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ПОЛОЖЕННЯ
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лісотехнічний університет України"
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Мала лісова академія (надалі - МЛА) є науковим Всеукраїнським
товариством школярів, створеним для їх професійної орієнтації, розширення
наукового світогляду, розвитку інтелекту та соціальної активності у справі
охорони природи рідного краю, пізнавальної діяльності та творчих здібностей,

2
залучення молоді до активного процесу навчання шляхом проведення науководослідницької та експериментальної діяльності.
1.2. Організаторами МЛА є:
- ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України" (надалі – НЛТУ
України);
- Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН
України;
- КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді».
1.3. МЛА створена на базі ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет
України" (надалі – НЛТУ України) за підтримки Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.
Координаційну роль в організації роботи МЛА здійснює КЗ ЛОР
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді».
2. ЗАВДАННЯ АКАДЕМІЇ
2.1. Основними завданнями МЛА є:
- виявлення і розвиток обдарованих дітей, у яких є здібності до
дослідницько-експериментальної діяльності з біології, природничих наук,
виробництва і технології, аграрних наук та продовольства;
- допомога молоді у виборі майбутньої професії, залучення її до наукової
творчості, активного процесу навчання;
- поглиблене вивчення природничих та біолого-лісівничих дисциплін;
- залучення молоді до роботи з охорони природи та лісу;
- координування науково-дослідницькою роботою школярів науковими
керівниками;
- пропаганда наукових досліджень і розробок членів МЛА через засоби
масової інформації;
- забезпечення моральної та матеріальної підтримки у дослідницькій
діяльності.
2.2. Для здійснення цих завдань МЛА:
- оголошує і проводить конкурси проектів в галузі лісівництва та
лісокористування,
екології та охорони природи, меблевого дизайну,
ландшафтної архітектури, лісової інженерії, технології деревообробки,
економіки та маркетингу;
- залучає школярів до суспільно-корисної праці;
- сприяє розвитку шкільного туризму і екологічного руху;
- організовує і проводить екологічні десантні марші, зльоти, змагання,
сприяє здоровому укладу життя школярів;
- веде переписку, обмінюється делегаціями з іншими навчальними
закладами міст, які займаються вивченням лісових наук і охороною природи.
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3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СЛУХАЧІВ
3.1. Слухачі МЛА мають право:
- відвідувати наукові та навчальні лабораторії, користуватися
встановленими в них приладами і обладнанням, а також науково-технічною
бібліотекою університету;
- брати участь у наукових експедиціях і навчальних практиках
університету;
- представляти МЛА на міських, районних, обласних і Всеукраїнських
зльотах і конкурсах юних друзів природи і предметних олімпіадах.
3.2. Слухачі МЛА зобов'язані:
- виконувати навчальний план і брати активну участь в житті МЛА;
- бути пропагандистами знань про ліс, раціональне використання
природних ресурсів і охорону природи;
- брати участь у створенні зелених насаджень на територіях шкіл та
підприємствах в районах проживання.
3.3. Слухачі, які успішно закінчать навчання в МЛА і поступатимуть у
ВНЗ лісового профілю, користуються правом пріоритетного зарахування.
Переможці Всеукраїнського конкурсу МЛА отримують додаткові бали (до 10
балів), які додаються до конкурсного балу вступника.
3.4. Активні слухачі МЛА нагороджуються грамотами і дипломами,
цінними подарунками, путівками у табори відпочинку тощо.
4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ
4.1. Вищим органом МЛА є загальні збори її членів.
4.2. Адміністративне керівництво академією здійснює керівник ради
МЛА та члени Ради МЛА, які затверджені наказом ректора НЛТУ України.
4.3. МЛА складається з таких відділень:
- лісогосподарське (з секціями лісівництва, використання лісових
ресурсів, лісовідновлення, ботаніки, ландшафтної архітектури та дизайну);
- еколого-економічне (з секціями екології та економіки).
Відповідно до розвитку МЛА можуть створюватись інші відділення
4.4. При секціях можуть створюватись творчі лабораторії, навчальноконсультаційні пункти, а також організовуватися індивідуальні навчання.
5. УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АКАДЕМІЇ
5.1. До навчання у МЛА запрошуються учні 9-11(12) класів закладів
загальної середньої та позашкільної освіти, а також члени учнівських лісництв.
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5.2. Для вступу в МЛА подається заява на ім'я керівника МЛА у якій
вказується вибраний напрямок досліджень. До заяви додаються рекомендації
класного керівника або керівника гуртка технічної творчості.
5.3. Зарахування до МЛА здійснюється у вересні поточного
року і оформляється наказом ректора університету.
5.4. Всім зарахованим до МЛА видаються повідомлення про зарахування,
програми навчання і завдання на індивідуальну роботу.
6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
6.1. Навчальна програма розрахована на 2-3 річний період навчання і
передбачає отримання слухачами знань на сучасному науковому рівні шляхом
виконання завдань за заочною та дистанційною формою навчання, проведення
семінарів, практик, досліджень, експериментів, екскурсій, дискусій і ділових
ігор, вивчення науково-технічної літератури. Навчальний рік триває з жовтня до
травня.
6.2. МЛА формує у своєму складі групи з 2-річною заочною формою
навчання. Протягом навчання передбачається виконання слухачами
самостійних, науково-дослідних, випускових (дипломних) робіт тощо. В кінці
навчання слухач виконує та захищає випускову роботу на підсумковій
конференції.
6.3.
Основними
документами,
що
регламентують
навчальний процес, є:
- навчальний план, який затверджує ректор університету;
- журнал обліку проведених викладачами занять;
- відомості оцінок за результатами кожного семестру.
6.4. Відповідно до навчального плану та режиму роботи,
МЛА самостійно визначає програми, підручники, посібники, а
також форми і методи навчання, виховання, систему
оцінювання знань учнів, порядок проведення заліків,
екзаменів.
6.5. Переведення учнів на наступний рік навчання
здійснюється за умови успішного закінчення попереднього.
6.6. Основним документом слухача МЛА є залікова книжка. Контроль за
ходом навчання здійснюється в системі заочного чи дистанційного навчання
НЛТУ України та керівниками випускових (дипломних) робіт.
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6.7. Завершується навчання в МЛА представленням наукових робіт на
Всеукраїнський конкурс учнів МЛА згідно з "Положенням про порядок
проведення Всеукраїнського конкурсу учнів МЛА".

