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Заслухавши та обговоривши звіт ректора, академіка НАН України Туниці Ю.Ю.
“Про підсумки роботи колективу Національного лісотехнічного університету України за 2016-2017 навчальний рік та завдання на 2017-2018 навчальний рік”, а також
доповнювальну інформацію проректорів за напрямами роботи та головного бухгалтера, делегати Конференції відзначають, що доповідачем і співдоповідачами всебічно висвітлено результати діяльності колективу університету в складних умовах загострення суспільно-політичної ситуації в державі та військової агресії Росії на
Сході України. Ці виклики, що створюють перешкоди у роботі колективу, мобілізують його на згуртованість, підвищують відповідальність за підготовку висококваліфікованих фахівців, посилюючи національно-патріотичне виховання студентів університету, готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність Української
держави.
Підтримується належний імідж університету на національному та міжнародному рівнях. За 2017 рік в Національному академічному рейтингу ВНЗ України “Топ200 кращих університетів України” університет посів 29 місце серед 200 ВНЗ України і третє місце серед 21 ВНЗ Львівщини, а за показниками наукометричної бази
даних “Scopus” – 33 місце серед українських ВНЗ. У консолідованому рейтингу ВНЗ
України 2017 року НЛТУ України посів 49 місце серед 288 ВНЗ України і четверте
місце серед 21 ВНЗ Львівщини.
Відповідно до Плану заходів НЛТУ України з реалізації Закону України “Про
вищу освіту” та Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, в поточному навчальному році
колектив університету реалізував свою діяльність в рамках розробленої низки важливих нормативно-правових документів, які обговорені в структурних підрозділах і
оприлюднені на офіційному сайті університету.
Продовжувалася реалізація ступеневої освіти через удосконалення інтегрованої
неперервної системи відбору і підготовки студентів за схемою “загальноосвітня
школа, ліцей, коледж – університет”.
Нині університет здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти: бакалавра – за 15 (було 12) спеціальностями і 23 (18) спеціалізаціями; магістра – за 13
(12) спеціальностями і 23 (20) спеціалізаціями; доктора філософії – за 8 освітньонауковими програмами; доктора наук – за 8 науковими спеціальностями.
У звітному році основними завданнями колективу університету в освітній сфері
були:
- доповнення Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти спеціальністю 187 Деревообробні та меблеві
технології (виконано, постанова КМ України № 53 від 01 лютого 2017 р.);

- підготовка ліцензійних справ та отримання ліцензій на освітню діяльність
НЛТУ України з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях;
- відкриття нових спеціальностей (спеціалізацій) з підготовки здобувачів вищої
освіти в університеті.
Досягненням університету (на виконання рішення колегії МОН України від 27
листопада 2015 р. (протокол № 10/5-4) є включення до восьми ключових компетентностей в Законі України “Про освіту”, прийнятого Верховною Радою України 5 вересня 2017 року, екологічної компетентності.
Для ліцензованих спеціальностей розроблено нові освітні програми і навчальні
плани, впорядковано навантаження науково-педагогічних працівників (НПП), сформовано засади з наскрізної інтегрованої підготовки бакалавр-магістр-доктор філософії, наповнено новим змістом систему внутрішнього забезпечення якості освіти, виходячи з ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, вимог до ВНЗ із національним статусом.
Центром дистанційного навчання здійснюється координація роботи із запровадження дистанційної форми навчання.
Продовжує динамічно наповнюватися новим змістом офіційний сайт університету та покращується його робота. Свідченням цього є те, що у рейтингу сайтів ВНЗ
“Webometrics” (рейтинг орієнтований на оцінку присутності університету в Інтернеті, рівень впливу публікацій університету на світовий науковий прогрес, наповненість та “популярність” веб-ресурсів ВНЗ та довіру Інтернет-користувачів до них)
НЛТУ України посідає 120 місце серед усіх українських ВНЗ (липень 2016 р. – 146
позиція, лютий 2015 р. – 180).
На виконання Указів Президента України та постанов Верховної Ради України
в університеті проведено: тематичний вечір та студентську науково-практичну конференцію “Роль і місце М. Грушевського в історії українського державотворення”
до 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського; літературно-музичний
вечір за творами Тараса Шевченка і Лесі Українки “Свою Україну любіть”; науковопрактичну студентську конференцію “Операція Вісла: про це не можна забути” (до
70-річчя з початку проведення операції “Вісла”); літературно-музичний вечір до
Свята Матері “Будь благословенна, Українська мати!”; екологічну акцію “Посади
дерево миру” (до Дня пам’яті та примирення) та низку інших заходів, відображених
у Планах роботи та заходах з реалізації системи національно-патріотичного виховання студентів НЛТУ України.
Вступна компанія 2017 року проведена в умовах зменшення на 38,58% (порівняно з 2016 р.) державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти (в
цьому році не було прийому на ОКР спеціаліст). Істотно вплинули на хід та результати вступної кампанії новий алгоритм зарахування на місця державного замовлення залежно від сумарного балу за атестат про ПЗСО і ЗНО з урахуванням пріоритетності ВНЗ та регіонального коефіцієнта, жорстка конкуренція між ВНЗ тощо.
На навчання в університет у поточному році зараховано 1138 осіб, що на 206
осіб менше, ніж у 2016 р. За кошти фізичних та юридичних осіб зараховано 608
вступників, що на 127 осіб більше, ніж у 2016 р.
В таких умовах виживання ВНЗ істотно залежить лише від кількості, а не якості
підготовки студентів та випускників. Щорічне необґрунтоване зменшення держзамовлення на підготовку фахівців та чисельності абітурієнтів призводить до загрози
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скорочення штатів і незалежно від бажання студентів вчитися не проводяться спроби зробити вищу освіту більш селективною, підвищити її якість.
У 2016-2017 навчальному році в університеті діяли докторантура з чотирьох
спеціальностей, очна і заочна аспірантура з семи спеціальностей лісотехнічного і
економічного спрямування (у т.ч. з п’яти спеціальностей за номенклатурою, затвердженою у 2015 році). За кошти держбюджету в аспірантурі університету з відривом
від виробництва навчаються 35 аспірантів, без відриву від виробництва – 12. За
кошти фізичних осіб – 9 аспірантів з відривом від виробництва. В університеті
функціонували три спеціалізовані вчені ради із захисту докторських (кандидатських) дисертацій із п’яти наукових спеціальностей.
У звітному році дослідження і розробки проводили 379 науково-педагогічних
працівників, в.т. ч. один академік НАН України, 44 доктори наук, професори, 212
кандидатів наук, доцентів та 26 штатних працівників, в. т.ч. сім кандидатів наук
науково-дослідної частини.
У відповідності із тематичними планами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у 2016 році виконувалося 26 робіт загальним річним обсягом
1568,1 тис. грн. У 2017 році заплановано виконання 31 роботи загальним річним обсягом 2533,2 тис. грн.
На засіданні Західного наукового центру 24 червня 2016 р. ректор, академік
НАН України Туниця Ю.Ю. виступив з доповіддю “Про наукові засади формування
системи превентивного захисту природного життєвого довкілля у контексті національної безпеки України”. У рамках заходів з відзначення 30-х роковин Чорнобильської трагедії 20 вересня 2016 року в університеті відбулася відкрита проблемна лекція-семінар ректора університету “Методологічна сутність екологічної економіки
та її роль у становленні суспільства сталого розвитку”. В обговоренні взяли участь
Герой України, академік НАН України І. Юхновський, народний депутат України ІVI скликань Я. Кендзьор, професор І. Держко, а також студенти, аспіранти та викладачі Львівських ВНЗ.
У жовтні 2016 року на базі університету проведена Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації”.
У 2016 році університетом спільно з Львівською міською радою був проведений Перший Львівський екологічний форум “Міста та місцеві громади: роль у вирішенні екологічних проблем”.
У вересні 2016 року університет брав участь у 15-ій Міжнародній виставці машин та обладнання для лісового господарства, деревообробної та меблевої промисловості “LISDERVMASH 2016”(м. Київ). На цій виставці університет був учасником
заходів, організованих Програмою “ENPI East FLEGII” від Дунайсько-Карпатської
програми WWF в Україні. За участь у цій виставці університет та кафедра дизайну
нагороджені дипломами.
За результатами наукової та науково-технічної діяльності видано 18 монографій, один підручник, 14 навчальних посібників і опубліковано 769 наукових статей,
у т.ч. 135 за кордоном. Отримано 12 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, з них три патенти на винаходи та дев’ять – на корисні моделі.
У 2016 році редакційно-видавничим центром університету видано вісім випусків збірника науково-технічних праць “Науковий вісник НЛТУ України”, у першому
півріччі 2017 році – чотири.
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У 2017 році для отримання базового рівня фінансування з державного бюджету
на конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок подані чотири проекти фундаментальних та прикладних досліджень (наукові керівники – професори
Бехта П.А., Криницький Г.Т., Маєвський В.О., Соколовський Я.І.) та п’ять проектів
наукових робіт молодих учених (докторант Лісовий М.М., к.т.н. Лютий П.В., к.б.н.
Паламаренко О.В., к.б.н. Шаловило Ю.І., к.т.н. Шиманський В.М.).
У 2016 році через Західний науковий центр НАН України і МОН України
Львівською облдержадміністрацією та Львівською обласною радою були призначені
премії Кондратюку В.О., д.і.н., професору, завідувачу кафедри історії України, політології та права – відомому вченому і знаному фахівцю, Копію С.Л., к.с.-г.н., доценту та Ортинській Г.Є., к.т.н., старшому викладачу – як талановитим молодим ученим
віком до 35 років в галузі природничих технічних, гуманітарних і соціально-економічних наук, результати досліджень яких сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні.
У 2016 році стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених здобув
докторант, доцент кафедри лісових культур і лісової селекції Лісовий М.М.
У 2016-2017 н.р. основними напрямками міжнародної співпраці були: наукові
дослідження за програмою COST Actions, програми Британської Ради в Україні,
академічні обміни за напрямом КА1 програми ЄС Еразмус+, діяльність в рамках
меморандуму з Фондом ім. Ф. Еберта про співпрацю у галузі розвитку дуальної
освіти, співпраця зі стратегічними партнерами.
Вперше в НЛТУ України реалізовано проекти академічної мобільності за програмою Еразмус+ з такими партнерами: Університет сталого розвитку м. Еберсвальде, Естонський університет природничих наук (м. Тарту), Tехнічний університет (м.
Зволен), Вища школа туризму і екології (Польська Республіка).
Сьогодні в університеті є чинними 53 міжнародні угоди. Навчально-науковими
інститутами укладено 4 угоди. Впродовж навчального року на підставі проведених
конкурсних відборів 104 співробітники та студенти університету були відряджені за
кордон, з них 4 викладачі пройшли тривале (понад 4 місяці) закордонне стажування.
В університеті відбулися такі головні міжнародні заходи: зустріч Ради Європейських Лісівників, візит делегації Трансільванського університету (м. Брашов,
Румунія), міжнародний семінар на тему “Екологічні коридори: ідентифікація, менеджмент і моніторинг”, зустріч з представниками Об єднання підприємців лісової
галузі Польщі, візит ректора Університету прикладних лісових наук Роттенбурга
(Німеччина) проф. Бастіана Кайзера, керівника відділу міжнародних зв'язків проф.
Штефана Руге та колишнього заступника директора лісгоспу Фройденштадт Фрідер
Хауг, візит ректора Трансільванського університету проф. Іоан Васіле Абрудана і
декана факультету лісового господарства та лісоінженерії проф. Александра Лучіана
Курту, візит делегації Університету сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) та
Рітл Коледжу (Великобританія) у складі понад 60 студентів і викладачів; візит
партнерів з Великобританії до НЛТУ України в рамках програми “Розвиток лідерського потенціалу університетів України”.
Протягом 2016-2017 навчального року за пільговими путівками оздоровлено
263 особи (співробітники університету та члени їх сімей) на загальну суму 302337
грн. Зокрема, четверо співробітників університету оздоровлено в санаторії “Пролісок” (м. Трускавець) та одинадцять дітей співробітників – у таборах для оздоровлення дітей за 50% вартості путівки. Окрім того 48 співробітників та членів їх сімей
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оздоровлено на пільгових умовах на екологічних стаціонарах університету та в оздоровчо-спортивному таборі “Лісотехнік”.
На об’єктах університету силами залучених підрядних організацій проведено
капітальні та поточні ремонти об’єктів університету на загальну суму 157,1 тис. грн
та проведено благоустрій його території. За підсумками року для університету придбано комп’ютерної техніки на 308,1 тис. грн і підручників та книг для бібліотечного
фонду на 76,9 тис. грн.
Заборгованостей із виплати заробітної плати, стипендій та комунальних послуг
на кінець звітного періоду немає.
Через відсутність коштів недостатньо покращується матеріально-технічна база,
виготовлення та модернізація існуючого обладнання та приладів, комп’ютеризація
та впровадження енергозберігаючих ресурсів.
Незважаючи на труднощі впродовж минулого року в університеті підтримувалися традиційні для нашого колективу творчий, доброзичливий, сприятливий для
роботи внутрішній клімат та психологічна атмосфера, що дало змогу плідно працювати незважаючи на негативні зовнішні фактори.
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати ухвалу Конференції трудового колективу від 31 серпня 2016 року
щодо завдань на 2016-2017 навчальний рік в основному виконаною, а діяльність ректора за цей період визнати ____________________ .
2. Завершити виконання “Плану заходів НЛТУ України щодо реалізації Закону
України “Про вищу освіту”, схвалених Вченою радою університету 25 грудня 2014
р., та розробити План заходів НЛТУ України щодо впровадження Закону України
“Про освіту”, прийнятого Верховною Радою України 5 вересня 2017 року.
Відповідальні:
Ректорат, директори ННІ, завідувачі кафедр
До 01 липня 2018 р.
3. У зв’язку з військовою агресією Росії на Сході України та анексією нею
Криму, пріоритетним в діяльності університету вважати виховання студентів на засадах патріотизму, високої духовності та національної свідомості. Активізувати діяльність органів студентського самоврядування.
Відповідальні:
Ректорат, директори ННІ, Голова Координаційної
ради кафедр гуманітарно-соціальних дисциплін,
студентська рада, профспілковий комітет студентів
Постійно
4. Сертифікувати “Систему забезпечення ДВНЗ “НЛТУ України” якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)”.
Відповідальний:
Перший проректор
За графіком НАЗЯВО
5. Завершити самоаналіз діяльності університету згідно з Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (Постанова Кабінету Міністрів
України від 30 грудня 2015 р. № 1187) для проведення планової акредитації університету в 2018 році. Удосконалити та представити для акредитації Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) освітні програми з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями університету, а також необхідні матеріали для експертних рад з оцінювання якості вищої освіти.
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Відповідальні:
Проректори, директори ННІ, завідувачі кафедр,
гаранти освітніх програм
До 30 грудня 2017 р.
6. Продовжити роботу з розроблення ліцензійних справ для підготовки здобувачів вищої освіти в університеті за новими спеціальностями освітніх ступенів бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук.
Відповідальні:
Проректори, директори ННІ,
завідувач аспірантури, завідувачі кафедр
До 30 грудня 2017 р.
7. Ширше залучати НПП університету до розроблення та вдосконалення стандартів вищої освіти, а також розширювати представництво НПП університету в Науково-методичних комісіях МОН України та галузевих експертних радах НАЗЯВО.
Відповідальні:
проректор з науково-педагогічної виховної роботи
та міжнародних зв’язків, директори ННІ
Постійно
8. Оптимізувати управління навчальним процесом з метою зменшення чисельності академічних потоків та аудиторного навантаження НПП. Підвищити роль та
ефективність консультативної індивідуальної роботи НПП. Переглянути нормативи
для розрахунку навчального навантаження НПП із врахування нових видів освітньої
діяльності та зменшення чисельності студентів у окремих академічних групах. Встановити максимальне навчальне навантаження на одну ставку НПП університету в
2017-2018 навчальному році не більше 675 годин.
Відповідальні:
Перший проректор, директори ННІ,
керівник НМВ, завідувачі кафедр
До 01 жовтня 2017 р.
9. Поширювати набутий в університеті досвід дуальної системи підготовки фахівців та співпрацю з роботодавцями. Інтенсифікувати виконання прийнятих заходів
із запровадження в університеті дистанційної форми навчання.
Відповідальні:
проректор з науково-педагогічної виховної роботи та
міжнародних зв’язків, директори ННІ, керівник НМВ,
керівник ЦДН, начальник ВМЗ, завідувачі кафедр
До 30 грудня 2017 р.
10. Створити організаційно-правові та фінансові умови, а також розробити нормативно-методичне забезпечення для активної реалізації міжнародних програм
академічної мобільності та отримання подвійних дипломів, залучення до навчання в
університеті іноземців. Запровадити з 2018/2019 н.р. англомовні освітні програми з
підготовки фахівців освітнього ступеня магістр у ННІ ЕЕМ та ННІ ЛСПГ.
Відповідальні:
проректор з науково-педагогічної виховної роботи та
міжнародних зв’язків, директори ННІ, начальник ВМЗ,
завідувачі випускових кафедр
До 30 червня 2018 р.
11. Продовжити та вдосконалювати роботу курсів з поглибленого вивчення
студентами, аспірантами, докторантами та співробітниками університету англійської мови. Збільшувати кількість навчальних дисциплін та академічних груп, у яких
проводиться їх викладання англійською мовою.
Відповідальні:
перший проректор, директори ННІ,
завідувач кафедри іноземних мов
Постійно
6

12. Застосовувати сучасні інноваційні технології та методики організації навчального процесу і якісного його науково-методичного й матеріально-технічного забезпечення. Запроваджувати інформаційні інтерактивні технології навчання. Продовжувати роботу над забезпеченням вільного багатоканального доступу до світових
освітніх та наукових ресурсів через мережу Іnternet.
Відповідальні:
директори ННІ, начальник ІОЦ, завідувачі кафедр
Постійно
13. Активніше впроваджувати у навчальний процес та діяльність Науковотехнічної бібліотеки (НТБ) університету сучасні інформаційні та комп’ютерні технології. Створити у НТБ університету фонд електронної навчально-методичної літератури.
Відповідальні:
Проректори, директори ННІ,
директор НТБ, завідувачі кафедр
До 30 грудня 2018 р.
14. Залучати роботодавців до участі в підготовці та реалізації освітніх програм
та узгодження з ними освітніх і професійних стандартів. Розробити індивідуальні
університетські навчальні плани і програми бакалаврського і магістерського рівнів,
які би відповідали запитам роботодавців і зарубіжним аналогам. Домогтися внесення до нового Національного класифікатора професій професії “економіст-еколог”.
Відповідальні:
Проректори, директори ННІ,
завідувачі випускових кафедр
До 30 червня 2018 р.
15. Продовжувати реалізацію ступеневої освіти через удосконалення інтегрованої неперервної системи відбору і підготовки студентів за схемою “загальноосвітня
школа, ліцей, коледж – університет”.
Відповідальні:
проректор з науково-педагогічної виховної роботи
та міжнародних зв’язків, директори ННІ
Постійно
16. Провести в НЛТУ України Всеукраїнську олімпіаду з навчальних дисциплін
для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти. В
рамках Малої лісової академії (МЛА) організувати Всеукраїнський конкурс із спеціальностей з метою залучення до вступу в університет випускників лісових і лісотехнічних ліцеїв та коледжів.
Відповідальні:
директори ННІ, завідувачі кафедр, керівник МЛА
До 20 квітня 2018 р.
17. Посилювати вимоги до академічної доброчесності. Здійснювати заходи із
запобігання та виявлення плагіату в дисертаційних та випускових кваліфікаційних
роботах. Розробити кодекс честі працівника НЛТУ України (до 15 листопада 2017
року).
Відповідальні:
Директори ННІ, завідувачі кафедр,
голови спеціалізованих вчених рад
Постійно
18. Забезпечувати ширше залучення наукових і НПП університету до участі у
щорічних конкурсних відборах проектів наукових досліджень і розробок, які мають
важливе значення для обороноздатності та національної безпеки держави, а також
конкурентоздатні на світовому ринку та спрямовані на використання в соціальній
сфері, виробництві та навчальному процесі.
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Відповідальні:
Проректор з наукової роботи, начальник НДЧ,
директори ННІ, завідувачі кафедр і лабораторій,
керівники наукових шкіл
Постійно
19. Забезпечувати участь науковців університету в міжнародному науковотехнічному співробітництві, особливо у програмі ЄС “Горизонт-2020”. Представникам університету взяти участь у роботі 125-го Ювілейного Конгресу IUFRO (вересень 2017 р.).
Відповідальні:
Проректор з наукової роботи, директори ННІ,
начальник відділу міжнародних зв’язків
Постійно
20. Відповідно до рішення колегії МОН України від 27 листопада 2015 року
“Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого
розвитку” та наказу ректора від 30 грудня 2016 р. № 278 “Про проведення Міжнародної науково-практичної конференції” забезпечити проведення на належному науково-організаційному рівні Міжнародної науково-практичної конференції “Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства” згідно із заходами від 02 лютого 2017 р.
Відповідальні:
Науковий та організаційний комітети конференції
19-20 жовтня 2017 р.
21. Забезпечувати неухильне дотримання Антикорупційної програми ДВНЗ
“НЛТУ України” щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності університету.
Відповідальні:
Ректорат, керівники структурних підрозділів,
студентська рада, профспілковий комітет працівників,
профспілковий комітет студентів
Постійно
22. Продовжити роботу із забезпечення ефективного цивільного захисту університету шляхом реалізації вимог Кодексу цивільного захисту України, МОН
України з даних питань та розроблених і затверджених в установленому порядку
“Плану реагування на надзвичайні ситуації НЛТУ України”, “Плану антитерористичної діяльності НЛТУ України”, інших наказів та розпоряджень ректора з цієї важливої ділянки роботи університету.
Відповідальні:
Керівний, командно-начальницький
Склад, штаб цивільного захисту
Постійно
23. Здійснювати контроль за ощадливим використанням та економією електроенергії, газу, води і тепла відповідно до затвердженого Плану заходів щодо економії
ресурсів.
Відповідальні:
Проректор з адміністративно-господарської роботи,
студентська рада, профспілковий комітет працівників,
профспілковий комітет студентів
Постійно
24. Продовжити пошук джерел фінансування освітньої та наукової діяльності
університету.
Відповідальні:
Ректорат
Постійно
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