УХВАЛ
Вченої ради Національного лісотехнічного університету України
з питання "Про профорієнтаційну роботу щодо прийому на навчання
абітурієнтів у 2016 р."
26 травня 2016 року

м. Львів

Заслухавш и та обговоривш и інф ормацію відповідального секретаря
П рийм альної комісії Х омю ка П.Г. "Про проф орієнтаційну роботу щ одо
прийому на навчання абітурієнтів у 2016 p.", Вчена рада університету
відзначає, що для виконання плану держ авного замовлення та забезпечення
набору студентів для навчання за кош ти ф ізичних і ю ридичних осіб колективом
університету проведена відповідна робота, що здійсню валася згідно із
затвердж еними в університеті та навчально-наукових інститутах П ланами
заходів.
За період від
попереднього
розгляду
Вченою
радою
питання
проф орієнтаційної роботи (31 березня 2016 р.) дирекціями навчально-наукових
інститутів (НН І), П рийм альної комісії (ПК) та структурних підрозділів
університету зосередж увалось на ф ормуванні нормативно-правової бази
вступної кампанії, оприлю дненні проф орієнтаційної інф ормації та продовж енні
роботи із залучення до вступу в університет проф есійно-зорієнтованих та
потенційних абітурієнтів.
П риймальною комісією доопрацьовано і розтираж овано усі необхідні
полож ення та програми. Н а сайті ПК подано вичерпну інформацію про умови
вступу, спеціальності, перелік сертифікатів, а також копії полож ень, програм
фахових вступних випробувань та програм творчих конкурсів.
Н а сайті університету та інф ормаційних сторінках у соціальних мереж ах
систематично розміш увалася інф ормація про університет. П роф орієнтаційні
матеріали через електронну пош ту і соціальні мережі в Internet розіслано у
ш коли, обласні управління лісового та мисливського господарства, державні
лісогосподарські підприємства. П ротягом березня-квітня демонструвався
реклам ний проморолик про університет на 5-му каналі (у січні відбулася
відеопрезентація університету на ТРК "Львів" у програмі "Семестр").
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньокваліфікаційного рівня "молодш ий спеціаліст" 17 квітня 20016 року проведено
"День відкритих дверей". У ш колах, коледж ах та на підприємствах лісової та
суміж них галузей розповсю дж ено оголош ення про прийом студентів, кольорові
буклети та нові буклети з перевагами навчання в університеті, виготовленими у
квітні.
Згідно з графіком організовано виїзди співробітників університету, членів
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П рийм альної комісії на підприємства деревообробної, меблевої та лісової
галузей, ш коли, коледжі, технікуми, проф есійно-технічні училищ а, заплановано
участь у роботі екзаменаційних комісій у коледж ах лісового профілю.
П роведено зустрічі та пробні фахові тестування з випускниками профільних
коледжів.
Інформація про університет, спеціальності та спеціалізації, а також правила
прийому розміщ ені у газетах "Е кспрес” (наклад 450 тис. прим.) та "Високий
Замок" (наклад 464,5 тис. прим.), довіднику для вступників до ВНЗ України,
каталозі м іж народної виставки "Освіта та к ар ’єра - 2016" (наклад 10 тис.
прим.). Запланована участь університету в XIX міжнародній галузевій виставці
"Д еревообробка-2016", яка буде проходити у Львові з 31 травня до 03 червня.
В раховую чи соціально-політичну ситуацію в країні, існую чу конкуренцію
серед вищ их навчальних закладів у сфері надання освітніх послуг необхідно
продовж ити проф орієнтаційну роботу всіма структурними підрозділами
університету для досягнення основної мети - виконання обсягів прийому на
навчання абітурієнтів за кош ти держ авного бю дж ету і кошти ф ізичних або
ю ридичних осіб у поточном у та наступних роках.

УХВАЛИЛИ:
1. А ктивно висвітлю вати в засобах м асової інф орм ації та на сайті
університету профорієнтаційні матеріали про вступ до університету, а також
перебіг вступної кампанії в університеті.

Відповідальні:
проректор з науково-педагогічної виховної роботи
та міжнародних зв ’язків,
директори навчально-наукових інститутів.

Постійно.

2. На інф ормаційних стендах, сайті університету та інститутів
оприлю днити інформацію про нові спеціалізації, запровадж ені в університеті у
2016 році.

Відповідальні
директори навчально-наукових інститутів.
3.

До 01.06.2016 р.

Залучити студентське самоврядування до роботи у штабі "Абітурієнт".

Відповідальні:
директори навчально-наукових інститутів,
голови студентських рад.

Під час вступної кампанії.

4. П осилити проф орієнтаційну роботу серед осіб, які здобуваю ть освітній
ступінь
"бакалавр",
щ одо
продовж ення
їх
навчання
на
освітньокваліфікаційному рівні "спеціаліст" і освітньому ступені "магістр".

Відповідальні:
завідувачі випускових кафедр

До 22.06.2016 р.
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5.
П ровести опитування серед студентів перш ого року навчання про
переваги університету, що визначили їх вибір.

Відповідальні:
директори навчально-наукових інститутів
завідувач кафедри соціології та культурології.

,

До 01.10.2016 р.

6. О працю вати план проф орієнтаційної роботи на наступний рік з
урахуванням нового переліку спеціальностей та спеціалізацій, а також змін до
умов вступу.

Відповідальні:
директори навчально-наукових інститутів,
відповідальний секретар Приймальної комісії.

До 01.08.2016 р.

7. К онтроль за виконанням ухвали покласти на проректора з науковопедагогічної виховної роботи та міжнародних зв ’язків доц. Бориса М .М .

Г оловую чий

М .Г. А дамовський

Секретар

П.П. О нуфрик
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