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З набуттям чинності нового Закону України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 р. № 1556-VІІ” почався новий етап реформування вітчизняної вищої
лісотехнічної освіти. Закон містить багато норм, які апробовані в європейських університетах, але є новими для українських ВНЗ. Поглиблення європейської інтеграції вищої освіти в освітньому просторі України вимагає від науково-педагогічних працівників розуміння цілей і змісту передбачених інновацій, можливих перешкод і ризиків, пов’язаних із суттєвим оновленням
усталених підходів до підготовки фахівців. Однією із головних методологічних засад нового Закону України “Про вищу освіту” є автономія закладів
вищої освіти.
В університеті не чекаючи вказівок та інструкцій від керівних органів,
дбаючи про зміст освіти і забезпечення її якості, наказом ректора №205/1 від
13.10.2014 р. була створена комісія, яка працювала над заходами з імплементації положень Закону “Про вищу освіту”. До розроблення заходів долучалися усі директори ННІ. Найбільше пропозицій надійшло від дирекцій ННІ
ІМАКІТ та ДТД. Багато їх стосувалося тих положень, які будуть розроблятися в майбутньому. Комісією був розроблений “План заходів Національного
лісотехнічного університету України щодо реалізації Закону України “Про
вищу освіту” з конкретними датами їх виконання і виконавцями. Проект плану обговорювався на ректоратах, засіданнях науково-методичної ради університету і, з урахуванням усіх зауважень, був схвалений Вченою радою 25
грудня 2014 р. (Протокол №12).
У листопаді 2014 р. були затверджені та схвалені у встановленому порядку (одними із перших серед ВНЗ України) розроблені робочими групами
університету галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО) з підготовки фахівців
за напрямами: “Лісове і садово-паркове господарство”, “Лісозаготівля”, “Деревооброблювальні технології”, відповідно до Методичних рекомендацій
Міністерства освіти і науки України та Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти.
З метою вдосконалення організації освітнього процесу в університеті та
на виконання пункту 7 Розділу XV “Перехідні та прикінцеві положення” Закону України “Про вищу освіту”, керуючись нормами статей 10, 29 і 62 названого закону, а також розпорядження Кабінету Міністрів України №590-р
від 30.05.2014 р., відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України
№1392 від 25.11.2014 р. “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства освіти і науки України №642 від 09.07.2009 р.”, №1310 від
13.11.2014 р. “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства

освіти України №161 від 2.06.1993 р.”, №209 від 03.03.2014 р. “Про визнання
таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України №384 від 29.03.2012 р.”, №1050 від 17.09.2014 р. “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України №774 від 30.12.2005 р.”, №47 від 26.01.2015 р. “Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік”, а також згідно зі Статутом університету і “Положенням про організацію освітнього процесу в Національному лісотехнічному університеті України” розроблені й схвалені науково-методичними радами ННІ та затверджені Вченою радою університету
(21.05.2015 р., протокол №5) освітні програми, навчальні плани та програми
навчальних дисциплін на основі компетентнісного підходу (з урахуванням
екологічної компетентності як ключової), що вводяться в дію з 2015/2016 навчального року.
Низка нормативно-правових документів університету приведена до вимог Закону України “Про вищу освіту”, зокрема: Положення про Екзаменаційну комісію у Національному лісотехнічному університеті України
(26.02.2015 р.), Положення про організацію освітнього процесу в Національному лісотехнічному університеті України (23.04.2015 р.), Положення про
планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Національного
лісотехнічного університету України (26.04.2015 р.). Ці нормативні документи були публічно обговорені в колективах університету і оприлюднені на
офіційному сайті університету в розділі “Імплементація Закону України “Про
вищу освіту”, є доступними для обговорення та подання пропозицій.
Інтенсивніcть впровадження Закону України “Про вищу освіту” стримувалася відсутністю цілої низки підзаконних актів, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, нового “Переліку
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти”, який був затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 29.04.2015 р. В університеті під час громадського обговорення
проекту була проведена велика робота для збереження у новому Переліку
спеціальностей лісотехнічного профілю, однак до нього необґрунтовано не
включено спеціальності “Деревооброблювальні та меблеві технології” і “Технології лісопромислових виробництв”. Ректорат університету, керуючись
Концепцією створення переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів, докторів філософії (PhD), продовжує роботу
над ініціюванням Міністерством освіти і науки України прийняття Кабінетом
Міністрів України Постанови про доповнення нового Переліку даними спеціальностями.
Проводиться робота із запровадження спеціалізацій у навчальних планах
підготовки фахівців за освітніми рівнями “бакалавр” і “магістр”.
Найвідповідальнішим для колективу університету буде наступний
2015/2016 навчальний рік. Університет почне повністю відповідати за навчальні плани, за формування якості пропонованих освітніх програм, імплементацію окремих положень Закону.
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Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора з науковопедагогічної роботи, професора Адамовського М.Г., Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Схвалити проведену колективом університету роботу з імплементації
Закону України “Про вищу освіту” та продовжити її шляхом координації з
Міністерством освіти і науки України, обміном досвідом, вирішенням спільних проблем з реформування вищої освіти у співпраці з іншими ВНЗ, установами та роботодавцями, використання веб-сайту Міністерства освіти і науки
України osvita.gov.ua.
Відповідальні:
Комісія університету з імплементації
Закону України “Про вищу освіту”
Постійно
2. З метою забезпечення якісної підготовки фахівців та зростання їх конкурентоздатності на ринку праці удосконалювати систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (Положення про організацію освітнього процесу в Національному лісотехнічному університеті України), використовуючи рекомендації Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та її ключових документів (Інформаційний пакет/каталог курсів, Угода
про навчання, Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість,
Академічна довідка, Додаток до диплома) та інструментів, відповідно до вимог Довідника користувача ЄКТС 2009, як це передбачено наказом Міністерства освіти і науки України №943 від 16.10.2009 р. та інших нормативноправових і рекомендаційних документів, матеріалів проекту ТЮНІНГ.
Відповідальні:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи
Проректор з науково-педагогічної виховної
роботи та міжнародних зв’язків
Голова науково-методичної ради університету
Постійно
3. Враховуючи, що із набуттям чинності Закону України “Про вищу
освіту” всі нормативні документи, що регламентували зміст освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів і магістрів та навчальних планів, втратили чинність, продовжувати до затвердження нових стандартів вищої освіти
використовувати норми затверджених у період до 2015 року галузевих стандартів вищої освіти як рекомендаційні, і встановити, що:
- здобувачі вищої освіти, які вступили на навчання до 2015 року, продовжують навчання відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик і
освітньо-професійних програм;
- здобувачі вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
які вступають до університету в 2015 та 2016 роках, навчаються відповідно
до затверджених освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм та навчальних планів, що є чинними на дату вступу.
Відповідальний:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи
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4. Під час розроблення освітніх програм, що будуть впроваджені з
2015/2016 навчального року, встановити такі обсяги кредитів Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), необхідні для здобуття ступенів вищої освіти: бакалавр – 240 кредитів (для бакалаврів зі скороченим терміном навчання, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста у 2015/2016 навчальному році – 120 кредитів протягом одного року 10 місяців), магістр – 90 кредитів, освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліст – 60 кредитів. Один кредит ЄКТС становить 30 годин роботи здобувачів вищої освіти (для вступників, починаючи з 2015/2016 навчального року).
Відповідальний:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи
5. Забезпечити в освітніх програмах і навчальних планах (робочих навчальних планах) на 2015/2016 навчальний рік для першого курсу здобувачів
ступенів вищої освіти бакалавра та магістра дотримання вимог, що навчальні
дисципліни і практики плануються в обсязі трьох і більше кредитів ЄКТС, а
їхня кількість на навчальний рік не перевищує шістнадцяти, а також компетентностей, зазначених в ОКХ, включаючи екологічну компетентність як
ключову.
Відповідальний:
Проректор з науково-педагогічної виховної
роботи та міжнародних зв’язків
6. Починаючи з 2015/2016 навчального року, для забезпечення загальних
компетентностей випускників ввести до освітніх програм і навчальних планів
підготовки бакалаврів такі обов’язкові дисципліни циклу соціальногуманітарної підготовки: “Філософія” – 3 кредити, “Історія України” – 3 кредити, “Історія української культури” – 3 кредити, “Українська мова за професійним спрямуванням” – 3 кредити, “Іноземна мова” – 6 кредитів. Ввести до
навчальних планів підготовки фахівців позакредитну дисципліну “Фізичне
виховання” з обсягом викладання на першому та другому курсах не менше 2
годин на тиждень.
Відповідальний:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи
7. Встановити, що обсяг навчальних дисциплін вільного вибору студента
становить не менше ніж 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти.
Відповідальний:
Проректор з науково-педагогічної виховної
роботи та міжнародних зв’язків
8. Встановити, що максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника з 1 вересня 2018 року не може перевищувати 600 годин на навчальний рік. Для поступового переходу з 900 до 600
годин навчального навантаження встановити максимальне навантаження таким: у 2015/2016 н.р. – 825 годин; у 2016/2017 н.р. – 750 годин; у 2017/2018
н.р. – 675 годин; на 2018/2019 н.р. – 600 годин.
Відповідальний:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи
9. Директорам ННІ до 1 вересня 2015 р. підготувати перелік дисциплін
вільного вибору студентів за всіма рівнями вищої освіти, спеціальностями
(спеціалізаціями).
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10. Завершити виконання “Плану заходів Національного лісотехнічного
університету України щодо реалізації Закону України “Про вищу освіту” відповідно до конкретно встановлених ним термінів та продовжувати реалізацію
цього Закону в порядку надходження підзаконних актів Міністерства освіти і
науки України, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативноправових документів.
Відповідальні за:
- регулювання фінансово-економічних відносин та управління
університетом – ректор, академік НАН України Туниця Ю.Ю.;
- стандартизацію освітньої діяльності, контроль і якість у сфері вищої
освіти – перший проректор, профессор Адамовський М.Г.;
- організацію освітнього процессу, міжнародне співробітництво – проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків,
доц. Борис М.М.;
- наукової та інноваційної діяльності – проректор з наукової роботи,
проф. Криницький Г.Т.
11. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України на підставі
Закону України “Про вищу освіту”, Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД 009:2010), класифікатора професій (ДК 003.2010), Постанови
Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1341 “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій, Міжнародної стандартної класифікації освіти
– 2011 (2013), Концепції створення переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів, докторів філософії (PhD) про
включення через Постанову Кабінету Міністрів України до Переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти (Постанова КМУ від 29.04.2015 р. №266) спеціальностей “Деревооброблювальні та меблеві технології” і “Технології лісопромислових виробництв”.
Відповідальні:
Директор ННІ ТДД, проф. Максимів В.М.,
Директор ННІ ІМАКІТ, проф. Ребезнюк І.Т.,
Перший проректор, проф. Адамовський М.Г.
До 1 листопада 2015 р.
12. Використовуючи права автономії університету для постійного інноваційного вдосконалення змісту навчального процесу після набрання чинності нових стандартів вищої освіти запроваджувати в навчальних планах спеціальностей окремі спеціалізації за освітніми рівнями “бакалавр” i “магістр”,
при цьому:
12.1. Запровадження спеціалізацій у програмах підготовки, обумовлювати специфікою виду економічної діяльності майбутнього фахівця, необхідністю отримання поглиблених знань і вмінь за однією зі спеціальностей для
освітніх рівнів “бакалавр” чи наукової спеціальності для освітнього рівня
“магістр”. Мету запровадження кожної спеціалізації обґрунтовувати в Паспорті спеціалізації як варіативну складову освітньо-професійної програми.
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12.2. У блоках дисциплін спеціалізації забезпечити структурно-логічну
послідовність викладання і оптимальне співвідношення видів аудиторних занять.
Відповідальний:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи
12.3. Науково-методичній раді університету розробити проект паспорту
спеціалізації і подати для схвалення Вченою радою та затвердження ректором університету.
Відповідальний:
Голова науково-методичної ради університету
12.4. Обґрунтувати доцільність запровадження спеціалізацій, оформити
проект паспорту спеціалізації, проекти документів погодити з науковометодичною радою і Вченою радою ННІ і подати паспорт спеціалізацій на
погодження науково-методичній раді університету.
Відповідальні:
Завідувачі випускових кафедр,
Директори ННІ
13. Контроль за виконання даної ухвали покласти на першого проректора з науково-педагогічної роботи, професора Адамовського М.Г.
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