УХВАЛА
Вченої ради Національного лісотехнічного у
з питання “Про міжнародну діяльністі
27 жовтня 2016 року

м. Львів

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу міжнародних
зв’язків доц. Врублевської О.В. “Про міжнародну діяльність університету”,
Вчена рада відзначає, що в НЛТУ України проводиться належна робота зі
співробітництва університету із зарубіжними ВНЗ та науковими й освітніми
установами.
Міжнародну діяльність університет здійснює відповідно до Закону
України “Про вищу освіту” від 01 липня 2014 p. № 1556-VII, Національної
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом
Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, вимог Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС від 16 вересня 2016 року, Стратегії сталого
розвитку "Україна-2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня
2015 року № 5/2015, а також "Стратегії міжнародної діяльності Національного
лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті
інтернаціоналізації вищої освіти України”, схваленої Вченою радою
університету 29 грудня 2015 року.
Університет є членом авторитетних міжнародних організацій - IUFRO
(International Union o f Forest Research Organisations), SilvaNetwork (Academic
Network of European Universities), співпрацює з низкою інституцій і мереж,
таких як Council o f 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 їх роботі
сприяє розвитку наукових шкіл університету, взаємному обміну досвідом і
встановленню контактів між науковцями різних країн, а також піднімає імідж і
авторитет університету та України на європейському і світовому рівнях.
Систематично здійснюється навчання студентів та стажування аспірантів,
наукових і науково-педагогічних працівників (НПП) університету в провідних
вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном. Проводиться
обмін результатами наукових досліджень, науковими та освітніми здобутками,
що сприяє підвищенню якості підготовки студентів і молодих науковців,
допомагає покращувати матеріально-технічну базу університету.
Впродовж 2011-2016 років було підписано 56 угод про співпрацю із
закордонними партнерами, за кордоном навчалися 174 студенти університету,
пройшли стажування 33 аспіранти та 167 НПП. Науково-педагогічними
працівниками університету отримано 124 міжнародних гранти на наукове
стажування.
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Університет бере участь у виконанні міжнародних наукових проектів.
Зокрема в 2016 році НПП університету продовжували виконувати два
міжнародних проекти: “Усунення прогалин в дослідницько-інноваційній роботі
щодо ефективності використання ресурсів і сировини” (укладений з
Європейською комісією за 7-ю рамковою угодою, керівник - проф. Кійко О.А.)
та “Розповсюдження, інтегрування і гармонізація лісової інформації з метою
визначення біоресурсного потенціалу” (укладений з Європейською комісією за
Програмою “Горизонт-2020”, керівник - докторант Часковський О.Г.).
Троє студентів-іноземців (громадяни Азербайджану, Білорусі та Росії) у
2015-2016 навчальному році успішно закінчили навчання в університеті.
Розвитку дуальної форми навчання як одному з пріоритетних завдань
покращення якості освітніх програм університету сприяла діяльність з
міжнародною компонентою, що здійснювалася за підтримки Фонду ім.
Фрідріха Еберта (Німеччина), Міжнародного фонду досліджень освітньої
політики та Британської Ради в Україні.
У 2016 р. університет вперше взяв участь у програмах Британської Ради в
Україні, зокрема “Програма розвитку лідерського потенціалу університетів
України”, “Інтернаціоналізація вищої освіти” і “Міжнародний відділ
університету: кращі практики”, а також проекті “Англійська мова для
університетів”.
Разом з чотирма партнерськими університетами (Університет сталого
розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Технічний університет у Зволені
(Словацька Республіка), Естонський університет природокористування (Тарту,
Естонія) і Вища школа туризму і екології (м. Суха Бескидська, Польща)), які
здобули гранти за напрямом КА1 програми ЄЄ Еразмус+, НЛТУ України
реалізує проекти академічної мобільності студентів і викладачів. Зокрема, у
2016 році троє студентів університету (Луцак У.А. - гр. ЕКО-51М,
Муравйова Х.Ю. - гр. ЕК-61М, Стрелецький Н.О. - гр. ЛГ-52С) на конкурсних
засадах здобули стипендії на навчання за проектом кредитної академічної
мобільності в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина)
терміном від 0,5 до 1-го року.
Водночас, міжнародна співпраця стримується через:
- недостатню кількість міжнародних наукових проектів, в яких беруть
участь дослідники університету;
- недостатній рівень володіння іноземними мовами студентами і
викладачами;
- невизначеність пріоритетів щодо розвитку освітніх програм;
- відсутність англомовних курсів дисциплін;
- недостатній рівень використання можливостей співпраці, передбачених в
угодах с партнерами.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію, викладену в доповіді начальника відділу міжнародних
зв’язків доц. Врублевської О.В. “Про міжнародну діяльність університету”
взяти до відома.
2. Вважати міжнародне співробітництво - одним із пріоритетних напрямів
діяльності колективу університету.
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3. Підготувати та затвердити в установленому порядку Положення про
академічну мобільність учасників освітньо-наукового процесу Національного
лісотехнічного університету України.
Відповідальні:
начальник відділу міжнародних зв ’язків,
начальник юридичного відділу
Д о 01 січня 2017р.
4. Призначити:
- інституційним координатором проектів академічної мобільності за
програмою Еразмус+ начальника відділу міжнародних зв’язків доц.
О.В. Врублевську;
- координаторами академічної мобільності за програмою Еразмус+ в
навчально-наукових інститутах: ІЛСПГ - доц. Гаврилюк С.А.; ІМАКІТ - доц.
Іванишин Т.В.; ІДТД - ас. Щупаківський Р.Б.; ІЕЕМ - доц. Адамовський О.М.
5. Директорам навчально-наукових інститутів і завідувачам кафедр:
5.1. Розробити заходи з інтенсифікації міжнародної діяльності
Д о ЗО грудня 2016р.
5.2. Визначити пріоритети розвитку освітніх програм і дисциплін з метою
відображення їх у плануванні міжнародної академічної мобільності студентів і
викладачів
5.3. Звернутися до партнерів у зарубіжних університетах з пропозицією
щодо організації мобільності за напрямом КА1 програми Еразмус+.
Інформацію про результати звернень подати у відділ міжнародних зв’язків.
Д о 1 грудня 2016 р.
5.4. Подати пропозиції щодо запровадження викладання освітніх програм
2 і 3 циклу освіти англійською мовою починаючи з 2017-2018 н.р.
Д о 01 січня 2017 р.
5.5. Проводити пошук закордонних партнерів для навчання студентів і
стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників.
Постійно
6. З метою інформування потенційних іноземних вступників до
університету подати інформацію про зміст усіх освітніх програм і правила
вступу англійською мовою для розміщення на сайті НЛТУ України.
Відповідальні:
директори ННІ, керівник НМВ,
відповідальний секретар Приймальної комісії.
завідувач аспірантури
Д о 01 січня 2017 р.
7. Запровадити практику широкого використання результатів закордонних
відряджень наукових і науково-педагогічних працівників у їх викладацькій і
науковій діяльності та для розвитку університету.
Відповідальні:
проректор з науково-педагогічної
виховної роботи та міжнародних зв ’язків,
директори ННІ
Постійно
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8.
Сприяти залученню наукових, науково-педагогічних працівників,
аспірантів та докторантів до участі у виконанні робіт з пріоритетних напрямів
Програми Європейського Союзу "Горизонт-2020": передова наука; лідерство у
промисловості; суспільні виклики.
Відповідальні:
проректор з наукової роботи,
директори ПНІ, завідувачі кафедр, начальники
науково-дослідної частини, відділу
міжнародних зв ’я зків
з листопада 2016 р.,
щорічно до грудня 2020 р.
9. Науковим керівникам аспірантів і завідувачу аспірантури сприяти участі
аспірантів та докторантів університету в міжнародних науково-практичних
конференціях,
становленню
наукових
контактів
із
закордонними
університетами та науковими установами відповідного профілю для їх
стажування за кордоном.
Відповідальні:
завідувач аспірантури,
наукові керівники аспірантів
Постійно
10. Завідувачу кафедри іноземних мов доц. Ванівській О.М.:
10.1. Продовжувати роботу з удосконалення підготовки студентів та
аспірантів університету з англійської мови.
10.2. Вносити корективи в програми курсів з вдосконалення вивчення
англійської мови науковими і науково-педагогічними працівниками
університету з урахуванням професійного спрямування.
Постійно
10.3.
Сприяти в перекладі матеріалів для пришвидшення запуску Центром
веб-комунікацій англомовної версії веб-сайту університету.
Постійно
11.
Активізувати роботу із залучення до навчання в університеті іноземних
студентів і аспірантів.
Відповідальні:
начальник відділу міжнародних зв ’язків,
завідувач аспірантури
Постійно
12.
Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з науковопедагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків доц. Бориса М.М.

Г оловуючий

М.Г. Адамовський

Секретар

П.П. Онуфрик

