УХВАЛА
Вченої ради Національного лісотехнічногі
з питання "Про роботу приймальної комісії університету
в 2016 році та завдання на 2017 рік”

29 вересня 2016 року

м. Львів

Заслухавши та обговоривши доповіді відповідального секретаря
Приймальної комісії доц. Хомюка П.Г. і проректора з науково-педагогічної
виховної роботи та міжнародних зв’язків доц. Бориса М.М. “Про роботу
Приймальної комісії університету в 2016 році та завдання на 2017 рік”, Вчена
рада університету відзначає, що прийом вступників до університету, здійснено
відповідно до вимог Умов прийому до вищих навчальних закладів України в
2016 році, Правил прийому до НЛТУ України у 2016 році та Акту узгодження
переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ДВНЗ
“НЛТУ України”, затвердженого МОН України 17 червня 2015 року.
Приймальною комісією (ПК) у повному обсязі виконані необхідні
організаційні, інформаційні, методичні та правові заходи для забезпечення
проведення вступної кампанії.
Відповідно до вимог Умов прийому своєчасно розроблено, затверджено та
оприлюднено на офіційному сайті університету на сторінці Приймальної
комісії Правила прийому до університету, програми фахових вступних
випробувань, а також положення та нормативно-правові документи, які
регламентують окремі аспекти діяльності Приймальної комісії.
Для залучення професійно зорієнтованої і творчої молоді до вступу в
університет Приймальною комісією було розроблено План профорієнтаційної
роботи, заходи якого реалізувалися усім колективом університету. Для
ширшого інформування вступників про спеціальності та спеціалізації, за якими
здійснюється
підготовка
здобувачів
вищої
освіти
в
університеті,
використовувалися рекламні проспекти, кольорові буклети, календарі та
запрошення на навчання, що розповсюджувалися у школах, профільних
коледжах і навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, а також на
лісогосподарських, деревообробних та меблевих підприємствах усіх регіонів
України. Рекламні матеріали були розміщені у довідниках і газетах,
представлені на виставках, ярмарках кар’єри, Днях зайнятості, фестивалі
освіти, в обласних управліннях лісового і мисливського господарства та
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окремих лісгоспах. Неодноразово демонструвалися інформаційні ролики та
відеофільм про університет на телебаченні. Вони розміщені на сайті
університету.
Працівники навчально-наукових інститутів (ННІ) та члени Приймальної
комісії неодноразово виїжджали у профільні коледжі для залучення до
навчання кращих випускників, а також проведення пробних тестувань.
Для допомоги абітурієнтам, зокрема із сільської місцевості, у поданні заяв
і документів в електронній формі Приймальною комісією організовано
консультаційний центр на базі комп’ютерного класу. Приймальною комісією у
повному обсязі виконано роботу з організації прийому заяв та документів від
вступників для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра і освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, проведено вступні екзамени та творчі
конкурси. Своєчасно та згідно з чинними вимогами заносилася до ЄДЕБО вся
інформація про вступника. Інформація про перебіг вступної кампанії регулярно
оприлюднювалася на інформаційних стендах Приймальної комісії та
відображалася на сайті університету.
Незважаючи на запровадження нового підходу до розподілу місць
державного замовлення для випускників шкіл у 2016 р., що мав низку
недоліків, в університеті був збережений високий конкурс на місця державного
замовлення - 8,76. До університету за всіма спеціальностями і освітніми
рівнями було зараховано 1344 абітурієнти (що на 84 особи менше, ніж у 2015
році), з яких 862 особи - за кошти державного бюджету і 482 особи - за кошти
фізичних та юридичних осіб.
Згідно з державним замовленням у 2016 р. до університету для здобуття
освітнього ступеня “бакалавр” було зараховано 760 осіб (за державним
замовленням - 417, що на 17 осіб менше, ніж у минулому році; за кошти
фізичних та юридичних осіб - 343, що на 77 осіб менше). Для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зараховано 323 особи (за
державним замовленням - 255, що на 5 осіб більше, ніж у минулому році; за
кошти фізичних та юридичних осіб - 68, що на 52 особи менше). Для здобуття
освітнього ступеня “магістр” зараховано 261 особу (за державним замовленням
- 190, що на 97 осіб більше, ніж у минулому році; за кошти фізичних та
юридичних осіб - 71 особу, що на 40 осіб менше). Для здобуття освітньонаукового ступеня “доктор філософії” зараховано 8 осіб.
Однак, навіть враховуючи істотне збільшення державного замовлення на
ОР “магістр”, через невиконання обсягів прийому абітурієнтів, рекомендованих
МОН України для навчання за рахунок держбюджету на ОР “бакалавр”, а
також зменшення кількості вступників за кошти фізичних та юридичних осіб за
усіма освітніми рівнями, загальна кількість вступників зменшилася порівняно з
минулим роком, що призвело до скорочення штатів науково-педагогічних
працівників університету.
Не дивлячись на існуючу конкуренцію у сфері надання освітніх послуг для
здобуття вищої освіти, складну суспільно-політичну ситуацію в державі, велику
кількість ВНЗ, які готують фахівців за спорідненими спеціальностями,
скорочення термінів прийому документів, внесення змін до Умов та Правил

з
прийому до ВНЗ у 2016 році впродовж вступної кампанії та новий принцип
розподілу обсягів державного замовлення, реалізація в університеті комплексу
заходів з профорієнтаційної роботи, а також злагоджена робота усіх
структурних підрозділів Приймальної комісії дала змогу набрати в доступних
обсягах студентів для здобуття освітніх ступенів бакалавра і магістра та
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за всіма спеціальностями і
спеціалізаціями денної і заочної форм навчання.
Водночас Вчена рада відзначає необхідність посилення організаційних
заходів та профорієнтаційної роботи з боку навчально-наукових інститутів на
принципово нових засадах, кваліфікованішого використання можливостей
сучасних інформаційних технологій та маркетингу надання освітніх послуг.

УХВАЛИЛИ:
1. Доповіді відповідального секретаря ПК доц. Хомюка П.Г. та проректора
з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків доц.
Бориса М.М. “Про роботу Приймальної комісії університету в 2016 році та
завдання на 2017 рік” взяти до відома.
2. Роботу Приймальної комісії університету в 2016 р. вважати задовільною.
3. Підготувати і надіслати до Міністерства освіти і науки України
пропозиції щодо зміни принципу розподілу бюджетних місць для випускників
шкіл, процесу зарахування та надання преференцій для вступу випускникам
сільських шкіл.
Відповідальні:
проректор з науково-педагогічної
виховної роботи та міжнародних зв ’я зків Борис М.М.,
директори ННІ, відповідальний секретар П К
До ЗО вересня 2016р.
4. Розробити Правила прийому до університету в 2017 році у відповідності
з Умовами прийому на навчання до ВНЗ України в 2017 році, передбачивши в
наступному році додатковий набір до університету за всіма спеціальностями.
Відповідальні:
проректор з науково-педагогічної
виховної роботи та міжнародних зв ’я зків Борис М.М.,
відповідальний секретар ПК
Д о 01 грудня 2016р.
5. Здійснити роботу з відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій, які є
популярними і затребуваними на ринку праці.
Відповідальні:
директори ННІ;
завідувачі випускових кафедр.
Січень-травень 2017 р.
6. Здійснити роботу щодо збільшення ліцензованих обсягів підготовки
фахівців для окремих ступенів вищої освіти та спеціальностей, особливо для
найпопулярніших спеціальностей.
Відповідальні:
директори ННІ,
завідувачі випускових кафедр
До 01 грудня 2016 р.
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7.
Директорам ННІ, Центру ДПППКК та коледжів, завідувачам кафедр і
аспірантури, відповідальному секретареві ГЖ, керівнику центру вебкомунікацій для удосконалення та наповнення новими формами та змістом
профорієнтаційної роботи:
7.1. Розробити плани профорієнтаційної роботи на наступний період з
урахуванням особливостей вступної кампанії 2016 року та обговорити їх в
колективах.
До 20 жовтня 2016р.
7.2. Сформувати якісний склад технічних секретарів Приймальної комісії
та чергових екзаменаторів.
Д о 01 лютого 2017р.
7.3. Покращити профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл,
професійно-технічних училищ, ліцеїв та учнівських лісництв шляхом
організації зустрічей співробітників та студентів університету з ними та
популяризації матеріалів науково-дослідної роботи студентів.
Постійно
7.4. Провести в університеті олімпіади для студентів випускових курсів
профільних коледжів з відповідних спеціальностей.
Жовтень-листопад 2016 р.
7.5. Організувати зустрічі працівників університету в коледжах і провести
пробні тестування для випускників профільних коледжів.
Жовтень-листопад 2016р., березень-травень 2017р.
7.6. Покращити профорієнтаційну роботу із залучення абітурієнтів на
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за умови складання додаткових
вступних випробувань.
Жовтень 2016р. -травень 2017 р.
7.7. Залучати до профорієнтаційної роботи лісогосподарські підприємства
Державного агентства лісових ресурсів України, а також деревообробні та
меблеві підприємства на підставі укладених договорів про співпрацю.
Постійно
7.8. Звернутися у профільні Міністерства з проханням скерувати на
навчання своїх працівників для здобуття вищої освіти.
До 20 жовтня 2016р.
7.9.
Пропагувати
престиж
випускника
НЛТУ
України
як
висококваліфікованого фахівця, здатного працювати у різних галузях економіки
України.
Постійно
7.10. Продовжувати співпрацю з Львівським обласним Інститутом
післядипломної педагогічної освіти для ефективного ознайомлення вчителів
загальноосвітніх
шкіл
з
науковими
та
освітніми
здобутками
і
профорієнтаційною інформацією НЛТУ України.
Січень-лютий 2017 р.
7.11. Провести роботу із залучення випускників загальноосвітніх шкіл до
вступу в університет шляхом організації їх підготовки до ЗНО через систему
підготовчих курсів Центру доуніверситетської підготовки, перепідготовки та
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підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням вимог Українського центру
оцінювання якості освіти.
До 1 грудня 2016р.
7.12.
Оновити і наповнити новими інформаційними матеріалами щодо
вступної кампанії 2017 року веб-сторінки університету та ПК.
До 01 березня 2017 р.
7.13.
Організувати роботу із залучення кращих магістрів для здобуття
освітньо-наукового ступеня “доктор філософії”.
Постійно
8. Ширше використовувати для профорієнтаційної роботи творчий
потенціал студентів університету. Запрошувати на студентські заходи
випускників загальноосвітніх шкіл та коледжів м. Львова. Активно
використовувати для профорієнтації участь студентів університету в
інтернетспільнотах та соціальних мережах.
Відповідальні:
Профспілковий комітет
студентів і аспірантів;
Студентська рада університету
Жовтень 2016р.-травень 2017р.
9. Узгодити Перелік спеціальностей та вступних випробувань (табл. З
Правил прийому) для прийому за скороченим терміном навчання осіб, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
Відповідальні:
директори ННІ.
Д о 20 жовтня 2016р.
10. Головам екзаменаційних комісій та головам фахових атестаційних
комісій ННІ оновити програми вступних екзаменів, творчих конкурсів, фахових
вступних випробувань і розмістити їх на офіційному сайті університету та сайті
ПК. Підвищити якість і розширити базу тестових завдань для фахових вступних
випробувань.
Відповідальні:
Голови екзаменаційних комісій та
голови фахових атестаційних комісій;
директори ННІ
До 01 березня 2017 р.
11. Розробити кошторис вартості навчання у 2017 році за кошти фізичних
або юридичних осіб.
Відповідальний:
головний бухгалтер.
До 15 березня 2017р.
12. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з науковопедагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків доц. Бориса М.М.

М.Г. Адамовський

Секретар

П.ГІ. Онуфрик

