У ХВАЛ
В ченої ради Н аціонального лісотехнічного університету УкрапЙ^®®1
з питання "Про виконання ухвали В ченої ради університету від 21 травня
2015 року "Про екологізацію освітнього процесу в Н авчально-науковом у
інституті екологічної економіки і менедж менту"

26 травня 2016 року

м. Львів

Заслухавш и інформацію директора Н авчально-наукового інституту
екологічної економіки і м енедж менту (ННІ ЕЕМ ) доц. Диньки П.К., Вчена рада
відзначає, щ о в університеті загалом та в Н Н ІЕЕМ , зокрема, продовж ується
систем на діяльність щ одо формування екологічної компетентності фахівців у
контексті вимог сталого розвитку як важ ливої складової освітньо-виховного
процесу.
Зокрема, у складі Н ауково-м етодичної ради університету створена Комісія
з екологізації освіти (голова д.е.н. проф. Соловій І.П.), яка працю є над
вдосконаленням
екологізації
освітнього
процесу
в
університеті
та
забезпеченням ім плементації вимог екологізації освіти у освітні програми,
навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін.
1 В усіх навчально-наукових інститутах проводиться робота щодо
забезпечення неперервної екологізації підготовки фахівців усіх спеціальностей
ш ляхом внесення до освітніх програм підготовки фахівців навчальних
дисциплін, пов'язаних з проблематикою сталого розвитку, з урахуванням
тенденцій екологізації усіх сфер ж иттєдіяльності суспільства та результатів
наукових дослідж ень.
В ідповідно до пріоритетного напряму розвитку науки в техніки України
"Ф ундаментальні наукові дослідж ення з найбільш важ ливих проблем розвитку
науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, лю дсько
го потенціалу для забезпечення конкурентоспромож ності У країни у світі та
сталого розвитку суспільства і держави" в університеті виконується науководослідна робота на тему: "Теоретико-методологічні засади екологізації освіти
як чинник ф ормування лю дського капіталу для сталого розвитку",
№ держ реєстрації 0115U 002315, науковий керівник д.е.н., проф. Туниця Ю .Ю .
Запровадж ую ться
еко-інновації
у
сфері
енергоеф ективності
та
ресурсозбереж ення, методи господарської діяльності, які забезпечую ть
використання енергоощ адливого обладнання та технологій, для прибирання
прим іщ ень використовую ться екологічно безпечні засоби, забезпечується
сортування та утилізація побутових відходів, розш ирю ється використання
електронних засобів комунікації, продовж ується перехід на безпаперове
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діловедення.
27.11.2015 р. ректор Н Л ТУ України проф. Туниця Ю .Ю . виступив на
К олегії М О Н України з доповіддю "Про екологізацію вищ ої освіти У країни з
метою підготовки фахівців для сталого розвитку". Колегія ухвалила вваж ати
екологізацію вищ ої освіти У країни одним із пріоритетних напрямів діяльності
М іністерства освіти і науки У країни та всіх навчальних закладів незалежно від
їх підпорядкування і форм власності та визначила конкретні заходи, доручення
і реком ендації з обговорю ваного питання.

УХ В А Л И Л И :
1.У хвалу В ченої ради університету від 21 травня 2015 року "Про
екологізацію освітнього процесу в Н авчально-науковом у інституті екологічної
економіки і менедж менту" в частині п.п. 1-6,8 вваж ати виконаною .
2.Забезпечити неухильне виконання Ріш ення К олегії М О Н У країни від
27.11.2015 р. з питання "Про екологізацію вищ ої освіти У країни з метою
підготовки фахівців для сталого розвитку".

Відповідальні:
проректори, директори навчальнонаукових інститутів, завідувачі кафедр.
3. С тудентській раді університету продовж увати роботу з утвердж ення
здорового способу ж иття студентів, предметно долучатись до запровадж ення
практики зеленого університету та зеленого студмістечка.

Відповідальний:
голова Студентської ради.

Г оловую чий

М.Г. А дамовський

Секретар

П.П. О нуфрик

