Вченої ради Національ
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Заслухавши та обговоривши доповідь директора навчально-наукового
інституту деревооброблювальних технологій
і дизайну (ННІ ДТД)
проф. Максимова В.М. “Про стан та перспективи підготовки магістрів
деревооброблювальних та меблевих технологій у контексті дуальної освіти”,
Вчена рада НЛТУ України відзначає, що підготовка магістрів відповідає
вимогам часу та чинного законодавства і спрямована на забезпечення
деревообробної і меблевої галузей висококваліфікованими фахівцями з
поглибленою практичною підготовкою.
Підготовка
магістрів-технологів
з деревооброблення
ведеться
в
університеті з 2001 року. За цей період підготовлено 183 магістри, які
користуються попитом на ринку праці. Керівництво підготовкою магістрів за
спеціальностями 8.051801 “Технології деревообробки” та 8.051802 “Технології
виробів з деревини” здійснюється кафедрами технологій лісопиляння,
столярних і дерев’яних будівельних виробів, технологій сушіння і захисту
деревини, технології меблів та виробів з деревини. Відсоток науковопедагогічних працівників випускових кафедр з науковими ступенями і вченими
званнями складає понад 80 %. За двома спеціальностями (“Технології
деревообробки” і “Технології виробів з деревини”) кафедри здійснюють
підготовку за освітньо-професійними магістерськими програмами.
Тематика випускових робіт присвячена розробленню і вдосконаленню
ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки, виготовлення
меблів і виробів з деревини. В інституті ведеться інтенсивна робота з
підвищення рівня виконання випускових кваліфікаційних робіт, а також
підвищення
якості
дослідницької
(наукової)
компоненти.
Більшість
магістерських робіт містить експериментальну частину, а їх структура є
максимально наближеною до вимог оформлення дисертацій першого наукового
ступеня. Однак науково-методичного обґрунтування на загал ьноуні верситетському рівні потребує структура та зміст розділу з охорони праці.

Усі магістерські роботи заслуховуються на студентських наукових конфе
ренціях, а результати кращих - публікуються у збірниках наукових праць та
інших виданнях. Результати захистів магістерських робіт детально аналізують
ся на засіданнях кафедр, науково-методичної та Вченої рад інституту.
З метою покращення якості підготовки магістрів дирекцією інституту та
випусковими кафедрами постійно вдосконалюються навчальні плани та про
грами. До навчальних планів введено низку дисциплін (“Актуальні проблеми
галузі”, “Кластерний аналіз” та інші), до викладання яких залучаються досвід
чені фахівці виробничих підприємств. Графіком навчального процесу також
передбачено екскурсійно-практичні дні, у які організовуються регулярні
поїздки
студентів
і науково-педагогічних
працівників
на провідні
деревообробні підприємства Львівщини та Західного регіону: ТОВ “Барлінек
Інвест”, ТзОВ “Таркетт Вінісін”, ПП “Сивуля”, ТзОВ “Факро-Львів”, “ЕНО
Меблі ЛТД”, ПП “Добробут”, “Ital Kolor”, “Blum” та інші. Це дає змогу глибше
розуміти структуру, підходи та особливості організації технологічних процесів
виробництв, що сприяє підвищенню рівня професійних навичок магістрів,
розуміння ними сучасних вимог до майбутніх фахівців та актуальних проблем
галузі. Поряд з цим, запроваджена практика організації семінарів-зустрічей, на
яких представники провідних деревообробних компаній, діляться зі студентами
досвідом, що сприяє набуттю здобувачами магістерського ступеня фахових
компетентностей, виробничого досвіду, а також сприяє їх подальшому
працевлаштуванню.
Одночасно з покращенням матеріально-технічної бази випускових кафедр,
у підготовці магістрів зроблено акцент на широку інтеграцію з виробництвом
шляхом поетапного впровадження дуальної освіти - програм з поглибленою
практичною підготовкою - поєднання навчання в університеті та безпосередньо
на виробництві.
На підставі аналізу та узагальнення міжнародного досвіду в ННІ ДТД
розроблено і реалізуються дві міжнародні програми з Британською радою та
університетом Еберсвальде (Німеччина), виконання яких дозволить впровадити
елементи дуальної освіти, які використовуються вищими навчальними закла
дами Європи із широким залученням деревообробних підприємств.
Реалізація освітніх програм підготовки магістрів у контексті дуальної
освіти сповільнюється через недостатній рівень технічного оснащення
лабораторій, а також недостатній рівень знань іноземних мов студентами та
науково-педагогічними працівниками. Це знижує якість підготовки магістрів.
Проблемою є і низька мотивація підприємств деревообробної та меблевої
галузей щодо участі роботодавців у системі дуальної освіти.
Незважаючи на великий обсяг роботи здійсненої колективом інституту і
університету, особливу стурбованість викликає відсутність до цього часу у
“Переліку-2015” спеціальності, за якою готуються фахівці-технологи для
деревообробної та меблевої промисловості.

УХВАЛИЛИ:
1. Визнати стан підготовки магістрів у Навчально-науковому інституті
деревооброблювальних технологій і дизайну таким, що відповідає другому
рівню вищої освіти, сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки
кваліфікацій
і забезпечує здобуття освітнього ступеня магістр за
спеціальностями 8.051801 “Технології деревообробки” та 8.051802 “Технологія
виробів з деревини”.
2. Інтенсифікувати розроблення та впровадження освітніх програм
підготовки магістрів деревооброблювальних та меблевих технологій у
контексті дуальної освіти.
Відповідальні:
директор ННІДТД, завідувачі випускових кафедр
Постійно
3. Започаткувати розроблення та впровадження освітніх програм за
дуальною системою для інших спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти в університеті.
Відповідальні:
директори ННІ НЛТУ України,
завідувачі випускових кафедр
Постійно
4. Продовжити роботу щодо внесення спеціальності “Деревообробні та
меблеві технології*” до “Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”.
Відповідальні:
ректорат, дирекція ННІ Д ТД
Д о отримання позитивного результату
5. Розробляти та поетапно впроваджувати спільні магістерські програми з
іноземними вищими навчальними закладами.
Відповідальні:
директори ННІ НЛТУ України,
завідувачі випускових кафедр
Постійно
6. Вживати заходів для підвищення якості володіння іноземними мовами
студентами та науково-педагогічними працівниками університету.
Відповідальні:
завідувачі кафедр університету,
завідувач кафедри іноземних мов
Постійно
7. Розробити науково-методичні рекомендації щодо виконання розділів з
еколого-економічного обґрунтування і охорони праці у магістерських
кваліфікаційних роботах залежно від спеціальності та специфіки роботи.
Відповідальні:
голови методичних рад ННІ НЛТУ України,
завідувачі випускових кафедр, завідувач кафедри БЖД,
керівник навчально-методичного відділу
До 30.06.2017р.

8. Збільшувати кількість та покращувати якість наукових публікацій
здобувачів магістерського ступеня.
Відповідальні:
завідувачі випускових кафедр
Постійно
9. Ширше залучати до читання проблемних лекцій, керівництва
практиками та проведення практичних занять провідних фахівців галузі.
Відповідальні:
директори НИІНЛТУ України інститутів,
завідувачі випускових кафедр
Постійно
10. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з науковопедагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків Бориса М.М.

Головуючий

Секретар

