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Коли теорії 
не бракує практики... 

Передові технології – 
на власні очі

Н
а Львівщині не так бага
то навчальних закладів, які 
мають стосунок до обробки 

деревини, а коли йдеться про лісове 
господарство, то й поготів. На цьо
му фоні виразно вирізняється ВСП 
Технологічний фаховий коледж На
ціонального лісотехнічного універ
ситету України, який готує фахових 
молодших бакалаврів з обробки 
деревини, лісового господарства, лі
сопаркових ландшафтів, дизайну се
редовища, графічного дизайну, і сту
денти здобувають робітничі професії 
озеленювача, лісоруба, верстатника 
деревообробних верстатів, столяра і 
ще цілу низку фахівців зі спеціаль
ності «Економіка» за освітньопро
фесійними програмами «Економіка 
підприємства» та «Логістика», – 
очевидно, маються на увазі струк
турні підрозділи, безпосередньо до
тичні до лісової галузі.

Технологічний фаховий коледж 
– заклад не новий. В наступному 
році відзначатиме 75 років самої 
лише львівської прописки. За цей 
час підготовлено до 20 тисяч фа
хівців. Чимало з них є гордістю на
вчальної установи.

Директор коледжу Роман Дадак 
називає прізвища лісівників: Роман 
Мандзюк, кандидат сільськогос
подарських наук, науковий співро
бітник Галицького національного 
природного парку, лісничі – Павло 
Целень, Матвій Ценюх, Василь 
Пацкан, помічники лісничих та 
інженери – Віра Антонів, Дми-
тро Рудий, Світлана Саган, брати 
Юрій і Степан Домініки, Микола 
Василишин та багато інших у різ
них лісгоспах України. Роман Кіт та 
Анатолій Куновський – знані фа
хівці з озеленення на теренах Львів
щини і за її межами.

Серед випускників спеціальності 
«Обробка деревини» – імена влас
ників фабрик і компаній Мирона 

Куземського, Володимира Киянки, 
Олега Труша, приватних підприєм
ців Романа Савчука, Володимира 
Муца...

Випускники спеціальності «Еко
номіка»: Марія Вигнанець – голо
вний спеціаліст Департаменту еконо
мічного розвитку Львівської міської 
ради, Оксана Бурда – головний еко
номіст ДП «Львівський лісовий се
лекційнонасіннєвий центр»... 

Випускниця спеціальності «Ди
зайн» – оригінальна художниця 
Роксолана Йолич.

Перевага цього закладу над ін
шими своїми «побратимами» та, 
що, окрім фахового навчального 
процесу з його сучасними кабінета
ми, лабораторіями, ремонтносто

лярними майстернями та досвідче
ними викладачами, він має доволі 
розкішну базу для навчальних, ви
робничих і переддипломних прак
тик, – починаючи від Ботанічних 
садів Лісотехнічного та Франково
го університетів, лісгоспів області 
і завершуючи надсучасним лісовим 
селекційнонасіннєвим центром у 
Брюховичах.

Вірніше, насіннєвий центр у цьо
му переліку якраз годилося б по
ставити першим, адже звідси якраз 
починають свою практику студенти, 
які здобувають фах молодшого ба
калавра з лісового господарства. Тут 
вони ознайомлюються з процесом 
вирощування садивного матеріалу 
із закритою кореневою системою, 

саме тут можуть побачити весь тех
нологічний ланцюжок вирощування 
сіянців на обладнанні європейсько
го рівня.

Завідувачка практики коледжу 
Галина Боратинська знає в насін
нєвому центрі кожен цех, кожну з 
трьох теплиць, всі п’ять полів доро
щування...

А вже далі студентська практи
ка бере курс на лісгоспи, де сіянці 
«прописуються» на постійне місце 
«проживання». Таким чином прак
тиканти відслідковують увесь ви
робничий процес – від насінини до 
дорослого дерева, яке з часом піде 
на відновлення лісів. 

Коледж так само має тісну спів
працю з сучасними деревообробни
ми підприємствами, що дає змогу 
майбутнім фахівцям з обробки де
ревини столярам та верстатникам 
механічної деревообробки ознайо
митися з новітніми технологіями в 
реальному часі. 

Відому цитату про те, що теорія 
без практики – мертва, а практика 
без теорії – сліпа, студенти коледжу 
знають, як мовиться, «назубок». 
У них у даному випадку – варіант, 
треба сказати ідеальний: коли теорії 
не бракує практики! Якраз тоді ма
ємо справу з випускниками високої 
кваліфікації.

Ігор ТАБІНСЬКИЙ

 ІНІЦІАТИВА

Качки під сіткою
Водне «захоплення» 

лугинських лісівників

У Лугинському держлісгоспі 
(Житомирщина) вже не один 
рік діє повноцінний вольєр для 

диких звірів. У ньому живуть і наби
раються сил перед виходом у вільну 
природу дикі кози і кабани. А в цьо
му році поруч із вольєром з’явився 
качатник, лісівники взялися розво
дити ще й диких качок.

– Поступово нарощуємо кіль
кість водоплавних птахів, чекаємо, 
що малі каченята будуть з’являтися, 
– захоплено демонструє нове «ді
тище» помічник лісничого Лугин
ського лісництва Віталій Чирков, 
– щоправда, зверху озеро довелося 

накрити сіткою, щоб птахи не злі
тали.

– А скільки їх зараз? – уточ-
нюю у Віталія Михайловича.

– Вже близько сотні, мабуть, їх 
важко рахувати, бо ні секунди на 
місці не сидять.

– А які особливості догляду?

– Є старший єгер, який щодня 
опікується дикими качками, під
годовує їх. Але ж ці птахи звикли в 
природі самі виживати, їм аби вода 
була і їжа.

 Взимку також особливих про
блем з утриманням не буде. Поруч 
із озером ми поставили кілька буди

ночків, де качки влітку відпочивають 
і несуть яйця, а взимку будуть обі
гріватись.

Тут є птахи різного віку: і дорослі, 
і молодняк, що швидко підростає, – 
пояснює Віталій Чирков.

Головний лісничий Лугинсько
го держлісгоспу Валентин Угнівий 
каже, що новий вольєр із дикими 
птахами надто приваблює місцевих 
жителів, особливо дітей. Не виклю
чено, що сюди, на околицю Лугин, 
невдовзі буде прокладено й турис
тичний маршрут та, головне, що в 
місцевих лісах знову різко збіль
шаться популяції диких свиней і во
доплавних птахів.

Підготував
Володимир ВАСИЛЬЧУК

Екоподаток стане 
ще більшим

Верховна Рада України 
підтримала проєкт Закону 
№ 5600 «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних над-
ходжень».
За таке рішення на засіданні у 
вівторок, 30 листопада, проголо-
сувало 255 нардепів, проти – 69.
У пояснювальній записці до зако-
нопроєкту сказано, що відповід-
но до пункту 4 розділу ХІХ Подат-
кового кодексу Кабінет Міністрів 
щорічно до 1 червня у разі необ-
хідності вносить до Верховної 
Ради проєкт закону про внесення 
змін до Податкового кодексу 
щодо ставок оподаткування, з 
урахуванням індексів споживчих 
цін, індексів цін виробників про-
мислової продукції з акцизного 
податку, екологічного податку та 
рентної плати.
Ухвалення законопроєкту має 
суттєво збільшити надходження 
до держбюджету, які будуть 
спрямовані на підвищення зарп-
лат медикам, збільшення витрат 
на оборону, реалізацію інших 
надважливих для країни програм.
Зокрема пропонується підви-
щити податок за скиди забруд-
нювальних речовин у водні 
об’єкти – збільшити в 1,6 рази 
та передбачити їх восьмикратне 
підвищення у 2029 році (посту-
пово). На перший погляд, норма 
спрямована на скорочення 
викидів і очищення річок. Але, з 
іншого боку, підвищення податку 
може призвести до ситуації, при 
якій «забруднювачі» будуть при-
ховувати реальні обсяги викидів 
з метою зменшення податкових 
платежів.
Ще одним результатом такого 
рішення може стати підвищення 
комунальних тарифів для насе-
лення, оскільки зросте фіскальне 
навантаження на підприємства 
водопровідно-каналізаційного 
господарства України. Ставки за 
викиди двоокису вуглецю (СО

2
) 

з 10 грн за тонну до 30 грн за 
тонну (на 200% або втричі).
Україна задекларувала амбітний 
план щодо скорочення викидів 
парникових газів у НВВ2, але при 
цьому не представила конкретні 
механізми підтримки промисло-
вості.

 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ


