
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 26 жовтня 2016 року (протокол № 4) щодо звіту директора ННІ лісового і садово-

паркового господарства, д.с.-г.н., професора Лакиди Петра Івановича про діяльність 

ННІ лісового і садово-паркового господарства по реалізації Закону України «Про 

вищу освіту» та Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020». 
 

Заслухавши звіт директора Навчально-наукового інституту лісового і садово-

паркового господарства Лакиди П.І. «Про діяльність ННІ лісового і садово-паркового 

господарства по реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива-

2020», Вчена рада Університету відзначає, що організація в інституті проводиться згідно 

положень Закону України «Про вищу освіту», рішень Вченої ради Університету, 

Положень про організацію освітнього процесу в НУБіП України, рішень Вченої ради 

інституту. 

Навчальна та методична робота спрямовані на підготовку 

конкурентоспроможних фахівців в галузі лісового і садово-паркового господарства та 

деревообробних й меблевих технологій. В інституті навчається 1472 студенти (за 

спеціальностями: лісове господарство – 792 студенти, садово-паркове господарство – 423, 

мисливське господарство – 26, технології деревообробки – 231 студент), в тому числі на 

денній формі – 749 (50,9 %), заочній формі – 713 (49,1 %). За умовами контракту інститут 

здійснює підготовку 539 студентів (у тому чисті 229 студентів – у міжкафедральних 

навчальних лабораторіях на базі Малинського та Лубенського лісотехнічних коледжів), 

що становить 37 % від загальної кількості.  

Станом на 1 вересня 2016 року в інституті функціонує 11 кафедр, НДІ лісівництва 

та декоративного садівництва, 20 спеціалізованих навчальних лабораторій, 2 науково-

дослідних лабораторії, 11 навчально-науково-виробничих лабораторії, музей лісових 

звірів та птахів ім. проф. О.О. Салганського, офіс національного представництва Forest 

Stewardship Council (FSC), Регіональний Східноєвропейський офіс моніторингу пожеж 

(REEFMC), Дзвінківський навчально-науково-виробничий центр. Якість освітнього 

процесу забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Так, станом 

на 1.01.2016 року в інституті працює 116 науково-педагогічних працівників, у тому числі 

21 академік та член-кореспондент академій наук створених на громадських засадах, 20 

докторів наук та 76 кандидатів наук. Для якісного забезпечення навчального процесу 

викладачами інституту у звітному періоді видано 3 підручники, 4 навчальних посібники, 

24 методичні розробки і рекомендації. 

Активізовано участь студентів у всеукраїнських олімпіадах, зокрема студенти 

інституту стали призерами другого туру Всеукраїнської олімпіади з напряму підготовки 

«Лісове і садово-паркове господарство» (3 місце зайняла студентка 3 курсу 

Камінська М.О.) та напряму підготовки «Деревооброблювальні технології» (2 місце 

зайняв студент 2 курсу Ломага В.В.). позитивом слід вважати значне зміцнення 

матеріально-технічної бази Боярської ЛДС та Ботанічного саду. 

Нині в інституті активно ведеться співпраця з радою роботодавців. З метою 

підвищення якості навчального процесу, проходження виробничих і навчальних практик, 

здійснення наукових досліджень і майбутнього працевлаштування студентів укладені 

угоди щодо стратегічного партнерства та наукового співробітництва з Державним 

агентством лісових ресурсів України і провідними підприємствами у галузі садово-

паркового господарства й технології деревообробки. Про високу якість освітнього 



процесу в інституту свідчать результати опитування студентів (ОС «Бакалавр»), які 

відзначити високий (56 %) та достатній (44 %) рівень фахового забезпечення навчального 

процесу. Серед студентів ОС «Магістр» якістю навчального процесу задоволені 70 %. На 

базі інституту функціонує місцевий осередок міжнародної студентської спілки лісівників 

International Forestry Students’ Association, а студенти ОС «Магістр» мають можливість 

здобути подвійний диплом у Шведському університеті сільськогосподарських наук. 

Науково-інноваційна діяльність. Науковці ННІ лісового і садово-паркового 

господарства у 2016 році виконували дослідження за 4 фундаментальними та 7 

прикладними науково-дослідними темами з держбюджетним фінансуванням 1712 тис 

грн., у тому числі 3 науково-дослідні роботи виконували на базі ВП НУБіП України 

«Боярська лісова дослідна станція» з фінансуванням 588 тис. грн. Ініціативна тематика 

представлена 15 науковими роботами. Грант Президента України докторам наук для 

здійснення наукових досліджень отримав професор кафедри лісового менеджменту Роман 

Василишин. Обсяг залучених коштів до спеціального фонду становить 3,6 грн. на 1 грн. 

бюджетного фінансування наукових робіт. 

Активна дослідницька діяльність науково-дослідної лабораторії лісової пірології 

(керівник проф. С. В. Зібцев) дозволила отримати федеральну фінансову допомогу Лісової 

служби США для проведення науково-технічних заходів на суму понад 6 млн. грн. 

В інституті функціонує 2 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій. У 2016 в радах захищено докторську та 4 кандидатських 

дисертації. Показник ефективності підготовки докторантів в інституті становить 100 %, а 

аспірантів - 86,2 %. На сьогодні в інституті навчаються 2 докторанти та 41 аспірант та 17 

здобувачів. У 2016 році залучено 4 молодих дослідників до навчання в аспірантурі на 

контрактній основі. 

Науковці факультету у 2016 н. р. підготували 16 монографії, 19 патентів, 5 

авторських свідоцтв та 7 статей у журналах, які входять до Scopus.  

У 2016 році премією Президента України для молодих вчених нагороджено 

Світлану Білоус та Оксану Чорнобров. Іменною стипендією Верховної Ради України 

відзначено Романа Василишина, а стипендію Кабінету Міністрів України для молодих 

вчених призначено Івану Лакиді. За результатом конкурсу наукових робіт Комітетом з 

Державних премій України у галузі науки і техніки рекомендовано Надію Гатальську і 

Марію Мавко до відзначення премією Президента України. 

Протягом 2016 року в інституті було проведено 2 міжнародні і 2 всеукраїнські 

науково-практичні конференції, 12 всеукраїнських наукових семінарів та круглих столів. 

Особлива увага в інституті приділяється організації студентської наукової роботи. 

В інституті функціонує 15 наукових гуртків, у яких дослідницькою діяльністю 

займаються понад 350 студентів. Активно діють громадські молодіжні наукові організації: 

Рада молодих вчених інституту, Рада аспірантів та Студентський науковий клуб. 

Виховна робота в інституті спрямована на виховання студентів у кращих 

традиціях національної та світової культури, соціально зрілої, патріотичної, фізично 

здорової людини, підготовленої до життя і діяльності в сучасних умовах.  

В ННІ діє інститут наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-

виховної і спортивно-масової робіт. Систематична організація виховної роботи 

наставниками на інституті передбачає залучення студентів до різноманітних заходів, 

покликаних спонукати їх проявити ініціативу та розвивати творчий потенціал, формувати 

гуманістично-спрямовану особистість. Це передбачає не лише участь студентів у 

культурно-масовій роботі університету, спортивних секціях та змаганнях, а й у наукових 

та творчих гуртках, конкурсах, туристичних заходах, в органах студентського 

самоврядування, доброчинній та волонтерській діяльності. Особлива увага приділяється 

залученню до університетського життя першокурсників.  



За результатами участі в щорічному фестивалі «Голосіївська весна» колектив 

інституту став призером пісенного конкурсу та посів 2 місце. У 2015-2016 навчальному 

році студенти інституту вибороли перше місце у спортивному десятиборстві серед 

студентів НУБіП України.  Студенти першого курсу стали кращими у інтелектуальній грі 

«Брейн-ринг», а команда з КВК виступала у фіналі змагань. Творчо представляє свої 

здобутки інститут на святкуванні Дня університету. Культурні та спортивні заходи 

проводяться безпосередньо і в гуртожитках № 1 та №8, де проживають студенти 

факультету. 

Варто відмітити наявність друкованого та електронного варіанту газети інституту 

«Лісфакти» (http://forest.nauu.kiev.ua), де студенти мають змогу написати власні вірші, 

статті та іншу цікаву інформацію. Наразі випущено 27 випусків газети. Видається дана 

газета один раз на 2 місяці. 

У той же час Вчена рада звергає увагу на те, що у роботі колективу навчально-

наукового інституту лісового і садово-паркового господарства є резерви та мають 

місце проблеми, що пов’язані із: 

- зміцненням матеріально-технічної бази, оснащенням навчальних, науково-

дослідних лабораторій відповідним обладнанням, реалізацією програми 

енергозбереження; 

- покращенням якості навчального процесу та практичної підготовки; 

- забезпеченням участі всіх кафедр у науково-дослідній роботі, виконанням 

госпрозрахункових тем, актуальністю наукових досліджень; 

-  недостатньою кількістю наповнених електронних навчальних курсів, у тому числі 

атестованих; 

-  посиленням вимогливості до окремих викладачів та недопущенням порушень 

дисципліни; 

- збільшенням контингенту студентів, особливо контрактної форми навчання; 

- залученням студентів, особливо магістрів, до науково-дослідної роботи; 

-  посиленням профорієнтаційної роботи, необхідністю пошуку нових форм освітньої 

діяльності; 

- необхідністю розширення площ навчальних і наукових лабораторій кафедр. 

 

Зважаючи на зазначене, Вчена рада ухвалила: 

1. Звіт директора навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового 

господарства Лакиди П.І. «Про діяльність ННІ лісового і садово-паркового господарства 

та реалізацію Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020» узяти до 

відома. 

2. З метою підвищення якості навчальної роботи у відповідності до Програми 

розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020»: 

  практикувати й надалі узгодження освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців та навчальних планів інституту з радою роботодавців інституту; 

 завершити реорганізацію структури інституту у відповідності з вимогами 

Закону України «Про вищу освіту» та рішеннями ректорату і вченої ради університету; 

 докласти зусиль для відновлення в існуючому переліку спеціальності 

«Деревообробні та меблеві технології»; 

 з метою упорядкування садово-паркової зони на території Університету 

(Голосієво) закріпити всі кафедри ННІ за окремими ділянками Ботсаду та іншими 

лісовими насадженнями; 

 активізувати роботу щодо проведення на базі інституту ІІ туру Всеукраїнської 

олімпіади зі спеціальності 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове 

господарство»; 

http://forest.nauu.kiev.ua/


  урізноманітнити підходи і методи (студентські наукові гуртки, конференції 

молодих вчених тощо) зі залучення талановитої молоді до навчання в дослідницькій 

магістратурі, аспірантурі та докторантурі, домогтися покращання результативності 

аспірантської та докторантської підготовки; 

  забезпечити стовідсоткове виконання держзамовлення та максимальне 

заповнення ліцензійних обсягів підготовки фахівців; 

  спрямувати зусилля на розробку відсутніх україномовних підручників, 

навчально-методичних посібників та електронних курсів з дисциплін забезпечення 

підготовки фахівців ОС «Бакалавр» та «Магістр» виробничого і дослідницького 

спрямувань; 

 директору інституту спільно з завідувачами кафедр систематично контролювати 

відвідування студентами занять; 

 провести організаційно-управлінські заходи щодо ремонту студентського 

гуртожитку Дзвінківського навчально-науково-виробничого центру з практичної 

підготовки фахівців на базі ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція»; 

 завершити обладнання лабораторії кафедри технології лісогосподарського 

виробництва для проведення практичного навчання студентів напряму «Лісове і садово-

паркове господарство» (ознаки спеціальності «Садово-паркове господарство») на базі 

Дзвінківського навчально-науково-виробничого центру з практичної підготовки фахівців; 

 проводити опитування студентського колективу інституту з метою з'ясування 

рівня задоволеності якістю освіти; 

 посилити роботу з залучення школярів до університетських підготовчих курсів; 

 активізувати профорієнтаційну роботу, використовуючи соціальні мережі, 

засоби масової інформації, конкурси, олімпіади; 

 розглянути питання щодо створення спільно з факультетом ветеринарної 

медицини реабілітаційного центру для диких тварин; 

 вжити заходів щодо відновлення «Лісової казки» в гуртожитку № 1, 

облаштування кухні (відпов. Іщенко В.В.). 

3. У науково-інноваційній діяльності інституту: 

 посилити роботу щодо впровадження наукових розробок у реальний сектор 

економіки України. Вирішення гострих проблем лісового господарства (всихання лісів і 

т.ін.); 

 сприяти розвитку студентської наукової та винахідницької діяльності; 

  забезпечити активну участь вчених у проектах академічної та дослідницької 

мобільності; 

 залучати до аспірантури та докторантури талановиту молодь, у тому числі на 

контрактній основі; 

  збільшити кількість і якість публікацій у Scopus, Web of Science та інших 

відомих базах даних, здійснювати систематично моніторинг індексу Гірша за версією 

Scopus та Google Scholar; 

  збільшити надходження коштів до спеціального фонду за рахунок виконання 

досліджень та надання наукових послуг; 

 підвищити активність кафедр щодо пошуку та здобуття наукових міжнародних 

грантів, стажування в наукових установах провідних країн світу; 

  активізувати роботу колективу щодо здобуття державних, галузевих та іменних 

премій. 

4.  Для покращення виховної роботи в інституті: 

- наставникам академічних груп та НПП формувати у студентів високі 

морально-етичні та патріотичні погляди; 

- постійно приділяти увагу та надавати всебічну допомогу студентському 



самоврядуванню в інституті, у гуртожитках та студентських групах, сприяти в організації 

діяльності студентської організації та виборах її керівних органів; 

- здійснювати пошук нових шляхів та форм залучення студентської молоді до 

занять спортом, здорового способу життя; 

-  виявляти та розвивати творчі здібності студентів, залучати до участі в 

мистецьких колективах університету та інституту, проведенні творчих конкурсів, 

концертів, виставок, виступів тощо. 

5. Рішення Вченої ради Університету обговорити на засіданні вченої ради 

навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства; 

підготувати план його реалізації та надати в ректорат для контролю. 

6. Контроль за виконанням рішення Вченої ради Університету покласти на 

проректора з навчальної і виховної роботи Квашу С.М. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


