціальні мережі як джерело інформації назвали 7% пер-

шокурсників, найбільше (9%) серед студентів економічних спеціальностей. 

Порівнюючи результати опитування в розрізі інститутів фіксуємо, що 

для студентів-першокурсників, які навчаються в ННІ ІМАКІТ, найвагомішим 

джерелом були саме особисті контакти, а профорієнтаційні зустрічі не мали 

жодного впливу. Водночас, для студентів скороченої форми навчання інших 

ННІ, саме завдяки профорієнтаційним зустрічам з викладачам вдалося загіту-

вати до вступу в НЛТУ України майже кожного п’ятого студента.   
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Рис. 1.11. Головне джерело інформації про НЛТУ України 

 

Таблиця 1.11 

Головне джерело інформації про НЛТУ України 

(% до загального числа опитаних) 

 

№ 

з/п 

 ННІ 

ІМАКІТ 

ННІ 

ЛСПГ 

ННІ 

ДКТД 

ННІ 

ЕЕМ 

 ПФ СФ  ПФ СФ  ПФ СФ  ПФ СФ 

1 Веб-сайт 43 57 37 50 58 41 50 57 37 51 49 52 

2 Особисті контакти 57 43 63 27 38 17 33 33 33 30 36 14 

3 Профорієнтаційна 

зустріч 

0 0 0 9 0 14 8 0 20 6 2 19 

4 Соціальні мережі 0 0 0 2 0 3 5 4 6 9 8 10 

5 Студентські акції 0 0 0 2 0 10 1 2 0 1 0 1 

6 Інші джерела 0 0 0 2 4 0 2 4 0 2 3 0 

7 Газета “Освіта лісі-

внича” 

0 0 0 4 0 6 1 0 2 1 0 1 

8 Газета “Високий 

замок” 

0 0 0 2 0 3 1 0 2 0 0 0 

9 5-й канал 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 

 

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; якщо ж основним чин-

ником обрання нашого ВНЗ були поради батьків, то й основне джерело інфо-

рмації – особисті контакти.  

Співставляючи результати опитувань щодо впливу джерел інформації 

про НЛТУ України за останні три роки, можна фіксувати збереження тенден-

цій щодо місця кожного джерела інформації. 
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Рис. 1.12. Головні джерела інформації про НЛТУ України (2016-2018 рр.) 

 

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

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

них варіантів. На першому місці для 75% опитаних є здобуття фахової освіти 

високої якості та отримання диплому міжнародного визнання. Упродовж 

трьох років зберігається тенденція цієї можливості як пріоритет. 

 На другому за рейтингом місці (35-38%) студенти обрали три наступні  

переваги навчання в НЛТУ: можливість працевлаштування на державних ви-

робничих підприємствах, у провідних українських та іноземних компаніях, в 

органах державного управління або започаткування власної справи; можли-

вість здобуття усіх ступенів освіти та можливість продовжити навчатися 

та/або стажуватися за кордоном. Щодо можливостей працевлаштування, за 

результатами дослідження, фіксуємо тенденцію до зниження (2016 р. – 59%, 

2017 р. – 45%, 2018 р. – 38%). 

Для кожного четвертого абітурієнта здобуття другої вищої освіти став 

вагомим чинником обрання нашого університету як закладу освіти. Можли-

вості  вивчення профільних дисциплін іноземними мовами та оздоровлення на 

студентських базах відпочинку, знайшла підтримку в 13% студентів. Можли-

вість отримати кваліфікацію водія як пріоритет навчання в НЛТУ загалом 

оцінили 9% студентів, найвищу підтримку віддали студенти ННІ ІМАКІТ 

(26%). 

Для кожного десятого абітурієнта пріоритетом обрання навчання в НЛТУ 

України стала реалізація таких можливостей, як паралельно з основним навчан-

ням проходити військову підготовку з присвоєнням звання офіцеру запасу, про-

живання у “зеленому” студентському містечку в центрі Львова, реалізація влас-

них різнобічних інтересів, розвиток творчих і спортивних здібностей, отри-

мання кваліфікації водія. 
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Рис. 1.13. Розподіл відповідей щодо преференцій вибору НЛТУ України 

 

 

Таблиця 1.12 

Розподіл відповідей щодо преференцій вибору НЛТУ України 

(% до загального числа опитаних) 

 

№ 

з/п 

 НЛТУ 

України 

ННІ 

ЛСПГ 

ННІ 

ЕЕМ 

ННІ 

ДКТД 

ННІ 

ІМАКІТ 

1 Фахова освіта високої якості   75 75 61 84 74 

2 Працевлаштування 38 36 38 38 43 

3 Усі ступені вищої освіти 37 32 45 37 17 

4 Навчання за кордоном 35 30 31 37 65 

5 Друга вища освіта 25 32 26 19 30 

6 Навчання іноземною мовою 13 11 20 10 8 

7 Оздоровлення 13 11 14 12 26 

8 Реалізація власних  інтересів 10 8 6 15 13 

9 Здобуття кваліфікації водія 9 11 2 8 26 

10 Проживання у студ. містечку 9 13 10 12 13 

11 Проходження військової під-

готовки 

8 7 0 7 21 

 

 



 

 66 

Аналізуючи відповіді респондентів у розрізі ННІ, фіксуємо такі дані: 

- фахова освіта високої якості найбільш важлива для студентів, які нав-

чаються в ННІ ДКТД; 

- можливість працевлаштуватися після здобуття диплому про вищу осві-

ту за фахом практично однаково оцінюють студенти усіх ННІ; 

- здобути усі ступені освіти найбільш важливим є для студентів еколого-

економічного профілю (45%), і лише для 17% студентів ННІ ІМАКІТ; 

- можливість навчатися за кордоном найвище оцінили студенти, які нав-

чаються в ННІ ІМАКІТ (65%); 

- здобуття другої вищої освіти – це найвагоміший чинник для (32%) сту-

дентів спеціальностей ННІ ЛСПГ; 

- кожен п’ятий студент ННІ ЕЕМ як пріоритет навчання обрав можли-

вість навчатися іноземною мовою. 

Здійснюючи моніторинг оцінки ефективності профорієнтаційної роботи, 

було розширено комплекс питань і дано можливість колишнім абітурієнтам 

самостійно висловити свої пропозиції, які сприятимуть залученню мотивова-

ної молоді на навчання до НЛТУ України. Отже, студенти пропонували такі 

заходи профорієнтаційної роботи: 

- створення власного ютуб-каналу про цікаве життя в університеті, рек-

лама університету в різних соціальних мережах; 

- у соціальних мережах розміщувати сучасні відеоролики про навчання і 

можливості реалізувати свої здібності і таланти (для популяризації навчаль-

ного закладу пропонується створення віртуальної екскурсії університетом); 

- організація “Дня відкритих дверей”, на якому будуть зустрічі з цікави-

ми особистостями, які навчалися в НЛТУ України і досягли успіху. Агітація з 

їхньої сторони щодо майбутніх професій і можливостей працевлаштування. 

Під час проведення зустрічей бажано організовувати виступи музичних мо-

лодіжних груп (вечірки); 

- активніше здійснювати персональну агітацію в школах та коледжах 

(особливо в сільській місцевості). Пропонують до агітації долучати студентів, 

які навчаються в університеті; 

- проведення соціальних акцій у населених пунктах з метою популяриза-

ції університету. 

Аналізуючи і співставляючи результати опитування першокурсників у 

2016-2018 н.р., фіксуємо, що головним джерелом інформації про університет 

для більшості абітурієнтів є офіційний веб-сайт університету. Серед головних 

суб’єктів впливу залишається сам абітурієнт, його батьки і зростає роль друзів, 

які навчаються в університеті та профорієнтаційна робота в коледжах. Серед 

усіх можливостей, які надає навчання в НЛТУ України, найвищий рейтинг 

отримала можливість здобути фахову освіту високої якості та отримати диплом 

міжнародного визнання, а також можливість працевлаштуватися за фахом. 

У звітному періоді Громадським центром соціологічних досліджень про-

водилося опитування студентів останнього року навчання на освітньому 

рівні бакалавр щодо оцінки рівня задоволеності навчанням в НЛТУ Ук-

раїни. Термін проведення: з 25 березня по 8 квітня 2019 року. 
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Загальна кількість респондентів становила 239 студентів, з них: ННІ 

ЛСПГ – 71 студент, ННІ ІМАКІТ – 48 студент, ННІ ДКТД – 88 студент, ННІ 

ЕЕМ – 32 студенти. За результатами опитування процесом навчання в НЛТУ 

України загалом задоволені 52% респондентів, зокрема найбільша кількість 

серед студентів ННІ ЕЕМ (78%), а найменша – в ННІ ДКТД (42%). Аналізу-

ючи процес навчання на освітньому рівні бакалавр, кожен 10 студент розча-

рований цим процесом. Водночас серед респондентів ННІ ІЕЕМ жоден не 

підтримав цей варіант відповіді, серед студентів ННІ ІМАКІТ та ЛСПГ – та-

ких 6%. 

У звітному періоді розпочато порівняльне соціологічне дослідження на 

тему “Виховна робота очима студентів: проблеми та перспективи”, результа-

ти якого планується оприлюднити на засіданні Вченої ради університету в 

жовтні 2019 року. 

З метою вдосконалення профорієнтаційної роботи, була розроблена анкета 

для старшокласників, з якими проводилися профорієнтаційні зустрічі та прове-

дені соціологічні опитування. Результати опитувань вже опрацьовані, але пот-

ребує ще аналізу результати вступної компанії, щоб зясувати як спрацював ме-

тод агітації, пов’язаний з використанням зворотного зв’язку з абітурієнтом. 

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 тощо), 

необхідно на рівні адміністрації вирішити питання забезпечення Центру не-

обхідними ресурсами, а також розглянути питання посилення його штатного 

складу. 

Культурно-просвітницька та національно-патріотична робота науково-

технічної бібліотеки (НТБ) є складовою частиною національно-

громадянського виховання студентів НЛТУ України. Університетська бібліо-

тека є своєрідним центром інформування користувачів про події в зоні АТО 

(ООС), експонування найсвіжіших матеріалів з патріотичної тематики на те-

матичних поличках, книжкових виставках. 

Ця робота здійснювалася відповідно до законів України “Про вищу осві-

ту”, “Про засади державної мовної політики”, “Про національну програму ін-

форматизації”, “Про культуру”, Національну доктрину розвитку освіти, Зако-

ни України, Укази Президента України “Про додаткові заходи щодо держав-

ної підтримки культури і мистецтва в Україні”, “Про схвалення Концепції 

державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та попу-

ляризації читання на період до 2020 року”, Стратегію розвитку бібліотечної 

справи в Україні до 2025 року “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. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/print1329904735517623
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
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Нова система обслуговування читачів орієнтована як на внутрішнього, 

так і на зовнішнього користувача. Зовнішній користувач має цілодобовий до-

ступ до матеріалів НТБ через web-сайт. НТБ для задоволення інформаційних, 

освітніх, культурних потреб своїх користувачів використовує як реальний, 

так і віртуальний простір. 

У 2018-2019 навчальному році велося постійне оновлення інформаційно-

го наповнення web-сайту. У категорії “Новини” створено та опубліковано 138 

новин (експрес-інформацій), які містили статті, світлини та матеріали з інтер-

нет-ресурсів, що можуть стати важливими для відвідувачів сайту. 

Зокрема були підготовлені та опубліковані 21 “нетрадиційні” віртуальні 

виставки з інтернет-ресурсів: 

-15 кращих українських книжок 2018 року; 

- “Природу треба охороняти не тільки тому, що вона кращий захист для 

людини, але й тому що вона є прекрасною”; 

- Соборна мати – Україна одна для всіх, як оберіг; 

- Топ-10 найважливіших книжок 2018 року; 

- Сучасні патріотичні вірші (10 віршів про Майдан: Герої не вмирають); 

- Зайшов до лісу – потрапив у казку; 

- Львівська ратуша; 

- Екранізація творів українських письменників; 

- Найдорожчі книги світу; 

- Мова ДНК нації; 

- Стала енергетика в Україні та світі; 

- “Britannica”. Найповніша й найстаріша універсальна енциклопедія 

англійською мовою. 

Віртуальна виставка є засобом розкриття інформаційних ресурсів книго-

збірні, її візитною карткою, відображаючи стиль бібліотеки і творчі можливо-

сті персоналу. Віртуальна виставка, будучи мобільною, компактною, змістов-

ною, виступає в ролі провідника у загальному потоці інформації. Тематика 

віртуальних виставок у 2018-2019 навчальному році була спрямована на від-

знаку пам’ятних і знаменних дат, річниць, висвітлення історико-культурного 

надбання українського народу. Було створено 70 віртуальних виставок у роз-

ділі “Віртуальні виставки” на web-сайті бібліотеки. Для створення виставок 

було використано 1229 документів: 

- Лісові культури – основа майбутнього лісу; 

- “Енеїда” – перший твір нової української літератури; 

- Дерев’яне домобудівництво; 

- “Голодомор: відкриваємо правду світові; 

- “Талант, що прагнув до зір” (до 125-річчя вiд дня народження М. Хви-

льового); 

- Степан Бандера – життя, присвячене свободі (до 110-річчя від дня    

народження Степана Бандери); 

- Деревообробне обладнання та його експлуатація та інші. 

Окрім наповнення web-сайту контентом, паралельно велася робота куль-

турно-просвітницького спрямування традиційними методами. Щоб привер-
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нути увагу до конкретних видань і допомогти користувачам зорієнтуватися у 

фонді бібліотеки, їх також необхідно рекламувати. Особливе місце в арсеналі 

засобів рекламного впливу посідають традиційні книжково-ілюстровані ви-

ставки, які є невід’ємною складовою бібліотечної  діяльності. 

У 2018-2019 навчальному році було оформлено і представлено різними 

відділами 117 книжково-ілюстрованих виставок, 7 відкритих переглядів, на 

яких представлено 2591 документи. В залах обслуги було оформлено 113 ка-

лендарів знамених та пам’ятних дат.  

Під час організації культурно-просвітницької роботи більша увага при-

ділялася  питанням  фахового напрямку університету з метою повного  розк-

риття фонду, а також питанням охорони навколишнього середовища та еко-

логічної безпеки життєдіяльності людини, правової, естетичної та економіч-

ної  тематики. 

Для покращення культурно-інформаційної грамотності 24-28 вересня 

2018 року було проведено “Тиждень бібліографії”, в рамках якого відбулася 

презентація та обговорення “Бібліотек@ – творимо свободу. Медіа- та інфор-

маційна грамотність”. 

Не перший рік поспіль, для залучення якомога більшої кількості корис-

тувачів та студенства, бібліотека проводить такі флешмоби як “Подаруй кни-

гу бібліотеці: друковану чи електронну”, “Прийди на роботу, навчання у ви-

шиванці”, “Перетворимо Землю на квітник”, “Всеукраїнський радіодиктант 

національної єдності” та “Музеями Львова”. 

З нагоди 25-річчя одержання Львівським лісотехнічним інститутом ста-

тусу “університет” бібліотека випустила бібліографічні покажчики праць усіх 

ННІ університету. Під час проведення міжнародної конференції “Національна 

лісотехнічна освіта та наука у контексті світових трендів” бібліотека підготу-

вала презента-цію у програмі Power Point, відеоролик і експонувала книжкову 

виставка праць вчених НЛТУ України у конференц-залі університету та нау-

ковому читальному залі. 

Культурно-просвітницька та національно-патріотична робота НТБ велася 

у контексті сучасного бачення, нового осмислення подій та історичних явищ. 

Тож, підсумовуючи, можна з упевненістю стверджувати, що в універси-

тетті функціонує комплексна системаа виховних заходів, метою якої є досяг-

нення загальної та професійної культури студентів, виховання в них високого 

професіоналізму, національної свідомості, патріотизму, гуманізму, а також 

духовної, правової, мовної, фізичної та екологічної культури. 

Виховання молоді було і залишається важливою ділянкою роботи в уні-

верситеті. Військова агресія Росії на Сході України диктує нові вимоги до ви-

ховної роботи.  Тому сьогодні ця робота вимагає пошуку нових форм, напов-

нення новим змістом і злагодженої комплексної роботи усіх структурних під-

розділів університету. Потрібно пам’ятати, що якщо зернятко моралі, яке ми 

сіємо проросте в серцях молодих людей  – то це буде нашим маленьким внес-

ком у загальнодержавну справу виховання нового покоління українського на-

роду. Разом з тим, займаючись вихованням студентів, ми вшановуємо пам’ять 
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про тих, хто відав своє життя за незалежну Україну, і пам’ятаємо про тих, хто 

сьогодні боронить її на Сході. 

Тому посилення національно-патріотичного виховання студентської мо-

лоді, яка формуватиме ядро інтелігенції на основі національної ідеї, – є над-

звичайно гострою і актуальною проблемою. 

Робота з національно-патріотичного виховання студентів університету 

потребує підвищення координації між кафедрами гуманітарно-соціальних ди-

сциплін та дирекціями ННІ, а також вдосконалення окремих форм, за якими 

здійснюється виховний процес.  

Більше уваги необхідно приділяти розвитку рідної мови, у якій, як в дзе-

ркалі, відбивається минуле і сучасне українського народу, його звичаї і тра-

диції. Потребує координації виховна робота кафедр гуманітарно-соціальних і 

природничих дисциплін та дирекцій ННІ, спрямована на підвищення рівня 

національної безпеки України, в тому числі – екологічної безпеки. 

Потребує концептуального перегляду форма проведення адаптаційного 

курсу. 

Вимагає вдосконалення робота наставників академічних груп і органів 

студентського самоврядування. Необхідно підвищити їх роль в національно-

патріотичному вихованні студентів. Для покращення цієї роботи необхідно: 

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

вчально-виховному процесі; 

- застосовувати заохочувальні заходи для кращих наставників; 

- проводити конкурс “Кращий наставник року”, преміювати кращих на-

ставників і надавати переможцям переваги під час укладання строкових тру-

дових угод; 

- залучати до наставництва не тільки молодих НПП, але й провідних та 

досвідчених професорів і доцентів; 

- тісніше співпрацювати наставникам з НПП кафедр гуманітарно-

соціальних дисциплін. 

Організація виховної роботи в структурних підрозділах університету по-

требує постійного вдосконалення, пошуку і застосування нових форм впливу 

на студентів, відпрацювання нових методик. Разом з тим, потрібно активізу-

вати традиційні види діяльності, збереження та поглиблення набутого досві-

ду. Виховання повинно носити творчий характер, орієнтуватися на проблеми 

та особливості, характерні для нашого університету. 

Долаючи певні перешкоди та продовжуючи працювати, ми очікуємо ви-

ховати студента – патріота, який активно підтримуватиме і сприятиме розви-

тку Української державності, поважатиме Конституцію України, буде дбай-

ливим у ставленні до національних багатств, рідної природи, готовим до за-

хисту Батьківщини, шануватиме історичну пам’ять, рідну культуру, мову, на-

ціональні свята та традиції. 

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 спрямовувалась на ін-

формування випускників шкіл і коледжів про перелік спеціальностей, озна-

йомлення з Правилами прийому з метою залучення до вступу на навчання 

найбільш обдарованої молоді. 

У 2018-2019 навчальному році профорієнтаційна робота проводилася в 

умовах конкуренції з іншими навчальними закладами і ускладнювалася еко-

номічною, військовою та політичною ситуацією в державі, а також з ураху-

ванням складної демографічної ситуації в країні. За даними МОН України 

2018 року школи випустили найменшу кількість школярів за всю історію Ук-

раїни (близько 185 тисяч осіб). Це був пік демографічної кризи. У 2019 році 

кількість школярів незначно збільшилась. Для участі в зовнішньому незалеж-

ному оцінюванні 2019 року зареєстровано було 344 тисячі осіб. 

З 5 лютого до 25 березня 2019 року проходила реєстрація для участі у 

ЗНО. З кожним роком знижується кількість осіб, які реєструються для участі 

у ЗНО - (185 тис. осіб у 2018 році, 240 тис. осіб у 2017,  267 тис. осіб у 2016 

році, 289 тис. осіб у 2015 році). Велика кількість ЗВО різної форми власності 

готують фахівців за спеціальностями, які ліцензовані в університеті, що біль-

ше ускладнює конкуренцію.  

Нові Умови прийому до ЗВО у 2019 році були затверджені наказом МОН 

України від 11 жовтня 2018 року № 1096. Через певні причини, які були неза-

лежні від університету Умови прийому до ЗВО 2019 р. були зареєстровані пі-

зніше (21 грудня 2018 року №1456/32908) і вступили у дію 28 грудня 2018 

року. Відповідно до Умов прийому Приймальна комісія університету вчасно 

розробила і затвердила Правила прийому і розмістила їх у встановлені термі-

ни на сайті університету – до 5 лютого 2019 року. Предмети, які виносились 

для абітурієнтів за відповідними спеціальностями  для здачі ЗНО у 2019 році 

були доведені вступникам швидше, ще 19 грудня 2018 року. Відповідний до-

даток 11 з Правил прийому був поданий на сайті Приймальної комісії, щоб 

вступники змогли зареєструватись на пробне ЗНО з 8 січня до 31 січня 2019 

р. У тестуваннях взяли участь випускники закладів загальної та вищої освіти 

минулих років. Абітурієнти мали можливість скласти тестування щонайбіль-

ше з чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО відбулося з 11 навчальних 

предметів. Вступники 2019 року могли подати до семи заяв на місця держав-

ного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих кон-

курсних 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 обмежувалось. Зарахування вступників на базі 

школи відбувалося централізовано в автоматизованому режимі за  рейтингом, 

який  формувався в ЄДЕБО по всіх ЗВО. 

 

 



 

 72 

Новації вступної кампанії у 2019 році були такі:  

У 2019 році приймалися сертифікати зовнішнього незалежного оціню-

вання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німе-

цької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспа-

нської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оці-

нювання 2018 та 2019 року. Найбільше учасників ЗНО зареєстровано для 

проходження тесту з української мови і літератури, з історії України та мате-

матики. Третій рік поспіль спостерігаємо тенденцію до збільшення кількості 

зареєстрованих на зовнішнє незалежне оцінювання з географії та історії Укра-

їни.  

Для конкурсного відбору осіб до ЗВО для здобуття освітнього ступеня, 

бакалавра зараховуються три конкурсні предметів. Перелік конкурсних пред-

метів бюджетних конкурсних пропозицій був встановлений МОНУ і поданий 

у Додатку 11А Правил прийому до НЛТУ України. Для небюджетних конку-

рсних пропозицій перелік конкурсних предметів Університет встановив само-

стійно у Додатку 11Б. При цьому були враховані такі фактори, щоб охопити 

якомога більше вступників для навчання до університету.   

          Таблиця 1.13 

 
 В Умовах прийому 2019 року були запропоновані нові терміни прийому 

документів від вступників та нові терміни проведення вступних іспитів. Були 

передбачені нові строки проведення університетом творчих конкурсів для 

вступників на місця державного замовлення (ще перед початком прийому до-

кументів) на спеціальності “Дизайн” та “Архітектура та містобудування”, а 

саме з 1 до 10 липня 2019 року. Для вступників на ці спецільності за кошти 

фізичних або юридичних осіб  прийом документів відбувався з 11 до 22 липня 

2019 року. 

 Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціаль-

ностями 051 “Економіка” та галузі знань 07 “Управління та адміністру-

вання” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

вступники  вперше складали зовнішнє незалежне оцінювання з українсь-
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кої мови і літератури та фахове випробування відповідно до Правил при-

йому. У 2019 році приймалися сертифікати зовнішнього незалежного оці-

нювання з української мови і літератури 2017, 2018 та 2019 років. 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спе-

ціальностями галузей знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 07 “Уп-

равління та адміністрування”, 12 “Інформаційні  технології” – складалися 

вступні випробування у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мо-

ви та фахові вступні випробування (за умови успішного проходження до-

даткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освіт-

ньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю). У май-

бутньому прослідковується тенденція  вступу на освітній ступінь магістра на 

основі технологій ЗНО. 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної 

орієнтації вступників на основі школи зі спеціальностей, визначених Перелі-

ком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, нараховувались до-

даткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з 

одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в Універси-

теті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет. 

Призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з ба-

зових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науко-

во-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2019 року  

додавалися додаткові бали.  

У конкурсному балі були встановлені коефіцієнти. регіональний (РК), 

галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК). Для Університету 

важливими були такі: 

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціаль-

ності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спе-

ціальностей, яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках;  

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, які передбачені в Переліку спеціальностей яким 

надається особлива підтримка)  та 1,00 в інших випадках. 

Встановлено додатковий бал за успішне закінчення підготовчих курсів 

Університету для вступу за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціа-

льності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка. Додатково  до конкурсного бала додається 2 бали. 

Під час проведення профорієнтаційної роботи враховувалася важливість 

пріоритетності електронних заяв, оскільки пріоритетність може мати вирі-

шальне значення при зарахуванні на бюджет.  

Призов на військову службу, міграції населення все це також має ваго-

мий вплив на вступну кампанію на сьогоднішній день. 

Все вище  перераховані фактори вплинули  на хід вступної кампанії. То-

му ситуація, яка склалася, вимагала від Приймальної комісії, дирекцій на-
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вчально-наукових інститутів, всіх кафедр університету та всіх підрозділів 

пошуку нових форм та методів профорієнтаційної роботи та її активізації. 

З метою визначення напрямів профорієнтаційної роботи  кафедрою соці-

ології та  культурології було проведено соціологічні дослідження серед сту-

дентів.  

Для залучення абітурієнтів, за період з 1 вересня 2018 року до 28 березня  

2019 року були проведені такі види профорієнтаційної роботи та важливі 

організаційні заходи:   
- наказом ректора університету від 3 грудня 2018 року № 247 було сфор-

мовано склад Приймальної комісії; 
- розроблено План роботи Приймальної комісії університету (ПК) і План 

заходів профорієнтаційної роботи в університеті та в навчально-наукових ін-
ститутах (ННІ) і коледжах на 2019 рік, здійснено розподіл обов’язків між 
членами ПК; 

 1 лютого 2019 р. – розроблені та затверджені  «Правила прийому до 

НЛТУ України в 2019 році», які були  розміщені на сайті університету і в 

яких міститься вся детальна інформація про вступ до університету; 

 21 січня 2019 р. - відбулася нарада проректорів та відповідальних сек-

ретарів приймальних комісій, уповноважених осіб з питань прийняття та роз-

гляду електронних заяв вищих навчальних закладів Західного регіону у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності щодо органі-

зованого проведення вступної кампанії 2019 року та профорієнтаційної роботи;  

 інформація про вступну кампанію, необхідні профорієнтаційні матеріа-

ли, презентація про спеціальності розміщені на сайті університету;  

 систематично оновлюється та поповнюється інформацією сайт Прийма-

льної комісії, на сайті ПК подано вичерпну інформацію про умови вступу, 

спеціальності, перелік сертифікатів, а також інші матеріали; 

 працює інформаційна сторінка приймальної комісії університету у соці-

альній мережі Facebook, систематично розсилається інформація про універси-

тет через соціальну мережу; 

 центр ВЕБ-комунікацій університету систематично подає новини уніве-

рситету і активно проводить профорієнтаційну роботу, висвітлює основні 

проблеми, цікаві події, наукові семінари, конференції, поїздки, конкурси.  На 

сайті постійно висвітлюється основна інформація про наше життя, навчання, 

наукові інтереси та досягнення, спортивні здобутки, творчі праці і багато ін-

ших цікавих речей. Cайт університету постійно вдосконалювався, було вико-

нано оптимізацію його структури, наповнення якісним матеріалом. На основі 

аналізу статистичних даних, інтенсивно зросла кількість людей, які відвіду-

ють сайт університету, а на сьогодні це понад 30 000 відвідувачів  протягом 

місяця. Основним завданням на наступний рік є адаптування сайту універси-

тету для мобільних пристроїв, оскільки значна частина користувачів відвіду-

ють сайт саме з них. 

 кафедрою соціології та  культурології було проведено соціологічні дос-

лідження серед студентів, з метою визначення напрямів профорієнтаційної 

роботи;  
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 розроблено в електронному вигляді  і надруковано нові буклети “За-

прошуємо на навчання до НЛТУ України в 2019 році“ (тираж 6 тис.) і напра-

влено їх  по ННІ та кафедри, а також у школи, коледжі, на  підприємства лі-

сової галузі; 

 розміщено інформацію про університет та спеціальності у довіднику 

для вступників до ВНЗ України, а також у каталозі ВНЗ України та сайті 

«Вищі навчальні заклади України» в електронних довідниках, а також на 

освітньому сайті Освіта.ua; 

 протягом року подавалась інформація про університет у газети «Дере-

вообробник» (інформацію поширюється на 10 тисяч підприємств), «Газета в 

дорогу» та «Експрес» та у засобах масової інформації, на (5 каналі українсь-

кого телебачення); 

 увага дирекцій ННІ, ПК та структурних підрозділів університету була  

зосереджена на розробленні нормативно-правової бази вступної кампанії: 

 положеннях: про співбесіду; про фахові вступні випробування; про тес-

тування вступників; про творчий конкурс, вступників, які вступають за спеці-

альностями “Дизайн” і “Архітектура та містобудування”; про вступ на освіт-

ній ступінь магістра; про апеляційну комісію; про Всеукраїнську олімпіаду в 

ДВНЗ “НЛТУ України”; 

 програмах: фахових вступних випробувань в ННІ та коледжах; творчого 

конкурсу для вступу до університету за спеціальностями “Дизайн” і “Архіте-

ктура та містобудування” та для вступу до Технологічного коледжу за спеціа-

льністю “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 провели ро-

боту щодо висвітлення інформації про університет у засобах масової інфор-

мації, оприлюднення інформаційних матеріалів для залучення до вступу в 

університет професійно-зорієнтованих та потенційних абітурієнтів. 

 розповсюджено інформацію про університет на електронні скриньки за-

гальноосвітніх шкіл  (станом на 28.02.2019 р.): 

1.Закарпатська обл. - 95 ел. листів; 

2.Рівненська обл. - 85 ел. лист; 

3.Івано-Франківська обл. - 90 ел. листи; 

4.Тернопільська обл. - 80 ел. листів; 

5.Львівська обл. - 140 ел. листів; 

6.Хмельницька обл. - 90 ел. листів; 

7.Чернівецька обл. - 75 ел. листи; 

8.Волинська обл. - 85 ел. листи; 

9.Вінницька обл. - 65 ел. лист; 

10.Житомирська обл. - 55 ел. лист. 

     Всього надіслано - 860 електронних листів. 
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 у лютому 2019 р.  надіслані листи поштою з інформацією про універси-

тет до коледжів ( 12 листів), до обласних управлінь лісового та мисливського 

господарства (22 листи) на підприємства і організації; 

 періодично відбуваються виставки у Палаці мистецтв, яку проводить 

Львівський обласний центр зайнятості де університет приймає участь (21-22 

березня 2019 р. відбулася 8-ма Міжнародна виставка «Вища освіта 2019»); 

 в університеті проводилося ознайомлення дітей соціально-незахищених 

категорій різного віку, переселенців з Правилами прийому, з кафедрами уні-

верситету (дизайну, ІТ, ботаніки, лісових доріг), були проведені екскурсії у 

Ботанічному саді університету, у Музеї деревини. 

 організовано роботу підготовчих курсів Центру Дистанційного нав-

чання та післядипломної освіти. 

У 2019 році вступники до університету мали можливість отримати дода-

ткові бали за результатами навчання на підготовчих курсах (2 бали). На  під-

готовчих курсах навчалося 9 осіб (10 осіб у 2018 р., 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 основі згідно укладених угод. Всього укладено 321 угода за 

весь період. У 2019 році для навчання на підготовчих курсах зі школами було 

укладено 9 угод  (6 угод – у 2018 році, 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 електронну пошту розіслано понад 200 

електронних листів у держлісгоспи,  деревообробні та меблеві підприємства 

України з інформацією про діяльність Центру Дистанційного навчання та пі-

слядипломної освіти (Центр ДНПО) та короткотермінові тематичні курси 

підвищення кваліфікації для працівників галузі.  Періодично оновлюється ін-

тернет-сторінка Центру ДНПО з актуальною інформацією. Розроблено пакет 

інформаційної документації (оголошення, угоди та інше). 

- щороку проводиться конкурс-захист випускних науково-дослідницьких 

робіт слухачів “Малої лісової академії” під керівництвом проф. Осадчука 

Л.С. Основним завданням МЛА є відбір, подальше навчання і виховання зді-

бних дітей, підготовки до вступу в університет. У 1992-2002 рр. щороку в 

МЛА навчалось від 140 до 345 учнів. У МЛА навчалося 14 учнів з 4 областей: 

Львівської, Закарпатської, Полтавської, Луганської. У щорічному конкурсі-

захисті випускних науково-дослідницьких робіт слухачів “Малої лісової ака-

демії” прийняло участь 7 слухачів МЛА  під керівництвом доц. Горбенко Н.Є, 

доц. Делеган І.І., ст. викл. Колодія Т.В. ст. викл. Жмурко С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 77 

Таблиця 1.14 

Кількість учнів, що навчались в МЛА та зайняті ними призові місця на  

ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу учнів Малої академії наук 

Рік 
Всього 

осіб 
ІІ етап ІІІ етап 

  1 місце 2 місце 3 місце  

2018 10 Ковба В. М. - - 

ІП місце – Ковба В. М. 

керівник доц. Горбенко Н.Є. 

ІП місце Дацко Я.І. керівник 

ст. викл. Колодій Т.В. 

2019 14 

Лук’янчук 

А.В., 

 Дацко Я.І. 

Криса Д. В. 

Кметь В. А. Ан-

тонюк Д. Т 

Лотоцька О. 

М. - 

Лук’янчук А. В. – керівник 

доц. Горбенко Н.Є. 

Дацко Я.І. – керівник ст. 

викл. Колодій Т.В. 

Конкурс відбудеться у квітні 

2019 р. у м. Києві 

Цього року розроблено та затверджено нове положення про МЛА спі-

льно з Національним еколого-натуралістичним центром Міністерства освіти і 

науки України, яке передбачає розширення діяльності МЛА на Всеукраїнсь-

кому рівні. Нове положення передбачає такі пункти:  

1. Створення наступних відділень:  

- лісогосподарського (з секціями лісівництва, використання лісових ресурсів, 

лісовідновлення, ботаніки, ландшафтної архітектури та дизайну);  

- еколого-економічного (з секціями екології та економіки); 

- технічних наук (з секціями технологічні процеси та перспективні технології 

лісозаготівлі, деревообробки та хімічної переробки деревини, деревинознавства, 

інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій в лісопромисловому 

комплексі; екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження).  

Відповідно до розвитку МЛА можуть створюватись інші відділення 

2. Форми і методи навчання _ заочно-дистанційна (виконання контрольних за-

вдань, участь у 1 турі предметних олімпіад, виконання програмних завдань в Си-

стемі дистанційного навчання НЛТУ України), очна (участь у 2 турі предметної 

олімпіади та захист наукових робіт). 

3. Термін (час) набору груп _ вересень-жовтень. Початок роботи у відділеннях 

МЛА _ жовтень. 

4. Період (час) здачі сесії _ грудень (здача контрольних робіт з дисциплін нав-

чання), травень (участь у 2 турі предметної олімпіади).  

Захист наукових робіт _ березень.  

5. На час сесій проживання _ у гуртожитку та готелі НЛТУ України (видається 

чек про оплату проживання). Харчування під час сесій учнів у студентській їда-

льні (видається чек про оплату харчування). Організаційні внески з учнів-

слухачів МЛА не передбачаються.  

6. План роботи МЛА затверджується ректором НЛТУ України та висвітлю-

ється на офіційній Інтернет сторінці університету. 
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7. Інформація про МЛА поширити на Інтернет сторінці Центру доуніверситет-

ської підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів НЛТУ Украї-

ни та НЕННЦ України м. Київ; 

8. В Системі дистанційного навчання в НЛТУ України створити курси нав-

чання МЛА для всіх відділень; 

9. Для включення у правила вступу та можливості отримання додаткових ба-

лів учнями-слухачами МЛА до ЗНО необхідно затвердити "ПОЛОЖЕННЯ про 

Малу лісову академію при ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет Ук-

раїни»" наказом Міністерства освіти і науки  та здійснити державну реєстрацію в 

Міністерстві Юстиції України.  

Під час навчання в МЛА учні виконують конкретну роботу з обраної дис-

ципліни і готують науково-дослідницьку роботу, яку захищають на підсумко-

вій конференції. Вона проводиться 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. 

    - члени приймальної комісії та ННІ, кафедр університету здійснюють  

профорієнтаційні поїздки у профільні коледжі на яких проводяться пробні 

тестування; 
- проведено Всеукраїнську олімпіаду для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти (9 переможців олімпіади), результати якої були 

враховані у конкурсному балі вступника (додатково до 20 балів до сертифіка-

ту ЗНО); 

- члени приймальної комісії та працівники ННІ ІДКТД взяли участь у 

міжнародній виставці «Деревообробка». 

У навчально-наукових інститутах університету профорієнтаційна ро-

бота проводилась згідно із затвердженими планами. Інформація про профорі-

єнтаційну роботу навчально-наукових інститутів була заслухана на засіданні 

Приймальної комісії університету. Інститути щороку проводять зустрічі, а 

також пробні фахові тестування з випускниками профільних коледжів.  

Активну роботу у цьому напрямі проводить  інститут лісового і садово-

паркового господарства. Профорієнтаційна робота здійснюється науково-

педагогічними працівниками інституту згідно з планом, який затверджений 

Вченою радою інституту.  За звітний період підготовлено і розіслано в лісо-

господарські підприємства, школи, коледжі та ліцеї інформацію про умови 

вступу, спеціальності та спеціалізації в інституті. Оновлено інформацію про 

вступ на сайті ННІ ЛСПГ. Проведено виїзди з профорієнтаційною інформаці-

єю і проведенням пробного тестування у такі профільні коледжі: Закарпатсь-

кий лісотехнічний коледж, Технологічний коледж НЛТУ України, Шацький 

лісовий коледж ім. В. Сулька, Березнівський лісотехнічний коледж, Прикар-

патський лісогосподарський коледж, Малинський лісотехнічний коледж. 

Викладачі інституту залучали студентів до проведення профорієнтацій-

ної роботи за місцем їх проживання у школах, коледжах, учнівських лісницт-

вах, лісогосподарських підприємствах. 
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21-23 березня 2019 року було проведено олімпіаду для випускників про-

фільних коледжів. Всього взяли участь 32 студенти з 11 коледжів:  
1. Березнівський лісотехнічний коледж; 

2. Вінницький транспортний коледж; 

3. Закарпатський лісотехнічний коледж; 

4. Кременецький лісотехнічний коледж;  

5. Лубенський лісотехнічний коледж; 

6. Малинський лісотехнічний коледж; 

7. Прикарпатський лісогосподарський коледж; 

8. Сторожинецький лісовий коледж; 

9. Технологічний коледж НЛТУ України; 

10. Чугуєво-Бабчанський лісний коледж; 

11. Шацький лісовий коледж ім. В. Сулька. 

Не брали участі учні коледжів зі сходу України – Великоанадольського 

лісового коледжу, а також Городищенського коледжу Уманського національ-

ного університету садівництва, Іллінецького державного аграрного коледжу, 

Новоушицького коледжу Подільського державного аграрно-технічного уніве-

рситету. За результатами олімпіади учасники були нагороджені дипломами, а 

також грамотами про участь в олімпіаді. Окрім цього, всі учасники отримали 

ручки і блокноти з логотипами інституту, а також подарункові набори з нау-

ково-популярної літератури.  

У квітні 2019 р.  працівники ННІ ІЛСПГ взяли участь у Всеукраїнському 

зльоті учнівських лісництв, а також учнівських лісництв Львівщини. В авто-

номному режимі коригування профорієнтаційної роботи здійснює адміністра-

тор сайту ІЛСПГ, а також відповідальні працівники кафедр, які висвітлюють 

переваги навчання на обраних спеціальностях та освітніх програмах. Інфор-

мація про діяльність інституту постійно розміщується на сайті інституту, а 

також розповсюджується через студентів серед випускників коледжів, шкіл. 

У січні 2019 року доц. Король М.М. брав участь в роботі ДЕК  в Прикарпат-

ському лісогосподарському коледжі. Студентський актив інституту залучався 

для розповсюдження інформації під час відвідувань потенційними студента-

ми м. Львова. Оприлюднені кваліфікаційні характеристики освітніх ступенів 

бакалавра і магістра, посадових інструкцій лісничого, помічника лісничого, 

майстра лісу, інженера лісгоспу для ознайомлення вступників з майбутньою 

професією. Викладачі кафедр інституту здійснюють керівництво науковими 

роботами  учнів Малої лісової академії. Виготовлений новий буклет інститу-

ту. Працівниками кафедри лісівництва за період 2018-2019 р.р. проведено 

профорієнтаційну роботу у ДП «Ярмолинецьке ЛГ», ДП «Виноградівське 

ЛГ», Рівненському ОУЛМГ, Березнівському лісотехнічному коледжі НУВГП, 

Закарпатському лісотехнічному коледжі. Під час профорієнтаційних заходів 

працівники кафедри сприяли іміджу професії лісівника під час безпосеред-

ньої участі працівників кафедри у запровадженні вибіркового, наближеного 

до природи ведення господарства взамін існуючої суцільно-лісосічної систе-

ми рубок. У цьому контексті надано консультації працівникам ДП «Стрийсь-

ке ЛГ», ДП «Бібрське ЛГ», ДП «Сколівське ЛГ», ДП «Радехівське ЛМГ», які 

разом з сільськими радами і населенням підтримують реформування лісового 
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господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. Окрім цього, 

проведено бесіди з активістами, представниками сільських рад, працівниками 

лісового господарства щодо роз’яснення суті наближеного до природи лісів-

ництва, необхідності збереження лісу, поваги до роботи лісівників і лісівни-

чої професії (проведено на теренах Стрийського району, Моршині, Лисови-

чах, Задеревачі). На нашу думку такий підхід є частиною загальнодержавних 

заходів з відновлення довіри до лісівників і заохочення працевлаштування у 

системі лісового господарства.  

Завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу 

проф. Осадчук Л.С. з метою покращення роботи закладів позашкільної освіти 

з напряму організації роботи учнівських лісництв на базі Національного еко-

лого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України щорічно 

приймає участь (2017, 2018 та 2019 рр.) у конференції «Відтворимо ліси ра-

зом». Під час обговорення розглядалися питання майбутнього розвитку спів-

праці науковців та практиків позашкільної лісової освіти в структурі «Мала 

лісова академія» при НЛТУ України. У рішення останньої конференції запро-

поновано для можливості отримання додаткових балів учнями-слухачами 

МЛА до ЗНО затвердити "ПОЛОЖЕННЯ про Малу лісову академію при 

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»" наказом Мініс-

терства освіти і науки  та здійснити державну реєстрацію в Міністерстві Юс-

тиції України. Професор Осадчук був головою журі обласного огляду-

конкурсу учнівських лісництв «Збережемо ліси Львівщини для нащадків» у  

Львівському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді, який відбувся в приміщенні актового залу Департаменту екології та 

природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. А також був 

головою журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівських ліс-

ництв, який проводив Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді  на базі Львівського обласного управління лісо-

вого та мисливського господарства. У селі Ягодин 06.02.2019 р. проведений 

семінар із працівниками Волинської митниці з питань введення нових ДСТУ 

з лісових товарів. Проф. Сорокою М.І. проведено бесіди з адміністрацією ДП 

"Кутське ЛГ" щодо профорієнтаційної роботи з учнями шкіл на території ДП, 

сприяння діяльності шкільного лісництва при Пістинській ЗОШ та залучення 

коштів на виконання науково-дослідних робіт членами лісництва. З 2016 року 

професор Сорока М.І. виконує обов'язки наукового консультанта учасників 

шкільного лісництва при Пістинській ЗОШ. Під керівництвом проф. Сороки 

М.І. учасниками шкільного лісництва виконуються науково-дослідні роботи, 

пов'язані з вивченням рідкісних видів рослин, визначенням корінних типів 

лісу в природі, хвороб і шкідників рослин, веденням декоративних розсадни-

ків з метою подальшого вступу учнів до Малої лісової академії. 28 квітня 

2018 вихованці Пістинського шкільного лісництва здобули друге місце на об-

ласному злеті шкільних лісництв в Івано-Франківському обласному центрі 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, продемонструвавши 

відмінні знання з основ лісівництва, вміння спостерігати за довкіллям, вести 

дослідницьку роботу. 26-28 вересня 2018 року учні Пістинського шкільного 
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лісництва взяли участь у XII Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв у м. 

Суми та вибороли 3 місце з доповіддю «Проблеми всихання ялиці білої в Ка-

рпатах». Проф. Сопушинський І. М. провів профорієнтаційну роботу для уч-

нів та працівників лісового господарства проведено в рамках наступної на-

вчально-наукової активності: 

• організований семінар в ДП “Жовківське лісове господарство” та ДП 

“Рава-Руське лісове господарство”; 

• організовано екскурсію для студентів 4-го курсу Кременецького лісово-

го коледжу; 

• проведено двох денний семінар для працівників Франківського облас-

ного лісокомунального господарства; 

• проведено профорієнтаційну зустріч в ДП “Верховинське лісове госпо-

дарство”. 

Доцент Горбенко Н.Є. була членом журі на II етапі Всеукраїнського кон-

курсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів–членів МАН. Постійно 

співпрацює із Львівським відділенням МАН. Під керівництвом Горбенко Н.Є 

учень 11 класу Бродівської гімназії ім. І. Труша Ковба Владислав Миколайо-

вич зайняв ІІІ місце на  ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу робіт МЛА (відді-

лення: екологія та аграрні науки секція агрономії). За підготовку переможця 

III Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з агроно-

мії оголошено подяку Департаментом освіти і науки Львівської облдержадмі-

ністрації (08.05.2018 № 07-01/186). Доцент Гриник О.М. профорієнтаційну 

роботу проводить в ДП «Зарічненське ЛГ» (Рівненська обл. смт. Зарічне), ДП 

«Дубровицьке ЛГ» (Рівненська обл. м. Дубровиця) та в Шаланківському шкі-

льному лісництві при Виноградівському Рай ЕНЦ (Закарпатська обл.). До-

цент Заячук В.Я. У 2018 та 2019 рр. провів профорієнтаційну роботу зі студе-

нтами Прикарпатського лісогосподарського коледжу (м.Болехів) та Івано-

Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету 

(м. Івано-Франківськ) для спеціальностей «Лісове господарство» та «Садово-

паркове господарство». У 2018 та 2019 рр. взяв участь як член журі у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

наукових товариств у секції «Екологія та аграрні науки» (згідно наказу депар-

таменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації від 03 січня 2019 ро-

ку № 07-01-01). Регулярно проводив екскурсії учням шкіл Львова та студен-

там коледжів, зокрема Екологічного коледжу Львівського національного аг-

рарного університету, Білгород-Дністровського коледжу природокористуван-

ня та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

на території Ботанічного саду НЛТУ України та Музею деревини кафедри. 

Доцент Юськевич Т.В. здійснював профорієнтаційну роботу серед навчаль-

них закладів та молоді, зокрема, зустріч з працівниками ДП "Золочівське лі-

сове  господарство" та "Поліське лісове господарство" (Маневицький район). 

Доц. Мельник Ю.А. здійснює координування діяльності відділень МЛА для 

проведення науково-дослідницької роботи та організації навчального процесу 

учнів-слухачів МЛА. Проводить суботні заняття слухачам підготовчих курсів 

з предмету "Біологія" освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями "Лі-
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сове господарство" "Садово-паркове господарство" та "Екологія".  Доцент 

Шовган А.Д. здійснив профорієнтаційні зустрічі в ДП “Клеванське лісове го-

сподарство” та ДП “Берегометське лісове господарство”.  

Протягом 2018 р.-2019 р. колективом кафедри   лісових культур і лісової 

селекції виконувалась профорієнтаційна робота за чотирма основними на-

прямками: 

1. Заключення договорів  про співпрацю із середніми школами. Науково-

педагогічними працівниками кафедри здійснено цілеспрямоване відвідування 

середніх шкіл м. Львів та  Городоцького, Кам’янко-Буського, Буського, Пус-

томитівського та Сокальського адміністративних районів Львівської області з 

метою проведення профорієнтаційної роботи. Заключено 11 договорів про 

співпрацю із адміністрацією середніх шкіл. Робота по заключенню договорів 

триває. 

2. Розсилання рекламних матеріалів приймальної комісії підприємствам 

лісового господарства, райдержадміністраціям тощо. Цей напрямок профорі-

єнтаційної роботи практикується, як і у попередні роки, у межах статутної 

діяльності кафедральної ННВ лабораторії сучасних технологій лісокультур-

ного виробництва при розсиланні замовлень лісового насіння та садивного 

матеріалу. При цьому у пакет з документами вкладаються рекламні матеріали 

приймальної комісії. Така відправка протягом жовтня 2018- березня 2019 ро-

ків проведена у наступні регіони: Вінницька обл. (4 адреси), Житомирська 

обл. (3 адреси), Івано-Франківська (2 адреси),  Київська обл. (1 адреса), Кіро-

воградська обл. (3 адреси), Одеська обл. (2 адреси), Черкаська обл. (2 адреси 

), Чернігівська обл. (4 адреси), Хмельницька обл. (2 адреси).  

3. Розсилання рекламних матеріалів приймальної комісії навчальним за-

кладам, розміщених у Закарпатській, Миколаївській, Одеській, Полтавській 

та  Чернігівській  областях. Усього розіслано повідомлення у 68 адрес. 

4. Проведення індивідуальної профорієнтаційної роботи під час поїздок 

на виробництво, у процесі навчальних і переддипломних практик та ін.  

Кафедра лісової таксації та лісовпорядкування зазначає, що значне місце 

в профорієнтаційній роботі займає спілкування з шкільною молоддю у місцях 

проживання родичів працівників кафедри (окремі райони Волинської, Івано-

Франківської, Львівської, Закарпатської, Рівненської та Чернівецької облас-

тей та школи м. Львова), та у підприємствах, з якими виконуються спільні 

наукові дослідження і науково-виробнича співпраця (ДП «Славське ЛГ», ДП 

«Дрогобицьке ЛГ», ДП «Самбірське ЛГ», ДП «Старосамбірське ЛМГ», ДП 

«Боринське ЛМГ», ДП «Львівське ЛГ», ДП «Стрийське ЛГ», ДП «Буське ЛГ» 

та інші). Також варто відзначити й те, що профорієнтаційною роботою охоп-

лено студентів навчальних закладів лісового профілю (лісові коледжі – Ша-

цький, Сторожинецький. Кременецький, Прикарпатський, Закарпатський, Те-

хнологічний м. Львів). 

Співробітники кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового гос-

подарства та урбоекології протягом 2018-2019 років проводили профорієнта-

ційну роботу за такими напрямами: 
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 зустрічі з випускниками загальноосвітніх шкіл Львова та Львівської 

області; 

 зустрічі з випускниками лісових коледжів; 

 зустрічі з представниками лісогосподарських підприємств Західної 

України; 

 зустрічі з представниками природно-заповідних установ Західної Ук-

раїни; 

 видання інформаційних буклетів; 

 створення презентаційних матеріалів про навчально-наукову діяль-

ність університету, Інституту лісового і садово паркового господарст-

ва та кафедри 

 участь у складі Жюрі різноманітних екологічних проектів і конкурсів 

у „Львівському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді”.  

В рамках проведення профорієнтаційної роботи проведено зустрічі із уч-

нями 10-11 класів таких загальноосвітніх шкіл: 

-  школи м. Львова № 6, 27, 35, 65 та 67 (доц. Олейник-Пухняк, ст. викл. 

Федя Т.В., ст. викл. Пилат О.С., доц.. Дудин Р.Б.); 

-  Львівська гімназія „Гроно” (доц. Дудин Р.Б.);  

-  Івано-Франківська загальноосвітня школа (асис. Фітак М.М.). 

Профорієнтаційна робота проведена із випускниками коледжів спеціаль-

ностей „Садово-паркове господарство” та „Лісове господарство”, зокрема:  

- Кременецький лісовий коледж (доц.. Шукель);  

- Болехівський лісовий коледж (доц. Дудин);  

- Швацький лісовий коледж (доц.. Данилик Р.М.); 

- Львівський екологічний коледж Львівського національного аграрного 

університету (доц. Курницька М.П.); 

- Івано-Франківський екологічний коледж Львівського національного 

аграрного університету (проф. Геник Я.В.). 

Співробітниками кафедри також проведена профорієнтаційна робота із 

представниками адміністрацій, лісничими та лісниками таких лісогосподар-

ських підприємств: 

- ДП „Вигодське лісове господарство”, 

- ДП „Кутське лісове господарство”, 

- ДП „Бережанське лісомисливське підприємство”, 

- ДП „Тернопільське лісове господарство”, 

-   ДП „Чортківське лісове господарство”, 

- ДП „Кременецьке лісове господарство”, 

- ДП „Хмельницьке лісомисливське господарство”, 

- ДП „Шепетівське лісове господарство”, 

- ДП „Старокостантинівське лісове господарство”, 

- ДП „Маневицьке лісове господарство”. 

- Сколівське ДЛГП „Галсільліс”, 

- Славське ДЛГП „Галсільліс”. 
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Співробітниками кафедри також проведена профорієнтаційна робота із 

представниками адміністрацій та охороною таких установ природно-

заповідного фонду України: 

- Національний природний парк „Сколівські Бескиди”; 

- Національний природний парк „Яворівський”, 

- Національний природний парк „Гуцульщина”, 

- Національний природний парк „Дністровський каньйон”, 

- Національний природний парк „Кременецькі гори”. 

- Карпатський національний природний парк, 

- Природний заповідник „Горгани”.  

У рамках профорієнтаційної роботи у 2018-2019 роках видано інформа-

ційні буклети: 

- буклет про Інститут лісового і садово-паркового господарства; 

- буклет про Кафедру ландшафтної архітектури, садово-паркового  

  господарства та урбоекології. 

Для здійснення профорієнтаційної роботи кафедрою створено слайдовий 

презентаційний матеріал про навчально-наукову діяльність університету, Ін-

ституту лісового і садовопаркового господарства та кафедри, який демон-

струється при зустрічах з випускниками шкіл та коледжів (автори презентації 

(доц. Олейник-Пухняк та ст. викл. Пилат О.С.). Співробітники кафедри брали 

участь у складі Журі екологічних конкурсів у „Львівському обласному центрі 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” (проф. Геник Я.В., доц. 

Данилик Р.М.). Викладачі здійснюють профорієнтаційну роботу під час пере-

бування на підприємствах лісового комплексу, шкільних лісництвах (200 ліс-

ництв), станціях юних натуралістів, еколого-натуралістичних центрах з ме-

тою залучення учнів до навчання в Малій лісовій академії у профільних коле-

джах, під час керівництва навчальними, 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 Л і МГ та підприємст-

вами. 

В інституті інженерної механіки, автоматизації і комп’ютерно-

інтегрованих технологій для поліпшування профорієнтаційної роботи на 

2019 рік у вересні 2018 р. удосконалено презентацію, що містить слайди та 

відеоролики, які дають повну інформацію про умови вступу, навчальний про-

цес, дозвілля студентів та знайомлять з особливостями майбутньої професії. 

Електронний варіант презентації надано всім кафедрам інституту. Підготов-

лено інформаційний банер та календарі про спеціальності ННІ ІМАКІТ.  Ці 

матеріали викладачі і студенти використовують під час профорієнтаційної 

роботи. У вересні 2018 р. відбулись загальні збори колективу інституту, на 

яких узгоджено план профорієнтаційної роботи інституту, грунтуючись на 

попередньому досвіді зустрічей з випускниками шкіл і коледжів, обговорено 

конкретні рекомендації щодо основних засад, які потрібно висвітлювати під 

час виступів перед потенційними абітурієнтами для формування позитивного 

іміджу лісотехнічної освіти загалом і нашого університету зокрема. 
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Одним із основних напрямків щодо залученню абітурієнтів залишається 

активне використання в профорієнтаційній роботі відмінників навчання, осо-

бливо іменних стипендіатів. Поїздки до навчальних закладів, де вони навча-

лись, дають суттєвий позитивний ефект, особливо в невеликих населених пу-

нктах. Загалом профорієнтаційну роботу проводили за трьома основними на-

прямками:  

- у школах, ліцеях, профтехучилищах; 

- у коледжах; 

- на підприємствах і в установах. 

За звітний період викладачі інституту відвідали 70 загальноосвітніх 

шкіл, де зустрілися з понад 1000 школярами десяти областей. 

Проведено зустрічі з випускниками таких коледжів: 

Львівський автомобільно-дорожній коледж; 

Золочівський сільськогосподарський коледж ЛНАУ; 

Шацький лісовий коледж; 

Малинський лісотехнічний коледж; 

Закарпатський лісотехнічний коледж; 

Калуський політехнічний коледж; 

Коломийський політехнічний коледж; 

СПТУ № 63 м. Львова. 

Крім цього, профорієнтаційну роботу проведено у:  

Державних підприємствах Львівського обласному управління лісового та 

мисливського господарства; 

Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини; 

На багатьох підприємствах Української асоціації деревообробного облад-

нання. 

У 2019 р. оновлено сайт інституту та профорієнтаційні матеріали на 

веб-сторінці інституту. Важливим профорієнтаційним заходом є листи-

подяки, що їх надіслано батькам студентів-відмінників інституту та директо-

рам навчальних закладів, де навчались відмінники. Також Правила прийому 

розповсюджували студенти денної і заочної форми навчання за місцем про-

живання. Працівники кафедри АКІТ здійснили профорієнтаційну поїздку і 

пробне тестування вступників у Калушському політехнічному коледжі та 

провели “День відкритих дверей” на кафедрі АКІТ для випускників коледжів. 

Здійснили поїздку у Коломийський політехнічний коледж та Технічний ко-

ледж Національного університету “Львівська політехніка”. Працівники ка-

федри деревообробного обладнання та інструментів побували з профорієнта-

ційною роботою у ВПУ №20 (м.Львів), Коледжі легкої промисловості, Тех-

нологічному коледжі, Кременецькому лісотехнічному коледжі, Калушському 

політехнічному коледжі, Коломийському політехнічному коледжі, ПТУ №63 

(м.Львів).   Інформацію про ННІ ІМАКІТ опубліковано в Каталозі-2019 Укра-

їнської асоціації деревообробного обладнання, що його рекламують на всіх 

галузевих міжнародних виставках. ННІ ІМАКІТ планує 16 травня 2019р. про-

вів олімпіаду для випускників коледжів. 
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В інституті деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну 

(ІДКТД) профорієнтаційна робота також проводилася на належному рівні.  

 Були підготовлені та відправлені листи, запрошення на навчання на де-

ревообробні підприємства, ПТУ, школи. Оновлена і розміщена профорієнта-

ційна сторінка про інститут і кафедри у мережі Інтернет. ННІ ДКТД періоди-

чно брав активну участь у міжнародних виставках “Деревообробка”, 

“LISDEREVMASH”, фестивалі REMESLO та інших. На виставках презенту-

ються мистецькі роботи і проекти студентів дизайнерів. Проведена робота з 

відкриття нових спеціальностей “Технології захисту навколишнього середо-

вища”, “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” і нових спеціалізацій  

“Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей”, “ Комп'ютеризо-

вані технології проектування і виробництва”, “Промисловий дизайн”. 

1. 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. 

2. Викладачі кафедр провели зустрічі з випускниками понад 75 шкіл Льві-

вщини та західного регіону України в цілому, зокрема: м. Стрий, м. Микола-

їв, Рожнятівщина, Перегінськ, Калуш, Камянко-Буський район, Золочівський 

район, Сколівський район, тощо. 

3. Активно ведеться робота щодо профорієнтаційної діяльності у галузе-

вих коледжах. 16-17 травня 2019 року було проведено олімпіаду за спеціаль-

ністю “Деревообробні та меблеві технології” на базі кафедри ТМВД для ви-

пускників коледжів. 

4. На протязі року викладачі кафедри Дизайну проводили виставки своїх 

художніх робіт у Львові та інших містах регіону, на яких демонстрували для 

молоді професійний рівень викладацького складу кафедри дизайну, а також 

доробки студентів дизайнерів. Репортажі з деяких транслювалися на львівсь-

кому телебаченні. У своїх інтерв`ю викладачі пропагували навчання на спеці-

альності «Дизайн» в НЛТУ. 

5. Відносно новим видом проведеної профорієнтаційної роботи інституту 

є проведення регіональних заходів зустрічі випускників шкіл із залученням 

підприємств галузі та місцевої влади. 

6. У Львівській ОДА на Раді лісового сектору викладачі інституту прове-

ли доповідь щодо стану та перспективи розвитку меблевого сектору Львівсь-

кої області, де піднімались питання престижності освіти у НЛТУ за новими 

спеціальностями та спеціалізаціями. 

7. На сайтах ряду кафедр створена рубрика «Публікації профорієнтацій-

ного спрямування», де провідні викладачі кафедри розмістили оригінальні 

статті профорієнтаційного направлення (всього більше 10 статей). 

8. Сторінки нових спеціалізацій спеціальності “Деревообробні та меблеві 

технології” рекламуються на платній основі через можливості та засоби 

“Google”. 

9. Відбулися виступи в ефірі Львіського радіо з приводу профорієнтації. 

10.  Дирекція ІДКТД провела студентський конкурс «Я і Лісотех!»  
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11. У березні 2019 р. був проведений День відкритих дверей для випуск-

ників Кременецького лісотехнічного коледжу в університеті.  

Проводяться зустрічі з випускниками Коломийського політехнічного 

коледжу, Коломийського ВПУ-14, Кременецького лісотехнічного коледжу, 

Івано-Франківського ВПУ №3. Значна робота проводиться по залученню абі-

турієнтів на спеціальності «Комп’ютерні науки» (Новороздільський коледж, 

Стрийський аграрний коледж (Соколовський Я.І.)) і «Дизайн» (Житомирсь-

кий технологічний коледж, Технологічний коледж). Активно розповсюджу-

ється інформація про НЛТУ через підприємства Івано-Франківської і Закар-

патської областей. 

Дирекцією ННІ ДКТД проведено профорієнтаційну роботу у таких нав-

чальних закладах: 

за спеціальністю 205 «Лісове господарство» спеціалізації «Обробка де-

ревини»: 

1. Кременецький лісотехнічний коледж – 10 з 23 студентів виявили ба-

жання навчатися в НЛТУ України, з ними проведено пробне тестування і 

День відкритих дверей в НЛТУ України (16.03.2019р.). 

2. Вище художнє професійне училище №3 м. Івано-Франківська – 29 бе-

резня 2019 року запрошені до НЛТУ бажаючі навчатися.  

3. Коломийське ВПУ №14 – 1 студент з 6 виявив бажання навчатися, з 

ним проведено пробне тестування 

4. Технологічний коледж ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет 

України» – 28 березня 2019 року буде проведено пробне тестування. 

5. Житомирський технологічний коледж – на стадії перемовин з керівниц-

твом щодо зустрічі зі студентами. 

6. Коломийський політехнічний коледж Національного університету 

«Львівська політехніка» – домовлено з керівництвом про можливість зустрічі 

зі студентами випускових курсів та проведення пробного тестування. 

7. Луцьке ВПУ будівництва і архітектури – проведено зустріч з 10 студен-

тами 3 курсу (випускового курсу у цьому році немає). 

8. Закарпатський лісотехнічний коледж ДВНЗ «Національний лісотехніч-

ний університет України» – домовлено з керівництвом про можливість зу-

стрічі зі студентами випускових курсів та проведення пробного тестування. 

Для вступників за спеціальністю 22 «Дизайн» у Луцькому ВПУ будів-

ництва і архітектури було проведено зустріч з 6 студентами випускового кур-

су. Ввідвідування шкіл здійснювали  викладачі кафедр із залученням студен-

тів, що навчаються. Викладачі робили мультимедійну презентацію. Студенти 

виступали перед школярами. 

Кафедра ТМВД – 16 шкіл 568 школярів. 

Кафедра ТЗНС і Д, БЖД та СК – 23 школи. 

Кафедра Хімії – 9 шкіл. 

Кафедра ІТ – 9 шкіл 

Кафедра ТЛ ,С і ДБВ – 10 шкіл 

Кафедра дизайну – 8  шкіл 
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Випускові кафедри за спеціальністю 187 «Деревообробні та меблеві те-

хнології виконали таку профорієнтаційну роботу: 

1. На сайті кафедри ТМВД написано викладачами кафедри більше 10 

статей профорієнтаційного спрямування 

 (http://tmvd.nltu.edu.ua/index.php/uk/publikatsiji/publikatsii-proforiientatsiinoho-

spriamuvannia) 

2. На сайті кафедри ТМВД створено сторінку для детального опису 

ОПП «Деревообробні і меблеві технології»   

 http://tmvd.nltu.edu.ua/index.php/uk/navchalnyi-protses/bakalavr-pidg/bakalavrat-

navch-prohrama-dmt 

3. На сайті кафедри ТМВД створено сторінку для детального опису 

ОПП «Інноваційні стартами деревообробної і меблевої галузей»  

4. http://tmvd.nltu.edu.ua/index.php/uk/navchalnyi-protses/bakalavr-

pidg/bak-prohr-startap 

5. Здійснювалася реклама в соціальних мережах та в Internet. 

6. Здійснювалася реклама через Раду лісового сектору, що створена 

при Львівській ОДА. 

7. Домовлено про співпрацю із УАМ – українською асоціацією мебле-

виків. 

8. Реклама через проведення «Спеціального тижня» спільно із інститу-

том прикладних наук м. Берн (Швейцарія). 

9. Публікація різноманітних матеріалів на сайті НЛТУ України. 

10. Реклама в рамках міжнародного проекту RERAM. 

11. Запрошено до НЛТУ України та проведено профорієнтаційну робо-

ту для учнів Бахмацького ліцею Чернігівської області, а також екскурсію м. 

Львовом (30 осіб). 

12. Сформована група у Viber для абітурієнтів, де буде висвітлюватись 

інформація щодо вступу у наш університет та відповіді на запитання які ціка-

влять вступників. 

13. Провели зустрічі з працівниками лісгоспів у західному регіоні Укра-

їни, щодо залучення молоді до навчання у нашому університеті.  

14. Провели зустрічі із працівниками деревообробних та меблевих під-

приємств, щодо залучення молоді до навчання у нашому університеті. 

15. Проводиться робота над виготовленням буклету для вступників із 

рекламою технологічних спеціальностей для деревообробних та меблевих 

підприємств. 

16. Проводилася робота із працівниками коледжів щодо залучення їх 

випускників до навчання у нашому університеті. 

17. Сформована група працівників кафедр, які будуть працювати у 

приймальній комісії для залучення абітурієнтів.  

18. Участь у ХХІІ міжнародній виставці «Деревообробка - 2019» 14 -17 

травня 2019 року.  

Кафедра ТДКМ здійснила таку роботу: 

1. Розміщено інформацію про діяльність кафедри в соціальних мережах. 

2. Систематично оновлено інформація на Web-сторінці кафедри. 

http://tmvd.nltu.edu.ua/index.php/uk/publikatsiji/publikatsii-proforiientatsiinoho-spriamuvannia
http://tmvd.nltu.edu.ua/index.php/uk/publikatsiji/publikatsii-proforiientatsiinoho-spriamuvannia
http://tmvd.nltu.edu.ua/index.php/uk/navchalnyi-protses/bakalavr-pidg/bakalavrat-navch-prohrama-dmt
http://tmvd.nltu.edu.ua/index.php/uk/navchalnyi-protses/bakalavr-pidg/bakalavrat-navch-prohrama-dmt
http://tmvd.nltu.edu.ua/index.php/uk/navchalnyi-protses/bakalavr-pidg/bak-prohr-startap
http://tmvd.nltu.edu.ua/index.php/uk/navchalnyi-protses/bakalavr-pidg/bak-prohr-startap
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3. Розповсюджено інформаційні матеріали кафедри електронною поштою 

у загальноосвітні заклади м. Львова та Львівської області. 

4. Оновлено рекламну інформацію, буклет із підготовки студентів за спе-

ціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія". 

5. Проводяться профорієнтаційні екскурсії із студентами кафедри ТДКМ 

на підприємствах з виготовлення деревинних композиційних матеріалів. 

6. Залучаються студенти до профорієнтаційної роботи під час проходжен-

ня ними  переддипломних практик. 

Кафедра Дизайну провела таку роботу. На протязі року викладачі кафедри 

проводили виставки своїх художніх робіт у Львові та інших містах регіону, на 

яких демонстрували для молоді професійний рівень викладацького складу 

кафедри дизайну. Репортажі з деяких транслювалися на львівському телеба-

ченні і у своїх інтерв'ю викладачі пропагували навчання на спеціальності 

«Дизайн» на кафедрі в НЛТУ. Створено новий сайт кафедри дизайну, на яко-

му подана офіційна інформація та постійно подається і оновлюється інфор-

мація про цікаві для абітурієнтів події, що відбуваються на кафедрі. 

Активно просувається і користується великою популярністю в соцме-

режі Facebook сторінка "Кафедра дизайну НЛТУ України". Великого поши-

рення отримали публікації за хеш-тегом #наші_гуру_дизайну, в яких 

висвітлюються професійні досягнення випускників кафедри різних років. На 

початку нового навчального року проводиться аналіз результатів конкурсу 

вступних іспитів по спеціальності “Дизайн” на засіданні кафедри. Під час лі-

тньої проектно-конструкторської практики студенти 3 курсу роз'їзджаються 

по меблевих підприємствах Львівщини, де пропагують високий рівень підго-

товки майбутніх фахівців. Протягом року викладачами кафедри Прусаком 

В.Ф., Бехтою Н.С., Прокопчук І.Ю., Навротним С.Й., Макаром З.Ю., Купчи-

ком Р.М. проводиться агітаційна робота у Львівському технологічному коле-

джі, та профтехучилищах художнього напрямку, дитячих художніх школах. 

На Київському міжнародному меблевому форумі Kiff-2019 (27.02–2.03) було 

досягнуто попередніх домовленостей про співпрацю різноманітних підпри-

ємств меблевого сектора з кафедрою дизайну. Заплановано зустрічі в нашому 

університеті та на виробництві, що також значно збільшить кількість інфор-

мації про нашу кафедру в мережі Інтернет. Великою увагою користувалась 

персональна експозиція кафедри дизайну на "Виставці меблів, технологій та 

інтер'єру STIL-2019" (Львів, 25-28 жовтня), де були представлені студентські 

проекти та роботи. Проведена зустріч на кафедрі дизайну НЛТУ зі студента-

ми Технологічного коледжу від НУ «Львівська політехніка». Ст. викладач 

Прокопенко В.Л. ознайомив їх з програмою викладання і змістом завдань з 

дисципліни «Проектування». Продовжуються регулярні волонтерські розписи 

елементів інтер'єру та екстер'єру різноманітних навчальних закладів м. Льво-

ва з наголосом про приналежність студентів до нашої кафедри. Проведені 

профорієнтаційні візити до коледжів, де готують фахівців за спеціальність 

«Дизайн»: Професійне училище №12 м. Львів, Львівський державний коледж 

ім. Труша, Стрийське художнє училище, Тернопільській кооперативний тор-

гово-економічний коледж, з яким заключена угода про співпрацю у 2019 р. 
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На Web-сторінці університету регулярно розміщується інформація про пра-

вила прийому студентів на спеціальність “Дизайн”. Постійно проводяться за-

ходи з організації культурного дозвілля студентів кафедри і залучення їх до 

профорієнтаційної роботи за місцем проживання.  

Кафедра інформаційних технологій провела таку роботу: 

1. Відвідали з профорієнтаційною агітацією:  

 Новороздільський політехнічний коледж – проф. Соколовський Я.І., 

доц. Крошний І.М., доц. Яцишин С.І.; 

 Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету  

– проф. Соколовський Я.І., доцент Крошний І.М.; 

 Технологічний Коледж НУ «Львівська політехніка» – провідний інж. 

Сінкевис О.В.; 

 Червоноградський гірничо-економічний коледж – ст..викл. Яркун В.І.; 

 Львіський ліцей міжнародних відносин ім. В.Стуса  – доцент Мокриць-

ка О.В., доцент Сторожук О.Л.; 

 Львівський кооперативний коледж економіки і права – доцент Караше-

цький В.П., ст..викл Яркун В.І., асистент Нечепуренко А.В. 

2. Провели зустріч з випускниками понад 10 шкіл у Львівській, Терно-

пільській та Івано-Франківській областях; 

3. Розміщено інформація про діяльність кафедри в соціальних мережах; 

4. Сформована група працівники кафедри, які будуть працювати у прий-

мальній комісії для залучення абітурієнтів. 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціаль-

ностями галузі знань 12 “Інформаційні  технології” – складаються всту-

пні випробування у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та 

фахових вступних випробувань. Тому це враховувалося у профорієнта-

ційній роботі ННІ ДТД. Кафедра іноземних мов організувала підготовку 

вступників у магістратуру до ЗНО з іноземної мови. 

В інституті екологічної економіки і менеджменту профорієнтаційна 

робота проводилась працівниками згідно з розробленими планами. В ННІ 

ЕЕМ протягом п’яти років налагоджена системна профорієнтаційна робота 

дирекції, кафедр  та викладачів інституту. Вона проводиться  на кількох рів-

нях і у кілька етапів.   

Перший рівень – формування позитивного іміджу про НЛТУ України  

та ННІ ЕММ. Перш за все, це поширення інформації в пресі, соціальних ме-

режах, поширення буклетів та інших інформаційних матеріалів, участь у зна-

кових заходах та акціях. Дирекцією   активно підтримується діяльність   сайту 

ІЕЕМ ( адміністратор - заст. директора доц. Адамовський О.М.). Кафедрами 

інституту постійно оновлюються інтернет-сторінки  кафедр. Створені та ак-

тивно працюють  групи у мережі Facebook. Зокрема група ІЕЕМ складається 

із  майже 800 учасників, група кафедри МЗЕД – із понад 400. На сайті ІЕЕМ в 

розділі «Дозвілля»  розміщуються  фільми, зняті студентами інституту, в т.ч. і 

профорієнтаційної тематики. Профорієнтаційний  фільм створено за участю 

студентів кафедрою менеджменту ЗЕД. П’ять  років поспіль дирекцією і ви-
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пусковими кафедрами організовуються  урочисті вручення дипломів випуск-

никам бакалаврату і магістратури, інформація про що також активно поши-

рюється в соціальних мережах.  Кафедрами обліку і аудиту, менеджменту 

ЗЕД, менеджменту організацій і адміністрування  у поточному навчальному 

році оновлені інформаційні матеріали (буклети, постери тощо). 

21 березня, у Міжнародний день лісів, коли в Україні стартувала щорічна 

акція «Майбутнє лісу у твоїх руках», викладачі і  студенти інституту екологіч-

ної економіки і менеджменту, випускники коледжу та школярі   реально долу-

чилися до  створення лісових культур  у Жовківському ДЛГП «Галсільліс».  

Спільно з  керівництвом  ОКСЛГП «Галсільліс»  та працівниками  Жовківсь-

кого ДЛГП «Галсільліс» заліснено один гектар зрубу,  висаджено понад 6000 

шт. саджанців дуба звичайного та ялини європейської. Захід організовано ка-

федрою менеджменту організацій і адміністрування та дирекцією ІЕЕМ.  

  Другий рівень – це робота  з випускниками і молодшими спеціалістами 

бакалаврських програм відповідного спрямування у Технологічному коледжі 

НЛТУ України, в Закарпатському технологічному коледжі, інших коледжах, 

НМКЦ в м. Хуст, а також під час проведення практик, під час участі у всеук-

раїнських і міжнародних конференціях.  

  Третій рівень – робота з випускниками загальноосвітніх шкіл. На сьо-

годні кафедрою менеджменту організацій і адміністрування проведено зу-

стрічі з учнями трьох коледжів та  дванадцяти шкіл Львівщини, кафедрою 

обліку і аудиту  - семи коледжів і ліцеїв та семи загальноосвітніх шкіл,  ви-

кладачі кафедри екології побували з профорієнтаційною метою у вісімнадця-

ти коледжах ліцеях, школах. Викладачі кафедр  менеджменту ЗЕД зосере-

джуються на зустрічах  з випускниками  шкіл  та коледжів м. Львова та рай-

онних центрів області. Кафедрою також сформована база даних шкіл у різних 

регіонах  України, куди розсилається  електронною поштою інформація про 

спеціальності кафедри. До роботи з розповсюдження інформації серед потен-

ційних абітурієнтів залучаються студенти (особливо молодших курсів). Та-

кож до розповсюдження інформації активно долучаються випускники кафед-

ри. Кафедра економіки підприємства зосереджена профорієнтації в Закарпат-

ському лісотехнічному коледжі   та Технологічному коледжі НЛТУ України і 

на проведенні зустрічей  з учнями і вчителями шкіл Львівської області. Ви-

кладачі кафедри  екологічної економіки докорінно оновлюють сайт кафедри і 

працюють над популяризацією освітніх програм «Економіка довкілля і при-

родних ресурсів» та «Екологічна економіка». Кафедрою економічної теорії 

продовжується  співпраця з Львівським обласним інститутом післядипло-

мної педагогічної освіти (ЛОІППО) для ефективного ознайомлення вчителів 

загальноосвітніх шкіл з науковими і освітніми здобутками та профорієнта-

ційною інформацією НЛТУ України.Між НЛТУ України та ЛОІППО уклада-

ються річні угоди та графік зустрічей викладачів Інституту з вчителями шкіл 

області, які проходять стажування та перепідготовку в ЛОІППО. Протягом на-

вчального року відбувається 8-10 таких зустрічей. Аналіз результатів цієї ро-

боти показує її ефективність, а отже і необхідність у подальшому проведенні. 

Вчителі шкіл області виявляють інтерес до нашого університету, цікавляться 
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на тільки правилами прийому, але й побутовими умовами студентів, перспек-

тивами майбутньої роботи, історією нашого вузу, загалом, отримують для 

розповсюдження у своїх колективах велику кількість рекламно-

інформаційних матеріалів. Проводячи профорієнтаційну роботу в ЛОІППО 

колектив інституту веде роз’яснювальну роботу не тільки про спеціальності і 

спеціалізації ННІ ЕЕМ, але й про умови вступу та навчання студентів у всіх 

інститутах університету. Кафедрою обліку і аудиту у  вересні та жовтні 2018 

року було проведено профорієнтаційну роботу для випускників Крукенецько-

го ліцею, у ЗОШ ім. Івана Франка №3, м. Стрий,  Прикарпатського лісогоспо-

дарського коледжу для випускників спеціальності 071 «Облік і оподатку-

вання», 205 «Лісове господарство» та у Березнівському лісотехнічному коле-

джі НУВПГ та на ДП «Дубровицьке лісове господарство», у Закарпатському 

лісотехнічному коледжі НЛТУ України. (Новак У.П., Мандрик В.О., Березов-

ська Н.І, Копій Л.І., Копій С.Л., Воляник Г.М., Шутка С.Є.). 

Особливістю цьогорічної вступної компанії  на рівень магістра є те,  що  

вступники на спеціальність “Економіка” галузі знань 05 “Соціальні та пове-

дінкові науки” та спеціальності галузі знань 07 “Управління та адміністру-

вання”  брали участь у єдиному фаховому вступному іспиту з іноземної мови, 

що проходив з використанням організаційно-технологічних процесів здійс-

нення ЗНО. Тому дирекція ННІ ЕЕМ та кафедри економіки підприємства і 

екологічної економіки провела роботу з випускниками бакалаврату щодо їх 

предметної та психологічної підготовки для складання іспиту. На освітній 

ступінь бакалавра вступники цих спеціальностей  складали ЗНО з української 

мови. Використовуються  для профорієнтації  студенти університету для роз-

повсюдження профорієнтаційних матеріалів, зокрема в інтернет спільнотах та 

соціальних мережах, залучається студентське самоврядування. Значну конку-

ренцію складають навчальні заклади Польщі, які знизили ціни на навчання  і 

навіть пропонують безоплатну освіту. 

Активну профорієнтаційну роботу проводять коледжі університету 

(Технологічний коледж і Закарпатський лісотехнічний коледж). Інформація 

подається на слайдах. Важливу увагу слід приділяти профорієнтаційній робо-

ті у профільних коледжах, оскільки понад 60 відсотків вступників до універ-

ситету це випускники коледжів. Також вагома частка (38%) зарахованих 

вступників на заочну форму навчання, тому на підприємствах та організаціях 

також слід проводити профорієнтаційну роботу, зокрема про можливість 

отримання другої вищої освіти через можливості перехресного вступу.  

Університет проводить виважену цінову політику, слідкує за конкурую-

чими закладами вищої освіти (ЗВО) і встановлює конкурентні ціни на оплату 

навчання, оскільки велика частина студентів вступає на навчання  за кошти 

фізичних та юридичних осіб. Проведена важлива профорієнтаційна робота 

під час навчання серед бакалаврів нашого університету та інших закладів 

вищої освіти  для покращення показників вступу на освітній рівень магістра. 

  Підводячи підсумок можна сказати, що у 2019 році була проведена зна-

чна профорієтаційна робота із враховуванням особливостей Умов прийому до 

ЗВО 2019 року та складної економічної ситуації, що складається у державі.  
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1.4.2. Організація вступної кампанії 
 

До чинників, які були характерними для вступної кампанії 2019 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; 

- короткі терміни приймання документів (з 10.07.19 р. до 22.07.19 р.); 

- одночасне приймання документів і проведення вступних випробувань; 

- незначний вплив середнього балу шкільного атестату при вступі до за-

кладів вищої освіти України у 2019 році;  

- проведення вступних екзаменів в університеті для осіб, яким відповід-

но до Правил прийому надана така можливість; 

- використання сертифікатів ЗНО 2019, 2018, 2017 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 кожно-

го вступника.  

У локальній комп’ютерній мережі університету працювало п’ять персо-

нальних комп’ютерів і був створений вихід в Internet. Операторами інститутів 

формувалася база даних про абітурієнтів для вступу за всіма освітніми ступе-

нями, проводилася звірка сертифікатів з Українським центром оцінювання 

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 (комп'ютеризовані технології про-

ектування і виробництва; інноваційні стартапи деревообробної та меблевої 

галузей); 

   автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; 

https://vstup.edbo.gov.ua/
https://vstup.osvita.ua/
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   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 Міністерством освіти і науки  

України і подано в Додатку 11А Правил прийому до НЛТУ (рис 1.14).   

 

 
Рис. 1.14. Предмети у сертифікаті ЗНО для бюджетних конкурсних 

 пропозицій для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
 

Для небюджетних конкурсних пропозицій перелік конкурсних предме-

тів університет встановив самостійно у Додатку 11Б (рис. 1.15). При цьому  

було  враховано такий фактор, щоб охопити якомога більше вступників. 
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Рис. 1.15. Предмети у сертифікаті ЗНО для небюджетних конкурсних 

пропозицій для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної орі-

єнтації вступників на основі школи зі спеціальностей, визначених Переліком 

спеціальностей, яким надавалася особлива підтримка, нараховувались до-

даткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з 

одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в Універси-

теті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.  

Таблиця 1.15 

Результати ІІ туру Всеукраїнської олімпіади  

для вступників до НЛТУ України 

№ 

з/п 

Прізвище ім'я  

по-батькові 

Бали 

Предмет 

Зараховані до  

університету на  

спеціальність 

(прохідний бал) 
за ІІ тур 

додаткові до 

сертифікату 

ЗНО 

1 Біднюк Уляна  96 20 укр.мова Екологія  (ДБ -169 б) 

2 Янцур Вероніка  100 20 укр.мова Лісозаготівля  (ДБ -160 б) 

3 Болобосов Владислав  100 20 біологія Деревообр. техн (ДБ -168б) 

4 Ціздин Роман  100 20 біологія Лісозаготівля (ПН- 133 б) 

5 Горбач Григорій  100 20 біологія Деревообр. техн (ДБ- 124б) 

6 Стасюк Максим  100 20 математика АКІТ (ДБ - 157 б) 

7 Гундяк Павло  94 19 математика Деревообр. техн   (ДБ- 134)  

8 Поліщук Назар  97 20 математика АКІТ  (ДБ - 191 б) 
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Призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з ба-

зових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науко-

во-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року  

додавалося 10 балів.  

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. Випускникам підготовчих курсів додавалося до 2 балів (табл. 1.16). 

 

          Таблиця 1.16 

Результати підсумкової атестації 

слухачів підготовчих курсів НЛТУ України у 2019 році 

 № 
Прізвище ім'я по-

батькові 
Бали ОУ* 

Додаткові 

бали 

Зараховані до  

університету на  

спеціальність 

(прохідний бал) 

1 Болобосов В.М. 200 2 Деревообр. техн  (ДБ- 168 ) 

2 Ціздин Р.І. 151,1 1,5 Лісозаготівля (ПН- 133 б) 

3 Горбач Г.О. 155,4 1,6 Деревообр. техн (ДБ- 124б) 

4 Стасюк М.М. 171,1 1,7 АКІТ (ДБ - 157 б) 

5 Гундяк П.Р. 148,3 1,5 Деревообр. техн   (ДБ- 134) 

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.  

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. 
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1.4.3. Результати прийому студентів 
 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2019 році вступники пода-

ли 2749 заяв (у 2018 р. – 2846 заяв; у 2017р. – 3118 заяв,   у 2016 р. – 4527 за-

яв, у 2015 р. – 4630 заяв, 2014 р.- 5560 заяв) в електронній і паперовій формі, 

у тому числі 2313 на денну і 436 на заочну форму навчання.  

Динаміка подання заяв для здобуття освітнього ступеня бакалавра наве-

дена на рис. 1.16. 
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Рис. 1.16. Динаміка подання заяв для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

 

Загалом, кількість поданих заяв у 2019 році  тримається на значному рів-

ні, особливо на денну форму навчання. Кількість  заяв в електронній формі 

становила - 2197 заяв (2278 заяв - 2018р,  2343 заяв – 2017р, 3657 заяв - у 2016 

р., 2581 заява у 2015 р., що становило - 79,91 % (80,04 % - 2018 р.,  75,14 % - 

2017р., 80,8 % - 2016 р., 55,74 % - 2015 р.) від загального обсягу заяв. 

Середній конкурс до університету за кількістю поданих заяв на місця 

державного замовлення у 2019 році склав 5,15. На одне місце державного за-

мовлення денної форми навчання  конкурс складав - 6,15  (4,61 - було  у 2018 

р.,   5,85  -  було  у 2017 р.,  8,76  - було  у 2016 р., 11,10 – у 2015 р.), а для за-

очної  форми навчання конкурс складав - 4,15 (12,73 - було у 2018 р.; 10,00 - 

було у 2017 р.; 8,08 - було у 2016 р.; 8,09 – у 2015 р.) (рис. 1.17). 

Найвищий конкурс за кількістю поданих заяв у 2018 р. був на таких спе-

ціальностях і спеціалізаціях: – ““Економіка підприємства“ – 28,67; 

Комп’ютерні науки“ – 17,35; “Інформаційні системи та технології“ – 17,40; 

“Менеджмент“ - 27,44; “Облік і оподаткування“ – 10,64. 

Найнижчий конкурс відмічено для таких спеціальностей і спеціалізацій: 

“Прикладна механіка” – 3,07; “Лісове господарство“ – 2,02; “Хімічні техноло-

гії та інженерія“ – 5,8. 
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Рис. 1.17. Конкурс поданих заяв на місця держзамовлення для здо-

буття освітнього ступеня бакалавра 

 

Конкурс для спеціальностей з творчими конкурсами становив: 4,5 на базі 

ПЗСО та 3,25 на базі ОКР молодшого спеціаліста на “Дизайн” і 2,5 на “Архі-

тектуру та містобудування”. 

Серед основних тенденцій зміни конкурсу у 2019 р. можна виділити: 

1) Збільшення конкурсу на місця держзамовлення на денній формі нав-

чання з 4,61 (у 2018 р.) до 6,15 (у 2019 р.); 

2) Зменшення конкурсу на місця держзамовлення на заочній формі нав-

чання до 4,15; 

3) Достатньо високий конкурс на спеціальності економічного профілю  

“Економіка“ (28,67); “Облік і оподаткування“ (10,64) та “Менеджмент“ 

(27,44); 

4) Збереження високого конкурсу на інженерних спеціальностях: 

“Комп’ютерні науки”(17,35), “Інформаційні технології та системи” (17,40) та 

“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (8,23); 

5) Зменшення конкурсу на спеціальність “Лісове господарство” (2,02) 

У 2019 р. державне замовлення для підготовки бакалаврів на базі ПЗСО з 

урахуванням максимально можливих обсягів становило 503 місця (у 2018 р. – 

561 місце, у 2017 р. – 498 місць, у 2016 р. – 532 місця, у 2015 р. – 433 місця, у 

2014 р. – 532 місця), з яких 389 – на денну форму навчання і 114 – на заочну 

форму (рис. 1.18).  

У 2019 році за всіма освітніми ступенями (бакалавра і магістра) МОНУ 

фактично виділило 509 місць державного замовлення, на які були зараховані 

абітурієнти.  
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Рис. 1.18. Динаміка обсягів державного замовлення для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра 

 

Загалом до університету у 2019 р. для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра зараховано 580 осіб (у 2018 році – 616 осіб 

(після додаткового набору); у 2017 році – 676 осіб (після додаткового 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 376 осіб на денну форму навчання (у 2018 

році – 380 осіб (після додаткового набору),  у 2017 році – 385 осіб (після до-

даткового набору),  у 2016 році - 507 осіб, у 2015 році - 605 осіб) і 204 особи 

на заочну форму навчання (у 2018 році – 236 осіб (після додаткового набору), 

у 2017 році – 291 особа (після додаткового набору), у 2016 році - 252 осіб, у 

2015 році – 249 осіб). 

На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2019 році було 

зараховано на денну форму навчання 120 осіб (у 2018 році – 130 осіб (після 

додаткового набору), у 2017 році – 118 осіб (після додаткового набору), у 

2016 році - 148 осіб, у 2015 році - 216 осіб), на заочну форму навчання 145 

осіб (у 2018 році – 207 осіб (після додаткового набору), у 2017 році – 264 осо-

би (після додаткового набору), у 2016 році - 195 осіб, у 2015 році - 205 осіб).    

Конкурс на місця державного замовлення на освітній ступінь бакалавра 

у розрізі спеціальностей наведений у табл. 1.17. 
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Таблиця 1.17  

Конкурс до університету на освітній ступінь бакалавра у 2019 році. 
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Щодо пільгових категорій вступників у 2019 році. 

Один абітурієнт (учасник АТО) вступив і став студентом університету за внут-

рішніми іспитами та за квотою.  

Серед пільговиків, яких зараховано у загальному конкурсі до університету: 

- учасники бойових дій – 1 особа; 

- дитина-сирота – 3 осіб. 

Згідно Правил прийому до університету на вакантні місця державного замов-

лення  було переведено 13 вступників, з них: 

- дитина-інвалід до 18 років  – 1 особа; 

- особи, які вступали на спеціальності, що потребували особливої підтримки і 

були переведені на  вакантні місця державного замовлення, згідно додатку 6 Правил 

прийому НЛТУ України – 12 осіб.  

Додатково за зверненням університету, згідно рішення Конкурсної комісії 

МОНУ було переведено 19 осіб на місця державного замовлення, з них: 

-  учасники бойових дій – 2 осіб (бакалаври), 2 осіб (магістри); 

-  дитина учасника бойових дій – 8 осіб (бакалаври); 

-  дитина-сирота – 1 особа (бакалавр), 1 особа (магістр); 

-  дитина-інвалід до 18 років  – 1 особа; 

-  інваліди 2 групи  – 1 особа (бакалавр), 1 особа (магістр); 

-  діти потерпілі від Чорнобильської катастрофи – 1 особа; 

-  дитина шахтаря зі стажем більше 15 років - 1 особа. 

Всього пільговиків у 2019 році було зараховані на освітній ступінь бакалавра 

за державним замовленням: 

-  учасники бойових дій – 6 осіб; 

-  дитина учасника бойових дій – 8 осіб; 

-  дитина-сирота – 5 осіб; 

-  дитина-інвалід до 18 років  – 2 осіб; 

-  інваліди 2 групи  – 2 осіб; 

-  діти потерпілі від Чорнобильської катастрофи – 1 особа; 

-  дитина шахтаря зі стажем більше 15 років - 1 особа. 

Всіх пільговиків зараховано до університету  - 25 осіб. 

З урахуванням сертифікатів ЗНО до університету вступили 265 осіб, з них 227 

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 навчан-

ня.  

На основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста до університету вступили 

314 осіб, з них 148 осіб на денну форму навчання і 166 осіб на заочну форму нав-

чання. Це свідчить про те, що слід і надалі проводити активну профорієнтаційну ро-

боту у коледжах, оскільки понад 54,23% зарахованих вступників в університеті є 

випускниками коледжів. 

Інформація про надходження заяв на освітній ступінь магістра у 2019 році  по-

дана у  табл. 1.18.  
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Таблиця 1.18  

Інформація про надходження заяв на освітній ступінь магістра у 2019 році 
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У 2019 році всього за всіма освітніми ступенями вступило 991 особа (у 

2018 році – 1102 особи (після додаткового набору), у 2017 році – 1214 осіб 

(після додаткового набору), 2016 році – 1344 осіб, у 2015 році – 1428 осіб, у 

2014 році – 1607 осіб).  

У 2019 році на освітній рівень магістра зараховано 411 осіб (у 2018 році 

486 осіб (після додаткового набору), 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 224 особи (у 2018 році – 248 осіб (після дода-

ткового набору), 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 фізич-

них та юридичних осіб – 187 осіб (у 2018 році 238 осіб (після додаткового 

набору),  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 2019, 2018 та 2017 роках не проводився. У 2019 році не було заяв на апеля-

цію при вступі на освітні ступені бакалавра і магістра.  

У вересні 2019 року буде проведено додатковий набір на заочну форму 

навчання за кошти фізичних осіб.  

У 2018 році додатково на освітній ступінь бакалавра було зараховано 40 

осіб, з них 31 особа на основі ОКР молодшого спеціаліста, а на освітній сту-

пінь магістра у додатковому наборі було зараховано 45 осіб. Тому ще споді-

ваємося збільшення кількості студентів. 

У 2019 році було зараховано 6 іноземних студентів (з Польщі, Узбекис-

тану, Азербайджану, Лівії).  

В цілому абітурієнти, батьки, співробітники університету позитивно 

оцінюють проведення вступної кампанії в університеті, про що свідчать по-

зитивні відгуки на роботу Приймальної комісії.  

Підводячи підсумок можна сказати, що у 2019 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.  

Результати зарахування студентів до університету за освітніми ступенями 

бакалавр і магістр подано в табл. 1.19. 
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Таблиця 1.19 

 

Результати зарахування студентів до НЛТУ України у 2019  році 

(станом на 20 серпня 2019 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 

ОС бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 
266 128 11 100 27 

ОС бакалавр на основі  

ОКР молодшого спеціаліста 
314 128 48 20 118 

Разом: ОС Бакалавр (2019 р.) 580 256 59 120 145 

ОС Бакалавр (2018 р.) 574 229 19 149 177 

ОС Бакалавр (2017 р.) 643 267 27 118 231 

ОС Бакалавр (2016 р.) 759 361 55 146 197 

ОР Бакалавр (2015 р.) 854 389 44 216 205 

Разом: ОС Магістр (2019 р.) 411 188 36 100 87 

ОС Магістр (2018 р.) 442 218 28 81 109 

ОС Магістр (2017 р.) 495 213 23 115 144 

ОС Магістр (2016 р.) 262 156 34 52 20 

ОС Магістр (2015 р.) 204 85 8 74 37 

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 
      

Всього по університету      

за 2019 рік 991 444 95 219 232 

за 2018 рік 1016 447 47 230 286 

за 2017 рік 1138 480 50 233 375 

за 2016 рік 1344 706 157 215 266 

за 2015 рік 1428 683 92 340 313 
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1.5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 
 

Станом на 30 червня 2019 року в ДВНЗ “НЛТУ України” налічувалося 

339 науково-педагогічних працівники (НПП), з них: 329 (97,1%) – штатні; 10 

(2,9%) – сумісники (табл. 1.20). 

До складу НПП входять: 

• професори, доктори наук – 47 осіб (13,9%), з яких 44 (13,0%) – штатних; 

• доценти, кандидати наук – 216 осіб (63,7%), з яких 210 (61,9%) – штатних. 

Загальна чисельність НПП з вченими званнями і науковими ступенями 

по університету складає 77,6% (в т.ч. 77,2% – 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 

(81,1% від штатної чисельності НПП інституту); 

• ННІ ІМАКІТ – 8 докторів наук, професорів; 41 кандидатів наук, доцен-

тів (83,1% від штатної чисельності НПП інституту); 

• ННІ ДТД – 7 докторів наук, професорів; 57 кандидатів наук, доцентів 

(69,6% від штатної чисельності НПП інституту); 

• ННІ ЕЕМ – 8 докторів наук, професорів; 50 кандидат наук, доцент 

(82,9% від штатної чисельності НПП інституту); 

• кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін (КГСД) – 3 доктори наук, 

професори; 20 кандидатів наук, доцентів (67,6% від штатної чисельності НПП 

КГСД). 

Доктори наук, професори очолюють 17 з 31 кафедри університету, в то-

му числі 14 з 21 випускової кафедри. 
 

 
 

Рис. 1.19. Чисельність науково-педагогічних працівників університету  

з вченими званнями і науковими ступенями (штатних) 
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Із 329 штатних НПП – 86 (26,1%) – особи пенсійного віку, зокрема: 

- ННІ ЛСПГ – із 74 штатних НПП – 14 (18,9%) – пенсійного віку; 

- ННІ ІМАКІТ – із 59 штатного НПП – 23 (39,0%) – пенсійного віку; 

- ННІ ДТД – зі 92 штатних НПП – 19 (20,7%) – пенсійного віку; 

- ННІ ЕЕМ – із 70 штатних НПП – 21 (30,0%) – пенсійного віку; 

- кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін – із 34 штатних НПП – 9 

(26,5%) – пенсійного віку. 

З 44 штатних докторів наук, професорів – 21 (47,7%) особи пенсійного 

віку. Середній вік докторів наук, професорів становить – 61,9 роки. 

Більшість штатних науково-педагогічних працівників – 286 осіб (86,9%) 

мають стаж педагогічної роботи понад 10 років (табл. 1.15). 

Серед штатних НПП – 121 особа (36,8%) – жінки, і 208 осіб (63,2%) – чоловіки. 

148 штатних НПП працюють не на повну ставку, що становить 45% від 

загальної чисельності штатних НПП. 

 
Рис. 1.20. Вікова структура штатних  

науково-педагогічних працівників університету 
 

Найчисельнішими кафедрами в університеті є: дизайну – 25 науково-

педагогічних працівників; ландшафтної архітектури, садово-паркового гос-

подарства та урбоекології – 25 НПП; інформаційних технологій – 24 НПП. 

Малочисельні кафедри університету: історії України, політології та права; 

фізичного виховання – по 5 науково-педагогічних працівників; хімії; еконо-

мічної теорії; філософії та психології; соціології та культурології; технології 

матеріалів і машинобудування; прикладної механіки – по 6 НПП. 

Динаміка зміни якісного складу штатних науково-педагогічних праців-

ників університету (з вченими званнями і науковими ступенями) за останні 

роки подана на рис. 1.21. Слід зазначити, що чисельність НПП з вченими 

званнями і науковими ступенями у більшості структурних підрозділів уніве-

рситету збільшилася, а загалом в університеті – зросла на 2,13%. 
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Таблиця 1.20 

Зведені дані про кількісний і якісний склад НПП ДВНЗ “НЛТУ України” 

(станом на 30.06.2019 року) 

 

№ 

з/п 
Показники 

ІЛСПГ ІІМАКІТ ІДКТД 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) 

74 3 59 2 92 2 70 2 34 1 329 10 339 

14 1 23 1 19 - 21 - 9 - 86 2 88 

2 
Чисельність д.н., проф. 

в т.ч. пенсійного віку (осіб) 

18 - 8 1 7 1 8 1 3 - 44 3 47 

6 - 5 1 2 - 6 - 2 - 21 1 22 

3 
Чисельність к.н., доцентів 

в т.ч. пенсійного віку (осіб) 

42 2 41 1 57 1 50 1 20 1 210 6 216 

5 1 16 - 11 - 14 - 4 - 50 1 51 

4 Середній вік НПП 50,0 48,9 56,4 68,5 48,6 57,0 50,1 45,5 53,4 39,0 51,1 52,8 51,2 

5 Середній вік професора, д.н. 57,3 - 67,6 81,0 59,4 56,0 65,1 52,0 71,0 - 61,9 63,0 61,9 

6 Середній вік доцента, к.н. 47,5 54,0 56,0 56,0 48,7 58,0 46,9 39,0 51,6 39,0 49,7 50,0 49,7 

 

 

7 

Зі стажем роботи (осіб):              

- до 3-х років - - - - 3 - 3 - - - 6 - 6 

- від 3 до 10 років 6 1 4 - 21 - 6 1 - 1 37 3 40 

- від 10 до 20 років 34 1 16 1 30 - 24 1 10 - 114 3 117 

- понад 20 років 34 1 39 1 38 2 37 - 24 - 172 4 176 

8 Чоловіки (осіб) 54 1 52 2 62 2 29 1 11 1 208 7 215 

9 Жінки (осіб) 20 2 7 - 30 - 41 1 23 - 121 3 124 

10 НПП, які працюють не на 

повну ставку 
50 3 14 2 32 2 33 2 19 1 148 10 158 
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Рис. 1.21. Динаміка зміни чисельності НПП університету з вченими  

званнями і науковими ступенями (штатних)  

(у % від загальної чисельності НПП університету) 
 

Кафедри, котрі на 100% укомплектовані науково-педагогічними працівни-

ками з науковими ступенями та (або) вченими званнями: лісових культур і лі-

сової селекції; ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу; прикла-

дної механіки; технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних ви-

робів; хімії; екологічної економіки; філософії та психології. 

Структура науково-педагогічних працівників університету, а також їх кі-

лькісна і якісна характеристика подана на рис. 1.22. 

 
Рис. 1.22. 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) 

 

Слід зазначити, що за показником, який характеризує кількість НПП з вче-

ними званнями і науковими ступенями на 100 студентів денної форми навчан-

ня, університет істотно випереджає середнє його значення по Україні. Зокрема 

за кількістю докторів наук і професорів він становить 3,27 проти 0,905 по Україні, 
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а за кількістю кандидатів наук і доцентів – 15,04 проти 4,12. Це свідчить про 

високий якісний рівень НПП університету. У “Рейтингу Топ-200 Україна 2019” 

НЛТУ України за якістю науково-педагогічного потенціалу займає дев’яте міс-

це серед 200 ЗВО. Однак над покращенням цього показника слід зосередити увагу 

навчально-наукових інститутів і кафедр університету, оскільки кількість НПП 

без наукових ступенів і вчених звань в університеті складає 22,4 % (76 осіб). 

За звітний період оголошено два конкурси. Результати обрання за конкур-

сом подано в табл. 1.21. 

Таблиця 1.21 

Результати обрання за конкурсом у 2018-2019 н.р. 

Навчально-

наукові 

інститути 

Дирек-

тори 

Завіду-

вачі  

кафедр 

Профе-

сори 
Доценти 

Старші 

викладачі 

Асистен-

ти 
Разом 

ЛСПГ -/- 1/1 1/1 8/8 1,75/4 2,75/5 14,5/19 

ІМАКІТ -/- 2/2 -/- 4/5 2/3 1/1 9/11 

ДКТД -/- -/- 1,75/2 11,5/13 2,5/3 1,75/3 17,5/21 

ЕЕМ -/- -/- 1/2 13,5/15 1,25/3 -/- 15,75/20 
Кафедри гумуні-

тарно-соціальних 

дисциплін 

-/- -/- 1,5/2 3/4 1,5/2 -/- 6/8 

Разом  -/- 3/3 5,25/7 40/45 9/15 5,5/9 62,75/79 
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 2018-2019 н.р. стажування проходило 98 викладачів університету, з 

яких 53 особи – за кордоном (табл. 1.22). 

Таблиця 1.22 

Стажування НПП університету в 2018-2019 н.р. 

Навчально-

наукові 

інститути 

Завідувачі 

кафедр 
Професори Доценти 

Старші 

викладачі 
Асистенти Разом 

ЛСПГ 2/2 5/5 15/7 2/- 2/- 26/14 
ІМАКІТ 2/2 1/1 6/1 1/- 4/1 14/5 
ДКТД 3/3 1/- 8/2 2/1 3/- 17/6 
ЕЕМ 6/6 5/4 19/13 2/2 4/3 36/28 

Кафедри гумуні-

тарно-соціальних 

дисциплін 

1/- -/- 3/- 1/- -/- 5/- 

Разом  14/13 12/10 51/23 8/3 13/4 98/53 
Примітка: чисельник – кількість осіб; знаменник – кількість закордонних стажувань 

У звітному році захистили: 

- докторські дисертації: Лісовий М.М., Мачуга О.С., Козак Р.О., Гайда С.В., 

Яремчук Л.А., Якімцов В.В.; 

- кандидатські дисертації: Мерцало М.В., Гевал В.Ф., Тарас В.І., Салабай І.І., 

Рокунь Р.О., Борисов В.М., Юрків Н.М., Федорук М.І., Мельникович М.П.,  

Миклаш Л.Т. 
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2. НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2.1. Основні пріоритетні наукові напрями 

Наукова і науково-технічна діяльність у звітному році була зосереджена в 

межах Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і    

розробок університету, затвердженого наказом МОН України від 07.06.2011 р. 

№ 535 із змінами, внесеними наказом МОН України від 17.04.2012 р. №472: 

- фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій; 

- фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гумані-

тарних наук; 

- інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології; 

- технології ефективного енергозбереження будівель та споруд; 

- технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та 

покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття; 

- створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання 

та оброблення конструкційних функціональних і композиційних матеріалів. 

Особливістю досліджень і розробок університету є їх екологічне спряму-

вання. Зокрема, продовжували виконуватись науково-дослідні роботи в таких 

напрямах, 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 2018 році здійснювали 370 нау-

ково-педагогічних  працівників, в т.ч. один академік НАН України, 46 докторів 

наук, професорів, 216 кандидатів наук, доценти та 13 штатних працівників нау-

ково-дослідної частини, з них п’ять  кандидатів наук. Дослідження проводились 

у 25 кафедральних, двох галузевих та одній міжвідомчій науково-дослідній ла-

бораторіях і Ботанічному саду загальнодержавного значення. 

Відповідно до тематичних планів науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт (НДДКР) у 2018 році виконувалося 49 науково-

дослідних робіт із загальним річним обсягом 1874,3 тис. грн., в тому числі 

держбюджетні на суму 600,0 тис. грн.; госпдоговірні – на суму 1079,9 тис. грн. 

та міжнародні гранти на суму 194,4 тис. грн. Міжнародні гранти виконувались 

в рамках програми ЄС “Горизонт-2020”. У першому півріччі 2019 р. виконуєть-

ся 23 госпдоговірні роботи, один грант, обсяги яких за перші шість місяців ста-

новили 909,0 тис. грн., в т.ч. за госпдоговорами – 393,4 тис. грн, держбюджетом 

– 191,6 тис. грн, і грантом – 324,0 тис. грн.  
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Рис. 2.1. Обсяги фінансування і кількість НДДКР  

 

 

 

 
 

Рис. 2.2. Кількість фундаментальних і прикладних досліджень 

та госпдоговірних робіт 
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2.2. Важливі результати фундаментальних та прикладних  

досліджень, отримані за завершеними науково-дослідними  

роботами у 2018 році 
 

Закінчено виконання двох держбюджетних НДДКР. У результаті виконан-

ня цих робіт отримано такі результати теоретичного і практичного значення: 

Молекулярно-генетичні основи стійкості сосни звичайної (Pinus 

sylvestris L.) до біотичного стресу (науковий керівник д.б.н. професор Гут Р.Т.). 

Проблема біологічної стійкості основних лісоутворюючих деревних порід осо-

бливо актуальна в умовах зростання негативного впливу на лісові екосистеми 

природного й антропогенного чинників довкілля. Фундаментальним підходом 

обмеження шкодочинності хвороб – є селекція фітопатоген-резистентних форм, 

яка базується на широкому діапазоні природної мінливості рослин за ступенем 

сприйнятливості до патогенів. Однак, для багатьох лісоутворюючих порід, схи-

льних до масового ураження хворобами, селекція на стійкість ускладнена як 

тривалістю онтогенезу і віковими змінами деревних рослин, так і неоднозначні-

стю взаємодії їх генотипів із мінливими умовами середовища, зміною складу 

популяцій патогенів та іншими причинами. Це дослідження було спрямоване на 

з’ясування молекулярних механізмів природної імунності сосни до біотичних 

стресових чинників довкілля і виявлення генетичних детермінант її стійкості до 

фітозахворювань для використання їх у лісовій селекції. 

Виявлення молекулярних чинників стійкості сосни звичайної до фітопато-

генів сприяє розвитку загальної теорії патогенезу рослин із тривалим онтогене-

зом і є теоретичним підґрунтям для розробляння нових підходів у створенні 

екологічно безпечних засобів захисту лісу, зокрема: для розвитку селекції фіто-

патоген-резистентних форм і цілеспрямованого керування механізмами форму-

вання стійкості рослин до фітозахворювань.  

Нуклеотидні послідовності клонованих генів антимікробних протеїнів сос-

ни звичайної та ЯМР структура дефензину 1 депоновано до публічних баз да-

них GenBank (США), що робить їх доступними для світової наукової спільноти. 

І це є внеском у розшифрування структурно-функціональної організації геному 

цієї рослини, що є фундаментальною складовою молекулярних біотехнологій.  

Результати щодо просторової структури дефензину 1 розкривають механі-

зми біологічної активності цього пептиду і відкривають шляхи для використан-

ня його для отримання рослин із підвищеною стійкістю до фітозахворювань 

генно-інженерними методами.  

Виявлення здатності зв’язуватися з ненасиченими жирними кислотами та 

локалізація транзієнтної експресії PsLTP1 у клітинній мембрані є внеском в ро-

звиток теорії мембраногенезу рослин. Результати щодо здатності PsLTP1 

зв’язувати метил ясминат та інгібувати амілази та протеїнази свідчать про його 

ймовірне залучення у захисне сигналювання при ураженні фітопатогенними 

організмами та механічному ушкодженні при інвазії комахами, а це в свою чер-

гу відкриває шляхи для використання антимікробних пептидів у комплексі з 

ясминовою кислотою та її похідними для праймування рослин з метою підви-
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щення стійкості посадкового матеріалу в умовах ризику ураження фітопатоген-

ними організмами та для отримання рослин із підвищеною стійкістю до фітоза-

хворювань генно-інженерними методами. Результати множинного порівняль-

ного аналізу надали цінну інформацію стосовно важливості даного протеїну 

для рослин, а консервативність послідовностей у різних видів може слугувати 

основою вивчення паралелізму цієї групи протеїнів та дослідження еволюцій-

них зв’язків всередині роду. 

Розробка методик молекулярної діагностики збудників фітозахворювань 

(кореневої губки, фузаріозів, бактеріозів) є необхідним для організації лісопа-

тологічного моніторингу деревостанів щодо зараженості їх фітопатогенами та 

прийнятті ефективних рішень щодо проведення лісозахисних заходів для пок-

ращення санітарного стану та підвищення стійкості лісів. Розроблені методики 

використані для з’ясування причин всихання ялиці білої у Національному при-

родному парку «Гуцульщина», що підтверджується актом впровадження. 

В ході виконання НДР було отримано дані щодо поліморфізму генів дефе-

нзинів у сосни звичайної, що вказує на перспективність використання цих генів 

для створення ДНК-технологій для аналізу генотипів сосни, які можуть бути 

впроваджені у практику лісового господарства для удосконалення селекційного 

добору генотипів за біологічною стійкістю і продуктивністю. Наукові результа-

ти НДР є перспективними для розробки нових ефективних екологічних методів 

захисту лісу від інфекційних хвороб шляхом добору за маркерними генами 

стійкості. 

Отримано патент України на корисну модель (118202 UA U, МПК 

(2017.01) А01Н 7/00) на спосіб підвищення стійкості сіянців сосни звичайної до 

інфекційного вилягання. Запропонований спосіб є екологічно безпечним мето-

дом для біологічного захисту садивного матеріалу від інфекційного вилягання, 

яке спричиняють фітопатогенні гриби. 

Розробка технології пришвидшеного вирощування деревної маси в 

плантаційних насадженнях на основі використання регуляторів росту рос-

лин (науковий керівник д.с.-г.н., професор Дебринюк Ю.М.). Виконана наукова 

робота є результатом розробки циклічного плантаційного лісовирощування для 

пришвидшеного продукування деревини на засадах наближеного до природи лі-

сівництва. Запропонований концептуальний підхід до вирощування деревини в 

плантаційних насадженнях на принципах породозміни орієнтований на інтенси-

вне лісовирощування з раціональним використанням природних потенційних сил 

природи. Він полягає в отриманні значних обсягів деревини впродовж відносно 

коротких термінів без застосування високовартісних прийомів лісовирощування 

та повної або часткової окупності затрат на плантаційні культури за рахунок 

проміжного користування. Для здешевлення вирощуваної деревини доцільно ак-

центувати увагу на вмілому використанні природного потенціалу типу лісорос-

линних умов, в чому і полягає сутність нового підходу до проблеми плантацій-

ного лісовирощування. Запровадження принципу породозміни усуне протиріччя 

між плантаційною системою лісовирощування, відтворенням корінних деревос-

танів та ефективним виконанням лісами їхніх екологічних функцій.  
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Штучне запровадження принципу породозміни грунтується на узагальненні 

закономірностей проходження природного процесу зміни порід і є його логічним 

продовженням в умовах інтенсифікації лісогосподарського виробництва. У цьо-

му аспекті  принцип породозміни набуває вирішального значення, оскільки дає 

змогу уникнути цілої низки негативних впливів під час вирощування насаджень, 

створення яких базується на типологічному принципі. 

В Україні, де переважають ліси штучного походження, процес вирощування 

деревини відбувається за схемою: зруб після головної рубки → лісові культури у 

відповідності до типу лісу → корінний деревостан в період після змикання лісо-

вих культур до віку головної рубки → головна рубка → зруб після головної рубки і 

т.д.  Повний цикл здійснюється за період обороту рубки – 80-120 років в залеж-

ності від віку стиглості головної породи. 

Наведена традиційна схема не передбачає елементу, який передбачав би 

зміну порід, тому рівень продуктивності завжди буде знаходитися в межах, які 

визначаються лісівничо-біологічними особливостями головної породи корінного 

деревостану, а основний обсяг деревини отримується один раз на 80-120 років. 

Для забезпечення високої продуктивності та стійкості плантаційних лісових 

насаджень, нагромадження значних обсягів фітомаси у короткі терміни, пропо-

нується використати потенційні сили природи, які передбачають циклічну зміну 

порід. Як елемент породозміни рекомендується запровадження плантаційних лі-

сових насаджень на період 40-70 років. У загальному циклі лісовирощування 

(низькопродуктивні деревостани → плантаційні лісові насадження → високоп-

родуктивні корінні деревостани) вони представляють проміжну ланку для заго-

тівлі деревини і виконання лісом екологічних та інших соціально корисних фун-

кцій. 

Після зрубування плантаційних культур в 40-70-річному віці на ділянці зно-

ву створюють культури корінного деревостану відповідно до типу лісу. Лісогос-

подарський цикл вирощування у даному випадку складатиметься вже з дещо ін-

ших елементів: зруб після головної рубки низькопродуктивних насаджень → 

плантаційні лісові насадження із швидкорослих порід → зруб після рубки план-

таційних культур → лісові культури відповідно до типу лісу. Така короткочасна 

зміна низькопродуктивного деревостану на плантаційне насадження відіграє по-

зитивну роль у підвищенні продуктивності та стійкості майбутнього корінного 

лісового фітоценозу. 

Пропонований метод породозміни усуває протиріччя між вирощуванням 

корінних насаджень та створенням плантаційних лісових насаджень з коротким 

оборотом рубки. Такий метод є доповненням, логічним продовженням традицій-

ного ведення лісового господарства в Україні, враховує економічний аспект лі-

согосподарського виробництва, а також чинник взаємовпливу між деревними 

породами, заходи з підвищення едафічного потенціалу лісорослинних умов та 

його якнайповнішого використання. 

Напрацювання з фундаментальних і прикладних досліджень реалізовува-

лись шляхом виконання госпдоговірних робіт і впровадження їх результатів. У 

2018 році завершено виконання 46 госпдоговірних робіт. Отримані результати 

повністю відповідають технічним завданням і прийняті замовниками до впро-
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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 та поставка дослідних 

зразків абразивних циліндрів для калібрування-шліфування повноформатних 

деревинно-стружкових плит. 

У 2018 р. продовжувалось виконання міжнародних грантів за Програмою 

“Горизонт-2020”: “Розподілена, інтегрована і узгоджена лісова інформація для 

перспективного розвитку біоекономіки” (наук. керівник доц. Часковський О.Г.); 

“Розширення можливостей місцевих зацікавлених сторін для реалізації повного 

потенціалу Європейської біоекономіки” (наук. керівник проф.  Кійко О.А.). 

Також були виконані дослідження на замовлення тайванської фірми Ленд 

Грін Технолоджі на тему: “Вивчення впливу бактерій Pseudomonas abietaniphila 

на сільськогосподарські культури: сою, рис і капусту” (наук. керівник ст. наук. 

співробітник, канд. біол. наук Шаловило Ю.І.). Укладена угода на продовження 

цих досліджень у 2019 р. і отримана згода замовника частково оновити матеріа-

льно-технічну базу досліджень в лабораторії молекулярно-генетичних маркерів. 

У січні 2018 року в університеті відбулося виїзне засідання Комітету 

Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, на 

якому були обговорені питання реформування лісового господарства України. 

Пропозиції Національного лісотехнічного університету України до концепції 

розвитку лісового господарства України були розглянуті на цьому виїзному  

засіданні і надіслані у Верховну Раду України, Заступнику Голови Комітету     

п. Бакуменку О.Б. листом від 31 січня 2018 р. № 13-20. 

В університеті у 2018 році було проведено Міжнародну наукову конфе-

ренцію “Національна лісотехнічна освіта і наука в контексті світових тре-

ндів”. Конференція була присвячена 145-річчю заснування університету та 25-

річчю надання статусу “університет”. У роботі конференції взяли участь ректори 

провідних Європейських університетів лісівничого профілю з Німеччини, 

Польщі, Італії, Румунії та 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 2018 році були за-

хищені вісьмома охоронними документами на об’єкти права промислової влас-

ності. 

На бухгалтерському обліку у якості нематеріальних активів знаходяться 

206 об’єктів права промислової власності. 
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За результатами наукової та науково-технічної діяльності у звітному році 
видано 15 монографій, з них дві – за кордоном із залученням науковців інших 
країн, 19 підручників і навчальних посібників та 554 статті, з них 175 за кордо-
ном і 48 у виданнях, які входять у наукометричні бази Scopus,  Web of science, 
Copernicus. 

Кількість цитувань праць науковців університету, що входять до наукоме-
тричної бази Scopus – 1365 і Web of science – 110. 

Редакційно-видавничим центром університету видано у 2018 році 11 випу-
сків збірників науково-технічних праць, у першому півріччі 2019 році – п’ять. 
Наукові видання університету: видаються редакційно-видавничим центром на 
паперових носіях і мають електронні версії у сформованих каталогах, які міс-
тяться у світовій мережі Інтернет. 

 

2.4. Студентська науково-дослідна робота 
 

Студентська науково-дослідна робота реалізовувалась шляхом участі сту-

дентів: 

- у І-му і ІІ-му етапах Всеукраїнської студентської олімпіади; 

- Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей. Подано на конкурс 17 робіт 20 студентів університету. Студен-

тка кафедри лісівництва Підпала О.В. відзначена  диплом ІІ ступеня у другому 

турі Всеукраїнського конкурсу зі спеціальності “Лісове господарство”; 

- конкурсі-огляді дипломних проектів випускників архітектурних та худо-

жніх спеціальностей ЗВО України за міжнародною участю, де дипломом Наці-

ональної спілки архітекторів України та дипломами І-ІІ ступеня відзначено чет-

веро студентів кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарс-

тва та урбоекології; 

- Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів ЗВО зі спеціально-

сті “Менеджмент”, де двоє студентів кафедри менеджменту зовнішньоекономі-

чної діяльності відзначені дипломами ІІ ступеня; 

- у щорічній студентській науково-практичній конференції, де у 13-ти сек-

ціях заслухано 540 доповідей 553 студентів університету. Відзначено диплома-

ми і грамотами 128 студентів. 

В університеті діє Рада молодих учених, яка об’єднує докторів філософії, 

аспірантів, магістрів та науковців віком до 35 років. Рада співпрацює з студент-

ським науковим товариством та вченими радами навчально-наукових інститу-

тів. Інформує молодих учених про наукові заходи в Україні та за кордоном; про 

фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень; 

щодо публікацій у наукових виданнях, що входять до переліку міжнародних 

наукометричних баз.  

Преміями Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради 

для талановитих молодих учених віком до 35 років відзначені двоє молодих на-

уковців університету: канд. с.-г. наук, доц. кафедри лісової таксації та лісовпо-

рядкування Миклуш Ю.С. та канд. екон. наук, ст. викл. каф. менеджменту ор-

ганізацій і адміністрування Шведюк Ю.В. 
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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 2018-2019 навчальному році на третьому освітньо-науковому рівні про-

вадилась підготовка докторів філософії з шести спеціальностей (з восьми за-

тверджених наказом МОН України № 816 від 8 липня 2016 р.), а також продов-

жувалась підготовка аспірантів з семи спеціальностей за номенклатурою спеці-

альностей 2011 р. 

У докторантурі університету перебувало 2 особи: Мацях І.П. (кафедра лісі-

вництва) та Бокотей А.А. (кафедра лісівництва) – зарахований у 2018 р. 

Закінчив докторантуру Грицак С.А. (кафедра технології меблів і виробів з 

деревини). 

За кошти держбюджету в аспірантурі університету з відривом від вироб-

ництва навчалося – 27 аспірантів, без відриву від виробництва – 3. За кошти фі-

зичних осіб з відривом від виробництва навчалося – 8 аспірантів, без відриву 

від виробництва – 4. Всього 42 особи. 

В Навчально-науковому інституті лісового і садово-паркового господарст-

ва навчалося 17 аспірантів, в Навчально-науковому інституті деревообробних 

та комп’ютерних технологій і дизайну – 13, в Навчально-науковому інституті 

екологічної економіки і менеджменту – 7 та в Навчально-науковому інституті 

інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – 

5 аспірантів. 

За звітний період завершили навчання сім аспірантів. З них своєчасно за-

хистили дисертації та подали до захисту три особи, які навчались з відривом від 

виробництва і одна – без відриву від виробництва. 

Розподіл за структурними підрозділами аспірантів та докторантів, які на-

вчалися в аспірантурі та докторантурі, подано на рис. 2.3. 

 
Рис. 2.3. Кількість аспірантів і докторантів у 2018-2019 н.р. 

 



 

118 

До аспірантури університету у 2018 році зараховано 12 осіб: за державним 

замовленням сім осіб денної форми навчання; за кошти фізичних осіб – три 

особи денної форми навчання і дві – заочної форми навчання. Динаміка чисель-

ності аспірантів і докторантів подана на рис. 2.4. 

 
Рис. 2.4. Кількість аспірантів і докторантів за п’ять років 

 

До спеціальних кафедр прикріплено шість здобувачів наукового ступеня 

кандидата наук та два – доктора філософії. 

Консультування майбутніх докторів наук здійснювали професори Бехта П.А., 

Кійко О.А. і Криницький Г.Т. 

Наукове керування аспірантами і здобувачами наукових ступенів доктора 

філософії та кандидата наук здійснювали академік НАН України Туниця Ю.Ю., 

професори та доктори наук: Бехта П.А., Геник Я.В., Гузь М.М., Гриник Г.Г., 

Заїка В.К., Кійко О.А., Копій Л.І., Криницький Г.Т., Кучерявий В.П., Лавний 

В.В., Маєвський В.О., Максимів В.М., Осадчук Л.С., Ребезнюк І.Т., Поберейко 

Б.П., Процах Н.П., Соловій І.П., Соколовський Я.І., Сопушинський І.М., Сорока 

М.І., Туниця Т.Ю., Шабатура Ю.В. 

Підготовкою аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук 

займались також вісім доцентів, кандидатів наук. 

У звітному навчальному році в університеті функціонували три спеціалізо-

вані вчені ради із захисту докторських (кандидатських) дисертацій із шести  

наукових спеціальностей. В них проведено захист шести – докторських та шес-

ти – кандидатських дисертацій. 

У спеціалізованій вченій раді Д 35.072.02 (голова ради проф. Криницький 

Г.Т.) захищено одну докторську (Лісовий М.М.) і дві кандидатських дисертації 

(Мерцало М.В., Гевал В.Ф.). 

У спеціалізованій вченій раді Д 35.072.03 (голова ради проф. Ребезнюк 

І.Т.) захищено дві докторських (Мачуга О.С., Дзюба Л.Ф.) і одна кандидатська 

дисертація (Тарас В.І.). 
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У спеціалізованій вченій раді Д 35.072.04 (голова ради проф. Максимів 

В.М.) захищено три докторських (Козак Р.О., Гайда С.В. і Яремчук Л.А.) і три 

кандидатських дисертації (Салабай І.І., Рокунь Р.О., Борисов В.М.). 

У спеціалізованих вчених радах інших установ працівниками університету 

та випускниками аспірантури захищена одна докторська (Якімцов В.В. – кафе-

дра економіки підприємства) та чотири кандидатські дисертації (Юрків Н.М. – 

кафедра МЗЕД; Федорук М.І., Мельникович М.П. – кафедра екологічної еконо-

міки; Миклаш Л.Т. – кафедра іноземних мов). 

Динаміка кількості захищених дисертацій працівниками університету про-

тягом останніх років подана на рис. 2.5. 

 

 
 

Рис. 2.5. Кількість захищених дисертацій працівниками університету 
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3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

3.1. Напрямки міжнародної співпраці 
 

Університет є членом авторитетних міжнародних організацій: IUFRO 

(International Union of Forest Research Organisations), SilvaNetwork (Academic 

Network of European Universities), співпрацює з низкою інституцій і мереж,    

таких як Council of European Foresters, IFSA (International Association of Student 

Foresters), WWF (World Wildlife Fund), FSC (Forest Stewardship council), COST 

(European cooperation in scientific and technical research). Участь в цих організа-

ціях сприяє поширенню інформації про українську лісову освіту і науку, взаєм-

ному обміну досвідом і встановленню особистих контактів між науковцями рі-

зних країн, а також піднімає імідж і авторитет університету та України в цілому 

на європейському і світовому рівнях. 

Зведені дані про міжнародні освітні, наукові та молодіжні проекти подано 

в табл. 3.1. 

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво університету 

ведеться 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. 

У 2018-2019 н.р. основними напрямками міжнародної співпраці були: 

1) наукові дослідження за програмою COST Actions; 

2) виконання ґрантових угод  в рамках Програми ЄС “Горизонт 2020”; 

3) академічні обміни за напрямом КА1 програми ЄС Еразмус+; 

4) співпраця зі стратегічними партнерами. 
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Таблиця 3.1 

Участь у міжнародних освітніх, наукових і молодіжних проектах і програмах 

 

Напря-

мок 

співпраці 

Партнер (держава, 

організація, інсти-

тут, установа та 

ін.) 

Назва проекту, програми 
Термін ви-

конання 

Обсяги фінансуван-

ня (якою стороною), 

web-сторінка проек-

ту 

Виконавці з 

обох сторін 

(прізвище, 

«телефон, 

факс) 

Очікувані результати та їх впровадження 

Контактна 

особа, яка 

подала 

інформа-

цію 

Проекти і програми, в яких НЛТУ України є учасником  

Освітній, 

Erasmus+ 

 

University for 

Sustainable 

Development 

Eberswalde (Ger-

man) 

Erasmus+ KA107 2018-2021 близько 44 510 євро 
Mykola 

Borys, Vice 

Rector in 

Educational 

Work and 

International 

Relations 

borysmm@nlt

u.edu.ua 

 

підвищення кваліфікації викладачів і адмі-

ністративних працівників , розроблення 

дисциплін (модулів) англійською мовою та 

запровадження їх у навчальний процес у 

НЛТУ України, навчання студентів з отри-

манням кредитів ECTS 

ВМЗ 

University of 

Valladolid (Spain) 
Erasmus+ KA107 2018-2021 близько 12750 євро мобільність студентів з метою навчання 

University of 

Ljubljana(Slovenia) 
Erasmus+ KA107 2017-2019 

близько  

1700 євро 
підвищення кваліфікації викладачів 

Transilvania 

University of 

Brasov 

(Romania) 

Erasmus+ KA107 2017-2019 
близько  

3280 євро 

підвищення кваліфікації викладачів і адмі-

ністративних працівників , розроблення 

дисциплін (модулів) англійською мовою та 

запровадження їх у навчальний процес у 

НЛТУ України, навчання студентів з отри-

манням кредитів ECTS 

Науково-

дослід-

ний, 

виконан-

ня гран-

тової 

угоди  в 

рамках 

Програми 

ЄС "Гори-

зонт 

2020" 

Хельсінкі, Фін-

ляндія Європейсь-

ка комісія (Natural 

resources  Finland) 

Розподілена, інтегрована і узго-

джена лісова інформація для 

перспектив розвитку біоеконо-

міки 

01.03. 2015 - 

28.02.2019 

10234 євро (Horizon 

2020) 

Часковський 

О.Г., к. с.-г. 

н., доцент, 

(032) 

2584246         

Виконавець 

зі сторони 

Фінляндії – 

доктор 

Матіас Дес. 

 

Узгоджена  лісова інформація для потреб 

європейської економіки. Система моніто-

рингу за рубками в Українських Карпатах. 

Ст. наук. 

спів. НДЧ  

Скольсь-

кий І.М.,   

к. с.-г.н., 

ст. наук. 

спів. 
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Науково-

дослід-

ний, 

виконан-

ня дослі-

джень і 

розробок 

на замов-

лення 

Тайвань, Land 

Green and 

Technology Co., 

Ltd . 

Біологічне обґрунтування вико-

ристання штаму роду 

Pseudomonas у якості продуцен-

та біопрепарату 

01.04. 2018 - 

31.03.2019 

5000 дол. США 

(Land Green and 

Technology Co.) 

Ст. наук. спів. 

НДЧ  Шало-

вило Ю.І.,                                          

к. біол.н.,                      

(032) 2584280  

Виконавець  

від замовника 

- директор Фу 

Лід. 

Рекомендації щодо використання штам 

роду Pseudomonas 

Ст. наук. 

спів. НДЧ  

Скольсь-

кий І.М.,                 

к. с.-г.н.,           

ст. наук. 

спів. 

Освітньо-

наукова 

мережа 

універси-

тетів 

Балтійсь-

кого 

регіону 

Швеція, Універси-

тет Упсали 

Baltic University Programme 

(BUP), 

https://www.balticuniv.uu.se/  

безстроково 

Програма BUP, 

покриття витрат на 

подорож і прожи-

вання 

Madeleine 

Granvik,   

    +4618-471 

6853 ;  За-

гвойська 

Л.Д., 

2584278 

Викладання дисциплін з проблематики 

сталого розвитку із врученням дипломів 

BUP, стажування викладачів і студентів 

Загвойська 

Л.Д., 

2584278 

Розроб-

лення 

ефектив-

них стра-

тегій для 

регіона-

льних 

біоеконо-

мік  

FUNDACION 

CIRCE CENTRO 

DE 

INVESTIGACION 

DE RECURSOS Y 

CONSUMOS 

ENERGETICOS, 

Spaine 

Грант “POWER4BIO” «Розши-

рення можливостей всіх заціка-

влених сторін на регіональному 

рівні щодо реалізації потенціалу 

європейської біоекономіки» у 

рамках міжнародної програми 

«Горизонт 2020». 

01.01.2017 -

31.12.2020 

Європейська комі-

сія, 73125 EUR 

Координатор 

від НЛТУ  - 

професор 

Кійко О.А. 

Стратегія біоекономіки для Львівської 

області 

Кійко 

О.А.  

Управлі-

нський 

Університет 

Уппсала (Швеція) 

«Інтернаціоналізація у практи-

ці» 

27-19 травня, 

2019 

Програма балтійсь-

кого університету за 

підтримки Шведсь-

кого інституту 

Лесюк Г.М.  

098 55 92 780 

Посилення інтернаціоналізації університе-

тів з країн Східного партнерства,  

Тренінги з поточної роботи з інтернаціона-

лізації та розробки стратегій міжнародної 

діяльності університетів 

 

Молоді-

жний 

німецька організація 

APOLLO e. V. 

(«Асоціація з проек-

тів в галузі навко-

лишнього природно-

го середовища, 

сільського госпо-

дарства та розвитку 

села в Східній 

Європі»)  

проект «Forest Exchange II» 31 серпня-09  

вересня 2019 

р. 

програма молодіжних 

обмінів «Meet Up! 

Німецько-українські 

зустрічі молоді» за 

підтримки Фонду «Пам'-

ять, відповідальність і 

майбутнє» (EVZ, ФРН) 

Міністерства закордон-

них справ ФНР та Фонду 

Роберта Боша (ФРН) 

Врублевська 

О.В. 

Розширення молодіжних професійних 

контактів, взаємне навчання і спільний 

пошук шляхів розв’язання актуальних 

проблем в галузі збереження лісових еко-

систем і економічного розвитку лісового 

сектора України і Німеччини, міжкультур-

ний діалог 

 

mailto:madeleine.granvik@csduppsala.uu.se
mailto:madeleine.granvik@csduppsala.uu.se
mailto:madeleine.granvik@csduppsala.uu.se
mailto:madeleine.granvik@csduppsala.uu.se
mailto:madeleine.granvik@csduppsala.uu.se
mailto:madeleine.granvik@csduppsala.uu.se
mailto:madeleine.granvik@csduppsala.uu.se
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Залучення окремих викладачів, дослідників, студентів до інших міжнародних проектів і програм, в яких НЛТУ України не є учасником 

Освіт-

ньо-

науковий 

проект 

Німеччина, Уні-

верситет сталого 

розвитку м. 

Еберсвальде, 

Центр еконіки та 

екосистемного 

менеджменту 

(University for 

Sustainable 

Development 

Eberswalde, Centre 

for Econics and 

Ecosystem 

Management ) 

"Sustainable securing of relevant 

ecosystem services through 

international cooperation as a 

contribution to conflict prevention 

and regional stabilisation in 

Eastern Europe" («Охорона 

екосистемних послуг на засадах 

сталого розвитку шляхом між-

народної співпраці як засіб 

запобігання конфліктам та 

регіональної стабілізації у Схі-

дній Європі») 

січень-

грудень 2018 

року 

Фінансування відбу-

валося за програмою 

«Діалог між Сходом 

та Заходом – акаде-

мічні обміни та 

наукова співпраця з 

метою досягнення 

безпеки та розвитку 

громадянського 

суспільства у Європі 

Німецької служби 

академічних обмінів 

(DAAD) 

з фондів Федераль-

ного міністерства 

зовнішніх  

відносин 

Професор 

П'єр Ібіш 

Телефон: 

+49 

(0)3334/6571

78 

Створення платформи для дискусії, діало-

гу, досліджень та навчання щодо транскор-

донної співпраці у сфері досягнення цілей 

сталого розвитку та запобіганню конфлік-

там. 

Доц. Го-

ловко А.А. 

096275889

9 

Освіт-

ньо-

науковий 

проект 

Німеччина, Уні-

верситет сталого 

розвитку м. 

Еберсвальде, 

Центр еконіки та 

екосистемного 

менеджменту  

Транскордонне співробітництво 

у навчанні та практиці – який 

внесок біосферні регіони 

ЮНЕСКО можуть зробити у 

ефективну комунікацію та 

екосистемний менеджмент для 

сприяння трансформаційним 

процесам у країнах Східної 

Європи на шляху до сталого 

розвитку” 

січень-

грудень 2019 

року 

Німецька служба 

академічних обмінів 

(DAAD) 

Професор 

П'єр Ібіш 

Телефон: 

+49 

(0)3334/6571

78 

Наукові стажування 

ВМЗ 

Освіт-

ньо-

науковий 

проект 

Німеччина, 

Університет  при-

кладних лісових 

наук м. Ротенбург 

Співробітництво у галузі лісо-

вого господарства між федера-

льною землею Баден-

Вюрттемберг (Німеччина) та 

Україною 

2018-2021 фундація Баден-

Вюрттембер 

Василь Лав-

ний, тел. 

098-8597207 

Обмін студентами, 

навчальні екскурсії 

 

Науко-

вий 
34 країни Європи 

COST Action 1403 «Породи-

інтродуценти для лісів Європи –  

досвід, ризики і можливості» 

21 листопада 

2014 – 20 

листопада 

2018 

COST 

Василь Лав-

ний, тел. 

098-8597207 

Підвищення кваліфікації та покращення 

навчального матеріалу 
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Науко-

вий 

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 

(+004132421

4887), к.б.н. 

Ірина Мацях 

(+380952291

087) 

Написання та публікації статті в іноземно-

му журналі, підготовка посібника з описом 

хвороб та шкідників для працівників арбо-

ретумів та комерційних розсадників анг-

лійською та українською мовами 

 

Науко-

вий  

COST European 

Cooperation in 

Science and 

Technology 

COST Action CA15206 «Плате-

жі за послуги екосистем» 

18 жовтня 

2016 – 17 

жовтня 2020 

COST 

к.е.н Загвой-

ська Л.Д., 

Василишин 

Х.Р. 

Зустрічі в робочих групах, конференції, 

тренінги, особистий науковий розвиток, 

наукові контакти 

Загвойська 

Л.Д., Ва-

силишин 

Х.Р. 

Науко-

вий  

COST European 

Cooperation in 

Science and 

Technology 

COST Action FP1402 “Основи 

конструктивного дизайну дере-

вини – від досліджень до стан-

дартів” 

25 листопада 

2014 р. – 24 

листопада 

2018 р. 

COST 

Проф. Со-

пушинський 

І.М. 

Зустрічі в робочих групах, конференції, 

тренінги, особистий науковий розвиток, 

наукові контакти 

 

Науко-

вий  

COST European 

Cooperation in 

Science and 

Technology 

COST Action CA15226 “Веден-

ня лісового господарста в гірсь-

ких регіонах з врахуванням 

кліматичних аспектів”  

17 жовтня 

2016 р. – 16 

жовтня 2020 

р. 

COST 
асп. Пелюх 

О.Р. 

короткострокове наукове стажування з 

дослідження суспільного сприйняття хара-

ктеристик гірських лісів в Європі у Центрі 

сільськогосподарських досліджень і еконо-

міки (м. Тренто, Італія) 

 

Науко-

вий  

COST European 

Cooperation in 

Science and 

Technology 

COST Action CA15216 “Євро-

пейська мережа експертизи 

біоадгезії: фундаментальні 

знання для просування передо-

вих технологій зв’язування”  

2016-2020 

рр. 
COST 

проф. Бехта 

П.А. 

проводення експериментальних досліджень 

в Познанському університеті, Польща  
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3.2. Наукові дослідження за програмою 

Європейської співпраці в галузі науки і технології COST 
 

У 2018-2019 н.р. науково-педагогічні працівники університету проводили 

наукові дослідження та брали участь у конференціях та робочих зустрічах в ра-

мках програми Європейської співпраці в галузі науки і технології COST за 

п’ятьма проектами: COST Action FP1403 “Ліси, їхні продукти та послуги” 

(проф. Лавний В.В.), COST Action FP1402 “Основи конструктивного дизайну 

деревини – від досліджень до стандартів” (проф. Сопушинський І.М.), COST 

Action CA15206 “Плата за послуги екосистем” (доц. Загвойська Л.Д., асист. 

Василишин Х.Р.), COST Action CA15226 “Ведення лісового господарста в гірсь-

ких регіонах з врахуванням кліматичних аспектів” (асп. Пелюх О.Р.), COST 

Action CA15216 “Європейська мережа експертизи біоадгезії: фундаментальні 

знання для просування передових технологій зв’язування” (проф. Бехта П.А.). 

У рамках реалізації проекту COST Action CA15206 “Плата за послуги 

екосистем” відбулися робочі зустрічі в аграрному коледжі Норвезького уніве-

рситету м. Брін та Університеті Софія (Болгарія) щодо використання механізму 

плати за послуги лісових екосистем для покращення якості води (доц. Загвой-

ська Л.Д., 02-05 липня 2018 р., 25-28 вересня 2018 р.). та проведені наукові дос-

лідження в Технічному університеті м. Зволена (Словаччина) та Університеті 

природних ресурсів і наук про життя м. Відень (Австрія) щодо аналізу механіз-

мів запровадження плати за послуги екосистем в Україні, Словаччині та Австрії 

(асист. Василишин Х.Р., 03 вересня – 03 жовтня 2018 р., 18 лютого – 01 березня 

2019 р.). 

У рамках реалізації проекту COST Action FP1403 “Ліси, їхні продукти 

та послуги” проф. Лавний В.В. взяв участь у пленарному засіданні конференції 

щодо вирощування порід-інтродуцентів у лісах Європи в Університеті природ-

них ресурсів і наук про життя м. Відень (Австрія, 11-15 вересня 2018 р.). 

У рамках реалізації проекту COST Action FP1402 “Основи конструктив-

ного дизайну деревини – від досліджень до стандартів” проф. Сопушинський 

І.М. взяв участь у конференціях у Технічному університеті м. Мюнхен (Німеч-

чина, 11-14 вересня 2018 р.) та Технічному університеті м. Цюріх (Швейцарія, 

25-26.10.2018 р.) з питань планування та розроблення дерев’яних конструкцій. 

У рамках реалізації проекту COST Action CA15226 “Ведення лісового го-

сподарста в гірських регіонах з врахуванням кліматичних аспектів” (асп. 

Пелюх О.Р. проходила короткострокове наукове стажування з дослідження су-

спільного сприйняття характеристик гірських лісів в Європі у Центрі сільсько-

господарських досліджень і економіки (м. Тренто, Італія, 5-19.11.2018 р.).  

У рамках реалізації проекту COST Action CA15216 “Європейська мережа 

експертизи біоадгезії: фундаментальні знання для просування передових 

технологій зв’язування” проф. Бехта П.А. проводив експериментальні дослі-

дження в Познанському університеті наук про життя, Польща (19 листопада – 

09 грудня 2018 р.). 
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3.3. Виконання грантових угод в рамках програми  

ЄС “ГОРИЗОНТ–2020” 
 

У 2018-1019 н.р. НПП університету виконували два міжнародні проекти 

за програмою “Горизонт-2020”: 

• “POWER4BIO – Розширення можливостей всіх зацікавлених сторін на 

регіональному рівні щодо реалізації потенціалу європейської біоекономіки” 

(2018-2021, керівник – професор Кійко О.А.); 

• “DIABOLO – Розповсюдження, інтегрування і гармонізація лісової інфо-

рмації з метою визначення біоресурсного потенціалу” (2014-2019, керівник – 

доцент Часковський О.Г.). У рамках проекту DIABOLO доц. Часковський О.Г. 

та доц. Гаврилюк С.А. взяли участь у конференцій в Інституті природних ресу-

рсів м. Колі, Фінляндія (11-15 лютого 2019 р.). 

 

3.4. Академічні обміни за напрямом КА1 програми ЄС ЕРАЗМУС+ 

 
Вихідна мобільність 

НЛТУ України налагодив контакти та успішно реалізовує проекти акаде-

мічної мобільності з такими зарубіжними партнерами: Університет сталого ро-

звитку м. Еберсвальде (Німеччина), Трансільванський університет м. Брашов 

(Румунія), Tехнічний університет м. Зволен (Словаччина), Естонський універ-

ситет природничих наук м. Тарту (Естонія), Вища школа туризму і екології м. 

Суха Бескидська (Польська Республіка), Познанський університет природничих 

наук (Польська Республіка), Лодзька політехніка (Польська Республіка), Уні-

верситет Любляни (Словенія) та Університет Вальядоліду (Іспанія). Участь в 

Європейській програмі Еразмус+ передбачає навчання студентів та стажування 

аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників університету в провід-

них зарубіжних закладах вищої освіти та наукових установах.  

Впродовж 2018-2019 н.р. за програмою Еразмус+ відділом міжнародних 

звʼязків проведено сім конкурсів для відбору НПП і студентів для стажування 

та навчання відповідно. За цей же період в зарубіжних університетах було реа-

лізовано 7 студентських мобільностей та 22 мобільності науково-педагогічних 

та адміністративних працівників. Інформація про реалізацію вихідної мобільно-

сті студентами та працівниками університету подана у табл. 3.2 та табл. 3.3. 

 

Вхідна мобільність 

У 2018-2019 н.р. було реалізовано 8 вхідних мобільностей до НЛТУ Украї-

ни у рамках програми Еразмус+ (КА1). 

Зокрема, студент Університету сталого розвитку м. Еберсвальде (Німе-

ччина) Штефан Тін проводив дослідження на базі Карпатського біосферного 

заповідника під керівництвом проф. Лавного В.В (тип мобільності - студентсь-

ка мобільність для навчання у поєднанні з практичною підготовкою). Праців-

ники Університету сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) Ангела Діхте 

та Джанет Блумродер проходили стажування в рамках програми Еразмус+ в 
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НЛТУ України протягом  01-08 червня 2019 р. під керівництвом завідувача ка-

федри менеджменту організацій та адміністрування Головка А.А. 

Протягом 10-14 червня 2019 р. викладачі Люблянського університету 

(Словенія) проф. Антон Поже, проф. Матеуш Міхелік та асист. Вася Лебан 

проходили стажування за програмою Еразмус + на базі кафедри лісових машин 

під керівництвом доц. Стиранівського О.А. У рамках стажування були прочи-

тані лекції студентам спеціальності «Галузеве машинобудування» та проведена 

екскурсія на ДП «Славське лісове господарство». 

Протягом 17-21 червня 2019 р. у рамках програми Еразмус+ було організо-

ване в НЛТУ України стажування викладачів Трансільванського Університе-

ту м. Брашов (Румунія) проф. Соріна Замфіри та проф. Ніколая Крету під кері-

вництвом завідувача кафедри фізики та математики Салапака В.М. 
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Таблиця 3.2 

Реалізація мобільності студентами НЛТУ України у 2018-2019 н.р. 

 
№ 

з/п 

ПІБ студента Приймаючий університет Програма та терміни навчання в приймаючому університеті 

1.  Міц Л.В. Університет сталого розвитку м. Еберсвальде 

(Німеччина) 

Global Change Management (M. Sc.) 

18.09.2018-22.02.2019 

2.  Заблоцький В.О. Університет сталого розвитку м. Еберсвальде 

(Німеччина) 

International Forest Ecosystem Management ( B. Sc.) 

20.09.2018-22.02.2019 

3.  Броговська І.Я. Університет Вальядоліду (Іспанія) International semester programme in engeneering ( B. Sc.) 

01.02.2019-30.06.2019 

4.  Горзов С. Університет Вальядоліду (Іспанія) Forestry International Semester Programme ( B. Sc.) 

01.02.2019-30.06.2019 

5.  Челепіс Т.О. Університет Вальядоліду (Іспанія) Forest management based on data science (M. Sc.) 

01.02.2019-30.06.2020 

6.  Себлій Я.С. Трансільванський університет м. Брашов 

(Румунія) 

Master 0722 Manufacturing and processing (materials - wood) 

10.10-24.12.2018 

7.  Міц Л.В. Університет сталого розвитку м. Еберсвальде 

(Німеччина) 

Forest System Transformation (M. Sc.) 

14.03.2019-02.08.2019 
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Таблиця 3.3 

Реалізація мобільності науково-педагогічними та адміністративними працівниками 

НЛТУ України у 2018-2019 н.р. 
 

№ 

з/п 

ПІБ, посада Приймаючий університет Тип мобільності та терміни реалізації 

1.  Адамовський Олександр Миколайович, 

доцент кафедри екологічної економіки 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Викладання, модуль «Інформаційні технології в туриз-

мі», 27.05 - 19.06.2019 р. 

2.  Башуцька Уляна Богданівна, доцент кафе-

дри екології 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Стажування, модуль «Forest Landscape Restoration», 

17-21.06.2019 р. 

3.  

 

Василишин Христина Романівна, асистент 

кафедри екологічної економіки 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Стажування, модуль «Rethinking Environmental 

Economics ІІ», 18-29.03.2019 р. 

4.  Гурняк Ірина Григорівна, старший викла-

дач кафедри економіки підприємства 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Стажування, модуль «Advanced Ecosynomics&Global 

Leadership», 15-26.04.2019 р. 

5.  Дідович Іван Іванович, доцент кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної дія-

льності 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Стажування, модулі «Future Management Systems II» та 

«Tourism in Developing Countries», 28.03-25.04.2019 р. 

6.  Миклуш Юрій Степанович, доцент кафед-

ри лісової таксації та лісовпорядкування 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Стажування, модулі «Future Management Systems II» та 

«Forest Governance and Policy II», 01-26.04.2019 р. 

7.  Новак Уляна Павлівна, доцент кафедри 

обліку і аудиту 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Стажування, модуль для стажування «Transformation 

Governance» (частина модуля), 29.04-03.05.2019 р. 

8.  Сомар Галина Володимирівна, доцент ка-

федри технологій захисту навколишнього 

середовища і деревини, безпеки життєді-

яльності та соціальних комунікацій 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Стажування, «Socio-Technical System Transformation», 

29.04-10.05.2019 р. 

9.  Часковський Олег Григорович,  доцент 

кафедри лісової таксації та лісовпорядку-

вання 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Стажування, модуль «Forest Landscape Restoration», 

17-21.06.2019 р. 

10.  Шведюк Юлія Володимирівна, старший 

викладач кафедри менеджменту організа-

цій та адміністрування 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Стажування, модуль «Global Change and Development», 

06-17.05.2019 р. 
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11.  Туниця Юрій Юрійович. ректор НЛТУ 

України 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Адміністративна мобільність, 14-18.06.2019 р.  

12.  Адамовський Микола Григорович, перший 

проректор з науково-педагогічної роботи 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Адміністративна мобільність, 14-18.06.2019 р. 

13.  Борис Микола Михайлович, проректор з 

науково-педагогічної роботи та міжнарод-

них зв’язків  

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Адміністративна мобільність, 21-30.01.2019 р. 

14.  Лавний Василь Володимирович, проректор 

з наукової роботи 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Адміністративна мобільність, 14-18.06.2019 р. 

15.  Ковалишин Володимир Романович, доцент 

кафедри менеджменту організацій та адмі-

ністрування 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Стажування, модуль “Human wellbeing and develop-

ment”, 06-28.10.2018 р. 

16.  Башуцька Уляна Богданівна, доцент кафе-

дри екології 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Стажування, модуль «Вступ до прикладної лісогоспо-

дарської діяльності» та ін., 23.10-16.11.2018 р. 

17.  Сінкевич Олексій Вячеславович, інженер 

кафедри інформаційних технологій 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Стажування, модуль “Carbon sequestration and ac-

couning”, 18.11.-01.12.2018 р. 

18.  Часковський Олег Григорович,  доцент 

кафедри лісової таксації та лісовпорядку-

вання 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Стажування, модуль “Лісова таксація” та ін., 

18.11.-21.12.2018 р. 

19.  Миклуш Юрій Степанович, доцент кафед-

ри лісової таксації та лісовпорядкування 

Університет сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) 

Стажування, модулі “Scientific Writing and Presenting”, 

“Ecosystem models and concepts under global change”, 

03-21.12.2018 р. 

20.  Дубовіч Іон Андрійович, завідувач кафед-

ри екологічної економіки 

Трансільванський університет 

м. Брашов (Румунія) 

Адміністративна мобільність 

21.  Стиранівський Олег Андрійович, завідувач 

кафедри лісових машин 

Люблянський університет 

(Словенія) 

Стажування, 11-18.05.2019 р.  

22.  Щупак Андрій Львович, асистент кафедри 

лісових машин 

Люблянський університет 

(Словенія) 

Стажування, 11-18.05.2019 р. 
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3.5. Співпраця зі стратегічними партнерами 
 

• Співпраця з Університетом сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеч-

чина). Окрім реалізації мобільності, у 2018-2019 н.р. НПП та аспіранти прово-

дили наукові дослідження у рамках двох проектів, фінансованих Німецькою 

службою академічних обмінів DAAD: “Охорона екосистемних послуг на заса-

дах сталого розвитку шляхом міжнародної співпраці як засіб запобігання конф-

ліктам та регіональної стабілізації у Східній Європі” (доц. Головко А.А., ст. 

викл. Шведюк Ю.В.) та “Транскордонне співробітництво у навчанні та практиці 

– який внесок біосферні регіони ЮНЕСКО можуть зробити у ефективну кому-

нікацію та екосистемний менеджмент для сприяння трансформаційним проце-

сам у країнах Східної Європи на шляху до сталого розвитку” (асп. Дудюк С.В.). 

У період 28-31 березня 2019 р. президент Університету сталого розвитку м. 

Еберсвальде (Німеччина) проф. Гюнтер Фарзон та проф. Вера Лутардт відвіда-

ли НЛТУ України. Під час візиту проф. Гюнтеру Фарзону присвоєно звання 

Doctor Honoris Causa НЛТУ України. 

У період 17.12-02.03.2019 р. студент Університету сталого розвитку м. 

Еберсвальде (Німеччина) Елізабет Делор проводила наукові дослідження за те-

мою «Інтегрований водозбірний принцип лісового менеджменту» під керівниц-

твом доц. Часковського О.Г. 

Студенти і викладачі Університету сталого розвитку м. Еберсвальде (Ні-

меччина) загальною чисельністю 47 осіб на чолі з проф. П’єром Ібішем відвіда-

ли НЛТУ України протягом 01-03 червня 2019 р. У рамках візиту відбулися 

екскурсії до природного заповідника «Розточчя», НПП Яворівський та ДП 

«Сколівське ЛГ». 

• Співпраця з іншими установами Німеччини. Візит представників 

проекту «Німецько-український агрополітичний діалог» до НЛТУ України. 

На запрошення ректора, академіка НАН України, професора Юрія Туниці 30 

липня 2018 року Національний лісотехнічний університет України відвідала 

німецька делегація в рамках проекту “Німецько-український агрополітичний 

діалог” (НУАПД). Мета проекту: підтримувати Україну в питаннях розвитку 

сталого сільського і лісового господарства, ефективної переробної промислово-

сті та підвищення міжнародної конкурентоспроможності відповідно до прин-

ципів ринкової та регуляторної політик та з урахуванням потенціалу розвитку, 

який виникає в рамках Угоди про Асоціацією між ЄС та Україною. З цією ме-

тою Проект має надавати інформацію про німецький, зокрема, східнонімець-

кий, а також міжнародний, європейський досвід з розробки рамкових аграрно-

політичних умов, а також з організації відповідних аграрно-політичних уста-

нов. Зокрема, проект також підтримує методичне підвищення кваліфікації осіб, 

відповідальних за прийняття аграрно-політичних рішень та розвиток німецько-

українського партнерства. 

До складу делегації входили: керівник проекту “Німецько-український аг-

рополітичний діалог” Фолькер Зассе, експерти ТОВ ГФА Консалтинг Груп 

(GFA) Хартвіг Бретерніц і Анна Кулька та представник консорціуму виконавців 
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проекту ТОВ з управління та реалізації земель (BVVG), голова Німецької Асо-

ціації Україністів Крістоф Конрад Гільген. 

Зустріч мала на меті визначити перспективи співпраці між НЛТУ України 

та НУАПД. У ній взяли участь ректор університету Юрій Туниця, перший про-

ректор з науково-педагогічної роботи Микола Адамовський, проректор з нау-

кової роботи Григорій Криницький, проректор з науково-педагогічної виховної 

роботи та міжнародних зв’язків Микола Борис, директор ННІ лісового і садово-

паркового господарства Степан Миклуш, завідувач кафедри менеджменту ор-

ганізацій і адміністрування Андрій Головко, начальник відділу міжнародних 

зв’язків Олена Врублевська та інші. 

На зустрічі обговорено такі питання та напрямки співпраці: 

1) Підготовка Національної інвентаризації лісів України; 

2) Регулювання лісових ринків і вдосконалення менеджменту державних 

лісових підприємств; 

3) Організація і фінансування лісової адміністрації та державного управ-

ління; 

4) Удосконалення лісової науки та освіти. 

• Команда НЛТУ України взяла участь в німецько-українському проекті 

молодіжних обмінів «Forest Exchange ІІ». На початку навчального року НЛ-

ТУ України і німецька організація APOLLO e. V. («Асоціація з проектів в галузі 

навколишнього природного середовища, сільського господарства та розвитку 

села в Східній Європі») реалізували спільний проект «Forest Exchange II» в ра-

мках програми молодіжних обмінів «Meet Up! Німецько-українські зустрічі мо-

лоді» за підтримки Фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ, ФРН) 

Міністерства закордонних справ ФНР та Фонду Роберта Боша (ФРН). 

У рамках першого етапу проекту у вересні  2017 року відбувся візит групи 

студентів НЛТУ України до Німеччини. Другий етап проекту, який реалізову-

вався в період з 31 серпня по 09 вересня 2018 р., передбачав приїзд студентсь-

кої команди з Німеччини в Україну, проведення зустрічей і майстер-класу в 

НЛТУ України, поїздку по Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській об-

ластях, екскурсії, відвідування лісових ділянок, зустрічі з фахівцями лісового 

господарства і заповідної справи, дискусії, створення відеофільму для розмі-

щення на порталі YouTube. 

Метою обох етапів проекту було розширення молодіжних професійних ко-

нтактів, взаємне навчання і спільний пошук шляхів розв’язання актуальних 

проблем в галузі збереження лісових екосистем і економічного розвитку лісо-

вого сектора України і Німеччини, міжкультурний діалог. 

• Співпраця з Університетом прикладних лісових наук м. Роттенбурга 

(Німеччина). У січні 2019 року стартував проект на тему «Співробітництво у 

галузі лісового господарства між федеральною землею Баден-Вюрттемберг 

(Німеччина) та Україною» (BWU-FOKO), виконавцями якого є Університет 

прикладних лісових наук Роттенбурга та Національний лісотехнічний універси-

тет України (НЛТУ України). Проект фінансується фундацією Баден-

Вюрттемберг. Першим етапом календарного плану роботи став офіційний візит 

делегації НЛТУ України в м. Роттенбург 12-15 лютого 2019 року. У склад деле-
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гації входили ректор НЛТУ України, академік НАН України, професор Ю.Ю. 

Туниця, перший проректор, професор М.Г. Адамовський, директор ННІ лісово-

го і садово-паркового господарства, професор С.І. Миклуш, професор кафедри 

лісівництва В.В. Лавний та керівник інформаційного відділу С.Н. Краєвський. 

Під час візиту в Роттенбург було проведено робочі наради в університеті. 

Ректор Бастіан Кайзер зробив презентацію про свій заклад вищої освіти та 

ознайомив з матеріально-технічною базою університету, навчально-науковими 

лабораторіями, сучасним обладнанням та екологічно-чистою, енергоощадною 

системою опалення з використанням відходів деревини. Представники НЛТУ 

України вивчали досвід управління університетом і ознайомилися з побутом 

студентів та науково-педагогічних працівників університету. 

Крім того, керівництву НЛТУ України було організовано зустріч з міським 

головою Роттенбурга та екскурсію по місту.  

У програмі візиту було також знайомство з роботою управління лісами фе-

деральної землі Баден-Вюрттемберг у м. Тюбінген, розмова з лісовим президе-

нтом Мартіном Штріттматтером про ліси федеральної землі Баден-

Вюрттемберг та актуальні проблеми ведення лісового господарства. 

Під час візиту в Роттенбург було узгоджено календарний план і подальші 

заходи виконання проекту "Баден-Вюрттемберг ‒ українська лісова співпраця". 

• Співпраця з установами Республіки Польща. Участь в конференції. 
11-13 вересня 2018 року у м. Познань (Польща) на базі університету ім. А. Міц-

кевича у Познані (Польща) та за підтримки BalticUniversityProgramme (Uppsala, 

Sweden) і WSBUniversityinPoznan (Вищої банкової школи) (Польща) відбулася 

міжнародна конференція «Current Challenges of Local and Regional 

Development». 

В конференції прийняли участь понад 60 осіб з 14 країн Європи, серед них 

завідувач кафедри менеджменту ЗЕД Матвєєв М.Е., доцент кафедри менеджме-

нту ЗЕД Максимець О. В. та аспірант кафедри екологічної економіки Пелюх 

О.Р. 

Формат конференції передбачав 12-13 вересня у першій половині дня ви-

ступи 8 ключових доповідачів (по 4 кожного дня) «keyspeakers», у перервах – 

коротке представлення досліджень у вигляді плакатів (по 20 одночасно кожно-

го дня) «postersessions», а у другій половині дня семінари «worksops» та нефор-

мальне спілкування. 

12 вересня одним з 4 ключових доповідачів виступила доцент кафедри ме-

неджменту зовнішньоекономічної діяльності НЛТУ України, к.е.н. Максимець 

О.В. Також вона керувала першим засіданням 13 вересня. 

Участь аспіранта кафедри екологічної економіки у тренінгу Програми 

Балтійського Університету. 26-29 листопада 2018 р. у м. Рогов, Польща від-

бувся 6-ий тренінг Програми Балтійського Університету «Міждисциплінарність 

Мультикультурність-Інтернаціональність». У тренінгу взяла участь аспірант 

кафедри екологічної економіки Лесюк Г.М. 

Тренінг включав дві частини: розвиток навичок з академічного письма 

(написання наукових статей, підготовка постерів та презентацій для наукових 

подій) та презентацію/експертні консультації по дисертаційному дослідженню. 
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• Співпраця з установами США. В рамках проекту «Кваліфіковані лісів-

ники = кращі ліси» 17 липня НЛТУ України відвідали представники Федера-

льної служби лісів США в складі еколога водних ресурсів організації Держав-

ні ліси США Майка Овена, спеціаліста з водозборів Лісової Служби США Ші-

ли Джонсон, гідролога Лісової Служби США та НАСА Рахи Хакімдавар разом 

із керівником громадської організації «ФОРЗА» Лесею Лойко. Під час зустрічі 

були обговорені стан та проблеми лісів України. 

ГО «ФОРЗА» спільно з відділом Міжнародних програм Федеральної служ-

би лісів США організовують проведення тижневого тренінгу «Застосування си-

стеми класифікації водозборів Лісової Служби США в Українських Карпатах». 

Тренінг відбувся у водозборі річки Пиня, в об‘єднаній територіальній громаді 

Поляна Свалявського району Закарпатської області. В рамках проекту «Квалі-

фіковані лісівники = кращі ліси», що фінансується Федеральною службою лісів 

США. 

• Співпраця з установами Швейцарії. Тиждень зеленої енергії в Цюріху. 
З 1 по 8 липня 2018 р. група науковців НЛТУ України відвідала Швейцарський 

Федеральний інститут снігу лісу і ландшафту (WSL) для участі в Тижні зеленої 

енергії (GreenEnergyWeek). Серед учасників заходу були представники Інститу-

ту екологічної економіки та менеджменту: кафедри екологічної економіки - 

доц. Максимів Л.І., проф. Соловій І.П., м.н.с. Мельникович М.П., аспіранти Пе-

люх О.Р., Федорук М.І., кафедри менеджменту організацій і адміністрування 

доц. Ковалишин В.Р.; Інституту деревооброблювальних технологій і дизайну - 

зав. кафедри технології меблів і виробів з деревини проф. Кійко О.А. Від Укра-

їни в Тижні зеленої енергії активну участь взяли також представники Агентства 

сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА». 

Візит відбувся в рамках українсько-швейцарського дослідницького проек-

ту «Визначення можливостей зеленої енергії в Українських Карпатах», який 

фінансує Державний секретаріат Швейцарії з освіти, досліджень та інновацій 

(SERI).  Проект реалізується у партнерстві між НЛТУ України,  Швейцарським 

Федеральним Інститутом дослідження лісу, снігу і ландшафту (WSL), ГО Аге-

нтство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА» і Центром 

розвитку й охорони довкілля (CDE) Бернського Університету. Проект націле-

ний на сприяння переходу гірського регіону Українських Карпат до надійного і 

незалежного енергопостачання шляхом ідентифікації й оцінювання сталого 

енергетичного потенціалу деревини та пошуку можливостей і напрямів ефекти-

вного використання місцевих джерел відновлювальної енергії. 

Відповідно до поставлених завдань, до участі в Тижні зеленої енергії були 

запрошені експерти з числа науковців і практиків з метою стимулювання обмі-

ну досвідом між українськими і швейцарськими фахівцями. Окрім зустрічей 

учасників проекту, програма заходу була відкрита для співробітників WSL, за-

цікавлених у проекті, його окремих темах, інструментах і підходах. Акцент бу-

ло зроблено на розвитку освітніх підходів до розроблення нової навчальної ди-

сципліни, її теоретичного і практичного наповнення. Крім того, розроблялися 

пропозиції і планувались заходи щодо успішної реалізації проекту в майбут-

ньому. 
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Спеціальний Тиждень 2019. У період з 20 по 24 травня група студентів з 

університету прикладних наук м. Берн (Швейцарія) під керівництвом Др. Олі-

вера Яанке (Dr Oliver Jancke) приймала участь у проекті «Спеціальний тиж-

день», що відбувався у Львівській області. Організаторами «Спеціального тиж-

ня» з української сторони були проф. Орест Кійко, ст. викл. Мирослава Якуба, 

доц. Наталя Наливайко, доц. Роман Щупаківський, доц. Юрій Дадак (Націона-

льний лісотехнічний університет України) та логістичний партнер ГО «Форза». 

Для реалізації проекту організаторами сформовано шість студентських команд, 

що представляли свої ідеї щодо удосконалення діяльності українських підпри-

ємств із виробництва дерев’яних будинків. У кожній команді працювало 4 осо-

би, 2 із Швейцарії (університету прикладних наук у м. Берн) та 2 з України 

(Національного лісотехнічного університету України)- всього 12 швейцарських 

і 12 українських студентів. 

• Співпраця з Трансільванським університетом м. Брашов (Румунія). 

Окрім академічної мобільності в рамках програми Еразмус+ НЛТУ реалізовує 

спільно з Трансільванським університетом м. Брашов  інші проекти. Так, про-

фесор Бехти П.А. пройшов двомісячне наукове стажування з 1 червня по 31 ли-

пня 2018 року. Для виконання програми наукового стажування було отримано 

грант в рамках програми «Transilvania Fellowship for Visiting Professors».  

Наукове стажування передбачало реалізацію конкретного наукового прое-

кту “Вибрані властивості фанерних панелей, виготовлених з термічно ущільне-

ного шпону”. 

Крім того, що стажування передбачало реалізацію конкретного наукового 

проекту, на стипендіата, згідно вимог програми, покладалися певні обов’язки:  

- організувати принаймні одну лекцію / практичне заняття / семінар; 

- брати участь у заходах університетської наукової спільноти; 

- виконати дослідницький проект згідно з поданою заявкою; 

- згадувати про приналежність до Трансільванського університету в Бра-

шові у кожному науковому документі та патенті, отриманих в результаті дослі-

дження, проведеного в рамках стипендії; 

- представити докладний звіт про свою діяльність до закінчення стипендії. 

У рамках продовження співпраці з 23 по 26 жовтня 2018 року українська 

делегація на чолі з ректором Національного лісотехнічного університету Украї-

ни, академіком Національної академії наук України Юрієм Туницею відвідала 

Трансільванський університет м. Брашов (Румунія). До складу делегації ввійш-

ли завідувач кафедри екологічної економіки доцент Іон Дубовіч і професор цієї 

ж кафедри Ігор Соловій. 

Делегація НЛТУ України взяла участь у роботі Міжнародного симпозіуму 

“Ліс та сталий розвиток”, який проводився в рамках святкування 70-річчя Тран-

сільванського університету м. Брашов. В роботі симпозіуму взяли участь деле-

гації університетів світу, зокрема з Франції, Німеччини, Шрі-Ланки, Італії, Уго-

рщини та інших, представники яких виступили з науковими доповідями. Сим-

позіум проводився з метою сприяння обміну думками між вченими різних країн 

для представлення останніх досягнень та стимулювання майбутніх досліджень 
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в галузі лісового господарства та суміжних галузях. Для досягнення цієї мети 

пленарні засідання та тематичні сесії охоплювали широке коло тем. 

Окрім виступів учасники Міжнародного симпозіуму провели цікаву екску-

рсію в одному з найкрасивіших регіонів Румунії. 

25 жовтня ректору Національного лісотехнічного університету України 

Юрію Туниці було присвоєно звання “Почесний професор Трансільванського 

університету в Брашові”. 

Також, на запрошення ректора Трансільванського університету м. Брашов 

(Румунія) професора Іоана Васіле Абрудана та за підтримки ректора НЛТУ Ук-

раїни, академіка НАН України Юрія Туниці у рамках співпраці між двома уні-

верситетами, з 8 по 10 травня 2019 року учасники народного ансамблю танцю 

“Полонина” нашого університету відвідали цей знаний в Європі університет. У 

складі делегації університету був завідувач кафедри екологічної економіки, до-

цент Іон Дубовіч. 

Народний ансамбль танцю “Полонина” під орудою художнього керівника 

Оксани Коваль виступив перед студентами і викладачами Трансільванського 

університету, які високо оцінили українське мистецтво, виражене учасниками 

ансамблю в народних танцях і піснях. 

Станом на 01.07.2019 р. чинними є 63 міжнародні угоди НЛТУ України із 

освітніми та науковими установами світу, а також чотири угоди, укладені на 

рівні Навчально-наукових інститутів. 

Для здобуття вищої освіти до НЛТУ України в 2019 році зараховано ще 

п’ять іноземних громадян. 
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Таблиця 3.4 

Приїзд іноземних фахівців (студентів, офіційних делегацій) 

Країна 

Організація, яку пред-

ставляє іноземний 

фахівець (студенти) 

Кількість 

осіб 

Головний напрям співробітництва 
Термін пере-

бування 

Прізвище особи-стажера 

(Guest Lecture/Visiting 

Professor/Fellow) 

Кількість 

проведених 

занять для 

студентів 

НЛТУ 

України 

Прізвище і тел. 

контактної особи, 

яка подала інфо-

рмацію 
Код Назва всього 

в т.ч. 

за 

пря-

мими 

угода-

ми 

СШ 

Сполучені 

Штати 

Америки 

Університет Каліфорнії 

у м. Девіс 
1   Проведення науково-дослідної роботи 

27.09.2017-

01.08.2018 
Ніна Марія Фонтана  

  

НМ Німеччина Apollo e.V. 13   
Виконання спільного проекту Forest 

ExChange II 

01.09.2018- 

02.09.2018 

10 студентів німецьких універ-

ситетів, координатори Apollo 

e.V. Фелікс Матіас Шмідтке, 

Міхаель Клаусшелман та 

інспектор лісового 

господаоства Стефан Кайзер  

  

  

НМ Німеччина 
Університет сталого 

розвитку м. Еберсвальде 
1 1 

Навчання поєднане з практичною підго-

товкою за програмою Еразмус+ 

11.09.2018-

15.02.2019 
Штефан Тін  

 

  Норвегія 
Агдерський Університет 

м. Грімстад 
1   

Знайомство з НЛТУ України, представ-

лення Агдерського Університету м. 

Грімстад 

21.10.2018 Хелге Гробек   

  

ІТ Італія Університет Падуї 1  -- Участь у конференції, проведення лекції 
11.10.2018-

12.10.2018  
Давіде Петтенелла 1 

Загвойська Л.Д., 

2584278; Іванишин 

О.Т., ВМЗ 

РУ Румунія 
Трансільванський 

університет м. Брашов 
2   

Офіційний візит, участь у міжнародній 

науковій конференції "Національна 

лісотехнічна освіта і наука в контексті 

світових трендів", присвячена 145-річчю 

заснування Національного лісотехнічного 

університету України та 25-річчю надан-

ня статусу "університет"  

11-12.10.2018 
Абрудан Іон Васіле, 

Курту Александру Лучіан   
  

Дубовіч І.А. 

0972157878 

СЧ Словаччина 
Технічний університет у 

Зволені 
2   Участь у міжнародній конференції 11-12.10.2018 Йозеф Крілек, Ян Ковач   

Стиранівський 

О.А., Мачуга О. С. 

НМ Німеччина 
Університет сталого 

розвитку м. Еберсвальде 
1 1 Проведення наукових досліджень 

17.12.2018-

02.03.2019 
Елізабет Делор 1 

 

НМ Німеччина 
Університет сталого 

розвитку м. Еберсвальде 
2  

Присвоєння Почесного звання Doctoris 

Honoris Causa НЛТУ України професору 

Гюнтеру Фарзону 

28.03.2019-

31.03.2019 

Проф. Гюнтер Фарсон та проф. 

Вера Лутардт 
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ПО Польща 
Краківський сільського-

сподарський університет  
1  Читання лекції та налагодження співпраці 05.04.2019 Dr. Marcin Pietrzykowski 1 

 

 Швейцарія 
Інститут прикладних 

наук м. Берн  
13  Участь у «Спеціальному тижні» 

20.05.2019-

24.05.2019 

12 студентів Інституту прикла-

дних наук м. Берн та доктор 

Олівер Янкер 

 

 

НМ Німеччина 
Університет сталого 

розвитку м. Еберсвальде 
2 2 

Проходження стажування в рамках 

програми Еразмус+ 

01.06.2019-

08.06.2019 

Ангела Діхте та Джаннет 

Блюмроедер  
 

 

НМ Німеччина 
Університет сталого 

розвитку м. Еберсвальде 
45  Проходження практики студентами 

01.06.2019-

03.06.2019 

45 студентів і викладачів на 

чолі з проф. П’єром Ібішем 
 

 

СЛ Словенія Університет Любляни 4  
Проходження стажування за програмою 

Еразмус+ 

10.06.2019-

14.06.2019 
3 викладачів та 1 аспірант  

 

РУ Румунія 
Трансільванський 

університет м. Брашов 
2  

Проходження стажування за програмою 

Еразмус+ 

17.06.2019-

21.06.2019 

проф. Сорін Замфіри та проф. 

Ніколая Крету 
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3.6. Закордонні відрядження співробітників і  

студентів університету 
 

Впродовж 2018-2019 навчального року (01.07.2018 р. – 01.07.2019 р.) 

співробітники та студенти університету побували у 124 закордонних відря-

дженнях. Окремі співробітники університету перебували за кордоном на три-

валому стажуванні. 

 

Таблиця 3.5 

Розподіл відряджень співробітників і студентів за цілями поїздок 

 

Мета відрядження Кількість осіб 

  наукове стажування 6 

  стажування в рамках освітніх програм та проектів 22 

  участь у конференціях, семінарах, виставках, нав-

чальних екскурсіях тощо 

 

68 

  науково-дослідна робота 7 

  навчання студентів 7 

  наукові та ділові візити 14 

  виробнича практика 0 

Всього: 124 

 

 

Таблиця 3.6 

Співробітники НЛТУ України, які перебували на тривалому стажу-

ванні впродовж 2018-2019 н.р. 

 
ПІБ особи Країна відрядження (місце 

призначення) 

Період відря-

дження 

Джерело фінансу-

вання відрядження 

Польовський 

А.М. 

Університет Масачусетсу, 

м. Амхерст, США 

01.09.2017-

31.08.2018 

Програма академічних 

обмінів імені Фулбрайта 

Мацях І.П. Шведський університет 

сільськогосподарських 

наук, м. Альнарп. Швеція 

01.01. 2018-

30.09.2018 

Шведський інститут у 

рамках програми Visby 

Паславський 

М.М. 

Центрально-Західний до-

слідницький центр, 

ЛІ-КОР Біологічні дослі-

дження, м. Чикаго, штат 

Іллінойс, США 

16.04.2018-

15.09.2018 

Центрально-Західний 

дослідницький центр, 

ЛІ-КОР Біологічні дос-

лідження, м. Чикаго, 

штат Іллінойс, США 

 

Доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування Польовсь-

кий А.М. перебував на довгостроковому стажуванні в Університеті Масачу-

сетсу (м. Амхерст, США) у період з 01 вересня 2017 р. по 31 серпня 2018 р. 
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Асистент кафедри лісівництва Мацях І.П. перебувала на довгостроково-

му стажуванні у Шведському університеті сільськогосподарських наук (м. 

Альнарп, Швеція) у період з 01 січня 2018 р. по 30 вересня 2018 р.  

Провідний інженер кафедри екології Паславський М.М. проходив ста-

жування у Центрально-Західному дослідницькому центрі, ЛІ-КОР Біологічні 

дослідження (м. Чикаго, штат Іллінойс, США) у період з 16 квітня 2018 р. по 

15 вересня 2018 р. 

Таким чином колектив університету продовжує роботу з активізації 

міжнародної діяльності. Однак, тут ще є над чим працювати. Слід і надалі 

здійснювати моніторинг студентів зі знанням іноземної мови і зосередити 

увагу на вдосконаленні студентами і викладачами іноземної мови. Важлива 

роль в цьому належить дирекціям ННІ та колективу кафедри іноземних мов. 

Пріоритетом академічної мобільності науково-педагогічних працівників 

повинно залишатися розроблення дисциплін іноземними мовами, що дозво-

лило би відкривати в університеті міжнародні освітні програми для залучен-

ня на навчання іноземних студентів. 
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4. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН 

ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

4.1. Фінансово-економічний стан 
 

Кошторис доходів та видатків університету у 2018-2019 навчальному 

році формувався з коштів загального та спеціального фонду державного бю-

джету. За рахунок коштів загального фонду університет повністю провів ви-

плату заробітної плати працівникам, які фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету, виплату стипендій та повністю провів розрахунки за 

спожите тепло, воду, електроенергію та газ. 

Доходи та видатки загального фонду склали – 93 687,8 тис. грн. 

Університетом отримано позабюджетних коштів, які входять до спеціа-

льного фонду, від надання платних послуг та господарської діяльності – 

27 820,3 тис. грн., в тому числі: за послуги, що надаються бюджетною уста-

новою згідно з її основною діяльністю (платне навчання та доходи від госдо-

говірної тематики) – 12 073,3 тис.грн., від господарської діяльності (плата за 

проживання в гуртожитках, доходи від діяльності ОСТ “Лісотехнік”, доходи 

їдальні) – 15 645,2 тис.грн., від оренди майна – 101,8 тис.грн. 

Також університет отримав благодійних внесків і грантів на суму 2 921,0 

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 960,8 тис. грн, що становить 3,5 % від суми отриманих доходів. 

Завдяки зусиллям ректора і підтримці народних депутатів України уні-

верситет додатково отримав з держбюджету України чотири млн. грн. на не-

відкладні ремонти гуртожитків і навчальних корпусів. Окрім того, отримано 

200 тис. грн. спонсорської допомоги на проведення весною ц.р. заходів з 

встановлення на фасаді навчального корпусу меморіальної таблиці першому 

космонавтові незалежної України Л. Каденюку та видання книги про нього. 

Підрядними організаціями за власні спецкошти проведено капітальні 

ремонти об’єктів університету на суму 284,5 тис. грн. 

За підсумками року придбано для університету: комп’ютерної техніки 

на суму 186,8 тис. грн, підручників та книг для бібліотечного фонду на суму 

78,4 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 будівлі гуртожитку № 4; 

- проведено капітальний ремонт котельні у навчальному корпусі № 2; 

- проведено капітальний ремонт системи гарячого та холодного водопо-

стачання і каналізації у студентському гуртожитку № 4; 

- відповідно до приписів ДСНС України в навчально-виробничій майс-

терні перенесено циклон та влаштовано огородження; 

- проведено реконструкцію їдальні та виготовлено 75 столів та 170 лавок 

для їдальні в оздоровчо-спортивному таборі “Лісотехнік”, внаслідок чого збі-

льшено посадкову кількість місць; 

- змонтовано нову котельню на твердому паливі; 

- проведено капітальний ремонт ліфта та влаштовано пандус в навчаль-

ному корпусі № 1; 

- у навчальних корпусах та студентських гуртожитках замінено вікна на 

енергозберігаючі; 

- здійснено підрядним способом комплекс робіт з енергозахисту у нав-

чальних корпусах № 2, 2А та в студентській їдальня “Верховина”; 

- оформлено три свідоцтв права власності на нерухоме майно навчаль-

них корпусів та студентських гуртожитків; 

- проведена заміна труб холодного водопостачання на сучасні поліетиле-

нові в підвальних приміщеннях студентської їдальня “Верховина”, навчально-

лабораторних корпусів № 1 та № 6 і навчально-адміністративного корпусу; 

- здійснено ремонт електромереж та освітлення у навчальних корпусах, 

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. 

 

На даний час проводяться такі ремонтні роботи: 

- благоустрійю території біля студентського гуртожитку № 3; 

- ремонт аудиторій № 705, 706, 707, 100 навчального корпусу № 1; 

- ремонт житлових блоків у студентському гуртожитку № 4 та місць 

загального користування; 

- заміна труб холодного водопостачання у гуртожитку № 1. 
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4.3. Безпека життєдіяльності університету 
 

В офіційному звіті МОН України про стан цивільного захисту в універ-

ситеті за перше півріччя 2019 року зазначено, що впродовж 2018-2019 навча-

льного року керівництвом навчального закладу, його відповідальними поса-

довими особами у цілому забезпечено виконання вимог Кодексу цивільного 

захисту України, наказів та директив МОН України, рішень і розпоряджень 

територіальних підрозділів цивільного захисту та ректорату у цій сфері у ме-

жах своєї компетенції та повноважень.  

Однією з підстав для такого висновку є і те, що наказом начальника   

цивільного захисту Франківського району міста Львова – голови Франківсь-

кої районної адміністрації Львівської міської ради від 18.12.2018 року №1/ЦЗ 

“Про підсумки роботи з питань цивільного захисту району за 2018 рік”      

Національний лісотехнічний університет України названо серед лідерів 

об’єктів господарювання, що у сфері цивільного захисту домоглися най-

кращих показників у районі. 

Такі результати роботи досягнуті через те, що в університеті системно, 

послідовно та цілеспрямовано ведеться робота щодо запобігання надзвичай-

них ситуацій об’єктового рівня. Зокрема, за останні роки, у т.ч. і у звітному 

періоді вирішено питання щодо локалізації основних потенційно-аварійних 

об’єктів (демонтовано підвальні котельні, колишній аварійний навчально-

господарський корпус №7, відновлено роботу спеціального складу для збері-

гання хімреактивів та реагентів, приведено в належний стан ряд підваль-

них приміщень, які використовуються у якості захисних споруд ЦЗ у випад-

ку надзвичайних ситуацій та інше). В університеті встановлено систему  

відеоспостереження у найбільшому навчальному корпусі №1, адміністрати-

вно-навчальному корпусі. З поліпшенням фінансового стану ці роботи бу-

дуть продовжені і на інших об’єктах навчального закладу. У штабі цивільно-

го захисту ретельно ведеться службова документація, регулярно проводяться 

навчально-методичні навчання, тренування. Зокрема, 20.11.2018 року прове-

дено спеціальне об’єктове тренування на тему “Організація роботи керівного 

складу, штабу ЦЗ університету при загрозі та виникненні надзвичайної си-

туації – виявлення у приміщенні університету предмету, що має ознаки ви-

бухового пристрою” із залученням фахівців – вибухотехніків територіально-

го підрозділу Національної поліції України. Це тренування допомогло на на-

лежному рівні пройти перевірку СБУ, яка 14.03.2019 року провела спеціальне 

тренування із закладанням навчальних вибухових пристроїв у приміщеннях 

навчального закладу.  

В університеті регулярно проводяться навчально-методичні збори, 

спеціальні об’єктові навчання і тренування із залученням майже всіх під-

розділів університету, з навчальною евакуацією викладачів та студентів, на-

вчанням, заходами, спрямованими на антитерористичну захищеність колек-

тиву. Працівники університету згідно вимог проходять навчання на спеціа-

льних курсах цивільного захисту у Центрі БЖД та ЦЗ Львівської області. 
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Штаб цивільного захисту, його відповідальні працівники забезпечують 

функціонування та постійне оновлення сторінки цивільного захисту на уні-

верситетському сайті, проводиться інша важлива та відповідальна робота у 

питаннях безпеки життєдіяльності університету.  

Штаб цивільного захисту та керівництво новоствореної кафедри, до якої 

влилась колишня кафедра безпеки життєдіяльності, у 2018 році ініціювали та 

знайшли методи практичного вирішення негативної тенденції минулих років, 

коли з навчальних планів окремих спеціальностей безпідставно витіснялися 

нормативні дисципліни “Цивільний захист” та “Безпека життєдіяльності”. 

Дане питання було винесено на розгляд Вченої ради університету і нині в 

університеті, який працює під гаслом “Вчимося жити у гармонії з приро-

дою!”, ці важливі дисципліни, без яких важко уявити екологізацію мислення 

майбутніх поколінь, повернені в навчальні плани. 

 

 

4.4. Оздоровлення співробітників університету та членів їх сімей 
 

Протягом 2018-2019 навчального року в оздоровчо-спортивному таборі 

“Лісотехнік” та на базах практики і екологічних стаціонарах університету 

оздоровлено, за пільговими путівками, 207 співробітників університету та 

членів їх сімей на загальну суму 305536 грн. 

Окрім того, один співробітник університету оздоровлений у санаторії 

“Пролісок” м. Трускавець та двоє дітей співробітників у таборах для оздоро-

влення дітей (“Лісотехнік” і “Ровесник”) за 50 % вартості путівки. 


