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коледжу.  



І. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА 

1. Профіль освітньої програми молодшого спеціаліста 

зі спеціальності 208 Агроінженерія,  (спеціалізація (освітня програма) 

Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу)  

1.1. Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Малинський лісотехнічний коледж 

Циклова комісія  механічних  дисциплін  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 

Кваліфікації Технік-механік лісогосподарського виробництва 

Обсяг освітньої про-

грами та тип диплому 

180 кредитів ЄКТС, термін навчання – 2 роки 10 місяців,  

диплом молодшого спеціаліста, одиничний 

Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність 208 «Агроінженерія» 

Акредитація 

Сертифікат МОН України про акредитацію спеціальності серія НД-І № 

0623690, термін дії – до 01 липня 2018 р.; 

Акт узгодження переліку спеціальностей, затверджений МОН України 

11 грудня 2015 р. 

Рівень / цикл 

 

Національна рамка кваліфікацій України – 5 рівень 

Вимоги до рівня освіти 

осіб, які можуть 

розпочати навчання 

 Базова або повна загальна середня освіта, або освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»  

Мова(и) викладання Українська мова 

Основні поняття та їх 

визначення 

В освітньо-професійній програмі використано основні поняття та 

їх визначення відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. № 1556-VII (зі змінами та доповненнями) 

1.2. Мета освітньої програми 

Надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навички та компетентності 

достатні для успішного виконання професійних обов’язків та вирішування практичних 

проблем у сфері  експлуатації та ремонту обладнання лісового комплексу на підприємствах і 

організаціях лісової галузі, розробка заходів з підвищення ефективності існуючих 

технологічних процесів та збереження довкілля, враховуючи вимоги сталого розвитку.  

1.3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 

спеціальність 208 «Агроінженерія», спеціалізація (освітня 

програма) Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 

Фокус освітньої 

програми 

Спеціальна освіта та професійна підготовка за спеціальністю 208 

«Агроінженерія» 

Орієнтація освітньої 

програми 

Програма базується на загальновідомих наукових положеннях і 

результатах сучасних наукових досліджень в галузі організації 

ремонту та експлуатації засобів механізації лісогосподарського, 

лісозаготівельного та деревообробного виробництва із врахуванням 

сьогоднішнього стану галузі, та зорієнтована на актуальні аспекти 

професійної діяльності, в рамках якої можлива подальша професійна 

та наукова кар’єра. 



Особливості та 

відмінності 

Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської 

та інвестиційної діяльності в галузі організації ремонту та 

експлуатації обладнання лісового комплексу 

1.4. Працевлаштування та продовження здобуття освіти 

Професійні права 

(код і професійні назви 

робіт згідно з 

Класифікатором 

професій ДК 003:2010) 

Місця праці передбачені «Довідниками класифікаційних 

характеристик професій працівників» та номенклатурами посад 

лісогосподарських, деревообробних і лісозаготівельних 

виробництв, проектно-конструкторських організацій, підприємств і 

організацій лісового господарства та лісової  промисловості, 

різного роду фірм та інших структур, профіль, або окремі 

напрямки діяльності яких відповідають одержаній професійній 

підготовці фахівця: 

3115 Технік– конструктор (механіка),  

3115 Технік-технолог (механіка); 

3115 Технік – механік сільськогосподарського  

(лісогосподарського) виробництва; 

3119 Технік з налагоджування та випробувань; 

3119 Технік з підготовки виробництва; 

3119 Технік з підготовки технічної документації; 

Академічні права Здобуття освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

1.5. Викладання та оцінювання 

Форми викладання та 

навчання 

Поєднання лекцій, практичних і лабораторних занять та самостійної 

роботи студента з навчальною та науково-технічною літературою; 

виконання курсових проектів, лабораторних, розрахункових та 

розрахунково-графічних робіт, консультації з викладачами. 

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, 

інтерактивні лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, 

консультації викладачів. 

Самостійна робота з використанням підручників, навчальних 

посібників, конспектів лекцій та публікацій у провідних вітчизняних та 

зарубіжних виданнях, виконання розрахункових, розрахунково-

графічних та інших робіт і завдань, написання курсових проектів і 

робіт тощо. 

Форми контрольних 

заходів 

Письмові та усні екзамени і заліки з навчальних дисциплін, захисти 

курсових проектів, заліки з практичної підготовки, державна 

атестація з фахових дисциплін. 

1.6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати 

практичні проблеми з експлуатації машин та устаткування в 

лісовий, лісозаготівельній галузях, що передбачає застосування 

певних знань та практичних навичок, технологічних методів та 

прийомів і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу, вміння виявляти, 

формулювати, ставити та вирішувати прикладні (науково-

прикладні) завдання. 

ЗК2. Здатність спілкуватися українською мовою, як усно, так і 

письмово. 

ЗК3. Базові уявлення про основи філософії, культурології, 

соціології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації 

особистості, схильності до етичних цінностей;. 

ЗК4. Здатність навчатися і опановувати сучасні знання в 



предметній області та інтегрувати їх із уже наявними, розуміння 

професії.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК6. Здатність працювати самостійно і в команді, ефективно 

спілкуватися з фахівцями інших професій різного рівня,  приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Прихильність безпеці. 

ЗК8. Прагнення до збереження навколишнього середовища та 

здатність забезпечувати гармонійну взаємодію з природним 

довкіллям у всіх сферах життєдіяльності. 

ЗК9. Знання вітчизняної історії, культури та економіки, достатні 

для розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства 

й уміння їх використовувати в соціальній і професійній діяльності. 

ЗК10. Здатність демонструвати базові знання з дисциплін 

фундаментальної та природничо-наукової підготовки, в обсязі, 

необхідному для освоєння професійних дисциплін й уміння їх 

використовувати в обраній професії. 

Професійні  

(фахові, спеціальні) 

компетентності (ФК) 

ФК1. Базові знання з будови тракторів,  автомобілів та інших 

машин і механізмів  та здатність застосовувати їх у професійні 

діяльності  

ФК2. Базові уявлення про електротехніку і електропривод та 

здатність застосовувати знання про електричні прилади, мережі та 

машини у професійній діяльності. 

ФК3. Аналізувати і розраховувати економічну ефективність 

автотракторного парку та інших машин; узагальнювати результати 

виробничо-господарської діяльності підрозділу. 

ФК4. Базові уявлення про дереворізальний інструмент. 

конструкційні особливості основних груп деревообробних 

верстатів, їх оснастки,  та застосування. 

ФК5. Володіння культурою безпеки та здатність розглядати 

питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища 

як  найважливіші пріоритети в житті й діяльності. 

ФК6. Здатність організовувати та виконувати роботу з ремонту та 

експлуатації машин, механізмів та інших механізованих засобів із 

застосуванням сучасного інструменту та механічних пристроїв і 

обладнання . 

ФК7. Обґрунтовувати вибір та проводити розрахунок витрат 

паливо-мастильних матеріалів. 

ФК8. Обґрунтовувати та розробляти технологічний процес 

технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання.. 

ФК9. Обґрунтовано вибирати раціональні способи експлуатації 

лісогосподарських машин. 

ФК10. Володіння методиками технологічного та механічного  

розрахунків простих пристроїв  та вибору технологічного 

обладнання для ведення процесу ремонту і обслуговування машин. 

ФК11. Обґрунтовувати вибір та проводити розрахунок витрат 

ремонтних матеріалів у технологічних процесах ремонту машин. 

ФК12. Обґрунтовано підбирати технологію виконання робіт з 

технічного обслуговування та ремонту машин. 

ФК13. Застосовувати основні правила оформлення документів, 

вміти добирати відповідні терміни з фаху для грамотного 

оформлення ділових паперів. 

ФК14. На основі знань про структуру ПК, загальних принципів 



функціонування її основних пристроїв використовувати ПК, його 

периферійні пристрої, комп'ютерну техніку для вирішення 

практичних завдань. 

ФК15. Використовувати сучасні інформаційні технології, доводити 

інформацію до виконавців, тримати їх в курсі справ, зацікавлювати 

у вирішенні проблем. 

ФК16. Враховуючи вітчизняний та зарубіжний досвід. вносити 

обґрунтовані пропозиції щодо впровадження у виробництво нових 

технологій, обладнання, матеріалів.. 

ФК17. Використовуючи отримані знання, уміти розрізняти марки 

тракторів та автомобілів, знати класифікацію, основні технічні 

характеристики лісовозних автомобілів, тракторів та причепів, 

технологічне устаткування та обладнання тракторів та автомобілів 

ФК18. Оцінювати стан обладнання лісового комплексу на основі 

методів спостереження за їх експлуатаційними характеристиками. 

ФК19. Характеризувати шкідливі викиди у технологічних процесах 

ремонту та експлуатації машин, визначати їх види та кількість, 

передбачати заходи щодо їх зменшення та покращення екології. 

ФК20. Застосовувати методи аналізу та обґрунтовування оцінки 

стану існуючих технологічних процесів на підприємстві. 

ФК21. Кваліфіковано обґрунтовувати, підбирати та розраховувати 

відповідне сучасне обладнання  для виконання ремонтних робіт, 

розробляти план розташування технологічного обладнання. 

ФК22. Забезпечувати ефективний метрологічний контроль 

сировини, матеріалів, готової продукції. 

ФК23. Забезпечувати ефективний технологічний процес ремонту 

машин за дотриманням правил безпечної роботи і охорони 

навколишнього середовища. 

ФК24. Володіти методикою підбору сучасних матеріалів , що 

використовуються при ремонті та експлуатації  машин 

ФК25. Спираючись на показники аналізу та спостережень, описувати 

технічний стан тракторів, автомобілів та технологічного устаткування 

щодо їх подальших перспектив експлуатації  

ФК26. Використовуючи добовий графік використання машин та 

обладнання організовувати їх експлуатацію за рахунок надійного 

технічного стану та впроваджуючи передові методи організації 

праці. 

 ФК27. На основі діючих інструкцій організовувати виробничу 

експлуатацію машин для обробітку ґрунту, посівних машин, для 

внесення добрив, лісозаготівельних машин, машин і механізмів для 

рубок догляду за лісом, для розчистки площ і меліоративних робіт, 

машин для боротьби з лісовими пожежами і захисту від шкідників 

та хвороб. 

ФК28.   Використовуючи технічну документацію, організовувати 

виробничу експлуатацію обладнання нижніх складів. 

ФК.29. Організовувати ефективні технологічні процеси ремонту 

машин та розробляти технологію ремонту: 

-   двигунів внутрішнього  згоряння; 

-   електрообладнання; 

-    типових деталей і вузлів машин; 

-   робочого обладнання   машин; 

-   лісогосподарських машин; 

-   деревообробного обладнання 

ФК30. Оцінювати рівень технічної експлуатації машин (коефіцієнт 



технічної готовності, коефіцієнт змінності), та забезпечувати їх 

належний рівень.. 

ФК31. Запроваджувати раціональні схеми планування та 

організації робочих місць, використовуючи чинні нормативно-

технічні документи, досягнення науки. 

ФК32. На основі чинного законодавства забезпечити охорону 

навколишнього середовища  при виготовлені та ремонті машин, 

агрегатів та деталей. 

ФК33. Виконання розрахунків експлуатаційних характеристик машин 

і механізмів та виробничих програм на основі комп’ютерних 

технологій та їх програмного  

забезпечення  

1.7. Програмні результати навчання 

Знання (ЗН) ЗН1. Державної мови на рівні вільного спілкування у виробничій 

сфері діяльності.. 

ЗН2. Основ історичних. філософських, соціологічних та 

політологічних знань, що сприяють всебічному розвитку особистості 

та формуванню патріотизму. 

ЗН3. Принципів комплексного використання засобів механізації 

лісогосподарського виробництва. 

ЗН4. Технологічних процесів зберігання машин та механізмів в 

між експлуатаційний період. 

ЗН5.Фізичних процесів та явищ, що служать фундаментом для 

викладення основних положень електротехніки, гідравліки, 

теплотехніки та гідропневмоприводу 

ЗН6. Основних економічних законів організації виробництва. 

ЗН7. Концепції сталого розвитку щодо збалансування сучасних 

потреб людства та безпечності довкілля. 

ЗН8. Основних положень державної системи стандартизації та 

нормативних документів зі стандартизації. 

ЗН9. Загальних положень та принципів системи охорони праці, 

промислової санітарії, пожежної безпеки й охорони 

навколишнього середовища. 

ЗН10. Будови тракторів, автомобілів, лісогосподарських, 

лісозаготівельних та деревообробних машин і механізмів. 

ЗН11. Механічних та технологічних властивостей основних машин 

лісового комплексу. 

ЗН12. Видів операцій та послідовності їх здійснювання при 

ремонті та експлуатації машин. 

ЗН13. Прийомів роботи ручними та електрифікованим 

інструментом та пристроями при обслуговуванні машин. 

ЗН14. Основних принципів оцінки ефективності роботи машин і 

механізмів лісогосподарського, лісозаготівельного та 

деревообробного виробництва. 

ЗН15. Філософських проблем цивілізації та культури; 

особливостей розвитку політичного та культурного життя України. 

ЗН16. Фундаментальних розділів математики, основних фізичних 

та хімічних законів та явищ в обсязі, необхідному для професійної 

діяльності в галузі механізації; основних теоретичних засад 

прикладної механіки, та базових положень нарисної геометрії та 

інженерної графіки. 

ЗН17. Законодавчих та нормативно-стильових основ професійного 

мовлення. 

ЗН18. Професійно-орієнтованого лексико-граматичного матеріалу, 



професійних термінів та понять, спеціальних технологічних 

термінів 

ЗН19. Сучасних інформаційних технологій та способів одержання 

наукової та професійної інформації 

ЗН20. Основних значень критеріїв оцінки середовища перебування 

щодо особистої безпеки, безпеки колективу чи суспільства. 

ЗН21. Основ розрахунку кіл постійного та змінного струму, 

принципів роботи трансформаторів та  електродвигунів. 

ЗН22. Основних принципів функціонування систем 

автоматизованого контролю, управління та регулювання для 

процесів деревооброблення. 

ЗН23. Конструкції, призначення, режимів та методики підготовки  

до роботи дереворізального інструменту 

ЗН24. Теоретичних засад, методики розрахунку та  вибору 

обладнання для проведення ремонтів та обслуговування машин.. 

ЗН25. Структур та конструктивних вимог до  виробів, 

особливостей їх проектування та вимог ЄСКД. 

ЗН26. Характеристик, методики вибору та розрахунків витрат 

сировини  та матеріалів у процесі ремонту, обслуговування та 

експлуатації машин і механізмів. 

ЗН27. Характеристик обладнання та особливостей технологічного 

процесу експлуатації та використання машино-тракторного парку. 

ЗН28. Класифікації шкідливих факторів за типом походження, 

впливом на довкілля, часом взаємодії з природним середовищем і 

методик визначення основних інгредієнтів забруднень. 

ЗН29. Особливостей технологічних операцій, обладнання і 

режимних параметрів проведення технологічних операцій ремонту 

та використання машин і механізмів. 

ЗН30. Основних положень дисциплін фундаментальної та 

природничо–наукової підготовки в обсязі, необхідному для 

вирішення практичних задач. 

ЗН31. Основних положень та критеріїв суспільних наук. 

ЗН32. Принципів побудови, складу пакетів та банків даних систем 

автоматизованого проектування засобів механізації та технології 

механізованих робіт в лісовому господарстві. 

 ЗН33. Критеріїв оцінки якості, режимів і технології просочування   

та захисної обробки  деревини. 

 ЗН34. Методів розрахунку та оцінювання вогнестійкості дерев’яних 

конструкцій;  основних препаратів для вогнезахисту деревини;  

основних способів та обладнання для просочування деревини 

антипіренами. 

ЗН35. Типових проектних процедур та норм технологічного 

проектування; порядку складання, розгляду та затвердження 

проектно-кошторисної документації. 

ЗН36. Характеристик, видів і властивостей лісоматеріалів, 

деревини, а також основних характеристик, видів і властивостей 

металевих та неметалевих (пластмас, гуми, скла) виробів. 

ЗН37. Будови, способів одержання ВМС; фізико-механічних і 

хімічних властивостей  ВМС, які використовуються у  

деревообробній  галузі. 

ЗН38. Характеристик сучасних графічних пакетів, можливості їх 

використання;  технології побудови рисунків та елементів 

інженерної графіки, креслень на персональному комп'ютері. 

ЗН39. Базові знання з економіки, суспільних наук, вітчизняної та 



світової історії і культури, розуміння причинно-наслідкових 

зв'язків розвитку. 

ЗН40. Основних  теоретичних положень економіки, організації та 

планування первинної ланки промислового виробництва. 

ЗН41. Методик розрахунків,  аналізу, обґрунтовування  та оцінки 

стану дільниці, цеху, підприємства. 

Уміння (УМ) УМ1. Розробляти технологічні процеси деревообробного 

виробництва та обґрунтувати їх технологічні, техніко- і еколого-

економічні аспекти; розраховувати необхідну кількість сировини, 

матеріалів, продуктивність і кількість технологічного обладнання. 

УМ2. Вибирати спосіб сушіння деревини та деревних матеріалів 

заданої характеристики і підбирати технологію; вибирати і 

розрахувати сучасне та енергозберігаюче циркуляційне і теплове 

обладнання сушильних камер. 

УМ3. Розробляти план розпилювання пиловочної сировини для 

забезпечення виготовлення заданої специфікації пиломатеріалів. 

УМ4. Проектувати та конструювати виріб з деревини чи меблевий 

виріб обґрунтувавши вибір основних, допоміжних матеріалів та 

фурнітури з погляду екологічної-безпеки; складати 

конструкторську документацію на виріб та забезпечувати 

конструкційні, технологічні, економічні, ергономічні та екологічні 

вимоги. 

УМ5. Використовувати статистичні методи для контролю якості 

продукції, управління технологічними процесами та операціями. 

УМ6 Розробляти технологічну частину проекту  експлуатації  

машин і механізмів з техніко-економічним обґрунтуванням 

прийнятих рішень та здійснювати вибір технологічного,  

допоміжного устаткування і розрахунок потрібної його кількості 

для виконання  заданої програми. 

УМ7. Проводити розрахунок потреб у енергетичних та 

матеріальних ресурсах для забезпечення функціонування 

виробництв. 

 УМ8. Користуватися стандартами, довідковою та нормативно-

технічною літературою та використовувати набутті навики для 

встановлення та перевірки відповідності продукції вимогам 

нормативних документів. 

УМ9. Вести первинний облік виробництва на дільниці та 

оперативний контроль ходу виконання завдань з використанням 

адміністративно-організаційних, технічних та програмно-

методичних засобів управління та забезпечувати економічну 

ефективність виробництва. 

.УМ10. Визначити за зовнішніми ознаками пошкодження агрегатів 

та вузлві автомобілі, тракторів. 

УМ11. Готувати та правильно організовувати робоче своє місце. 

УМ12. Виконувати основні види ремонтних операцій та 

виготовляти прості слюсарні вироби. 

УМ13. Використовувати знання для аналізу, узагальнення та 

пояснення явищ сучасного буття, цінювати події з позицій 

загально-людських цінностей з метою забезпечення розвитку 

загальної культури та моральних якостей. 

УМ14. Використовувати математичний апарат та закони фізики та 

хімії для дослідження процесів деревооброблення; визначати 

внутрішні зусилля, напруження і деформації в елементах 

конструкції; розробляти креслення  необхідних об’єктів  . 



УМ15. Використовувати офіційно-діловий, науковий, розмовний 

стилі української мови для забезпечення професійного 

спілкування. 

УМ16. Володіти лексичним мінімумом з іноземної мови; 

проводити опрацювання іншомовних джерел, та працювати з 

довідниковою літературою та словниками. 

УМ17. Упорядковувати та узагальнювати отриману інформацію, 

проводити її обробку та представлення засобами комп’ютерної 

техніки. 

УМ18. Оцінювати середовище перебування щодо особистої 

безпеки, безпеки колективу, суспільства та обґрунтувати головні 

засади і засоби збереження та захисту життя, здоров’я. 

УМ19. Здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх 

повноважень. 

УМ20. Застосовувати знання щодо збереження та примноження 

природного середовища, дотримуватись правил екологічної 

поведінки 

УМ21. Визначати характеристики трансформатора, електродвигуна 

та іншого електрообладнання. 

УМ22. Контролювати ведення технологічних процесів 

деревооброблення відповідно до технологічних інструкцій, 

оперативно виявляти й усувати причини їх порушень. 

УМ23. Вибирати схему процесу різання, розраховувати режими 

різання, вибирати дереворізальний інструмент та технологічне 

обладнання. 

УМ24. Розраховувати основні елементи цехових ПТС, здійснювати 

технічний нагляд за експлуатацією аспіраційних установок. 

УМ25. Встановити послідовність операцій для формування 

технологічного процесу  під час ремонту машин . 

УМ26. Уміння використовувати та знаходити переконливі 

аргументи в процесі спілкування з метою знаходження 

правильного й оптимального рішення, уміння переконувати колег у 

правильності такого рішення. 

УМ27. Працювати з першоджерелами та науково-технічною 

літературою, самостійно аналізувати та розробляти документи і 

матеріали. 

УМ28. Уміти застосовувати знання дисциплін фундаментальної та 

природничо – наукової підготовки для вирішення завдань у 

професійній діяльності 

УМ29. Провести аналіз стану виробництва та визначити напрямки 

розробки (вдосконалення) технологічного процесу 

УМ30. Працювати з основним спеціалізованим програмним 

забезпеченням систем автоматизованого проектування процесів 

ремонту і обслуговування машин, виконувати проектні процедури 

у діалоговому режимі роботи з ПК. 

УМ31. Вибирати та застосувати витратні матеріали для проведення 

експлуатації машин з врахування конструктивних,  технологічних, 

екологічних  нормативів та вимог безпеки. 

УМ32. Застосовувати речовини методи захисту металевих 

конструкцій від впливу корозії та інших несприятливих чинників; 

УМ33. Класифікувати дефекти деталей машин та механізмів, 

визначити причини їх виникнення. 

УМ34. Організувати технологічний процес відновлення деталей  з. 

використанням сучасних матеріалів. 



УМ35. Експериментально оцінювати властивості металів, 

неметалевих та  деревинних матеріалів та клейових матеріалів. 

УМ36. Вміти визначати види і властивості матеріалів, металевих та 

неметалевих виробів; користуватись відповідними стандартами. 

УМ37. Вибирати інструментарій для побудови рисунків, креслень, 

та тривимірних об’єктів; створювати їх; редагувати, формувати 

об’єкти, запам'ятовувати та друкувати створені зображення.  

Комунікація (КОМ) 1. Уміння спілкуватися, включаючи усну і письмову комунікацію, 

українською та іноземною мовами на соціальному і професійному 

рівнях. 
2. Здатність використовувати різноманітні методи комунікації, 
зокрема сучасні інформаційні технології, та ефективно формувати 
комунікаційну стратегію. 
3. Здатність донести до фахівців і нефахівців своєї професії 
інформацію, проблеми, ідеї, рішення та власний досвід в галузі 
професійної діяльності. 

Автономність і 

відповідальність (АВ) 

1. Здатність усвідомлювати необхідність самостійного навчання 

впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття 

нових фахових знань в предметній області. 

2. Здатність відповідально ставитися до виконуваної роботи, досягати 

поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики, самостій-

но приймати рішення і нести відповідальність за їх прийняття. 
3. Здатність застосовувати заходи з охорони природного навколиш-
нього середовища, охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

4. Здатність пристосуватися до нових ситуацій і діяти та приймати 

відповідні обґрунтовані рішення, ефективно управляти проектами. 
5. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності 
та відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп 
осіб (команди). 

1.8. Специфічні характеристики ресурсного забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 58% педагогічних працівників, залучених до викладання дисциплін 

освітньої програми є спеціалістами вищої категорії, 26% є 

професіоналами з досвідом практичної роботи за фахом. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Використання сучасного технологічного обладнання, стендів та 

лабораторного обладнання. 

Використання сучасних комп’ютерних засобів та програмного 

забезпечення (Aytodesk AutoCAD, 3D Flat, 3D Place, Pro100, Woody, 

AutoCAD, GPSS World Student Version, Visual Studio, SolidWorks 

Student Edition,) для виконання розрахунково-проектних завдань,  

розроблення технологічних процесів експлуатації та ремонту 

машин. 

Інформаційно-

методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища Малинського  

лісотехнічного коледжу та авторських розробок педагогічних 

працівників. 

1.9. Основні компоненти освітньої програми 

Перелік освітніх 

компонент 

Розподіл змісту освітньої програми за групами освітніх компонент 

і циклами підготовки подано в п. 2. 

Перелік освітніх компонент освітньої програми подано в п. 3. 

 

1.10. Академічна мобільність 



Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Малинським лісотехнічним 

коледжем та вищими навчальними закладами і науковими 

установами України. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

У рамках програм ЄС Еразмус+ на основі укладання двосторонніх 

договорів  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після відкриття відповідної ліцензії та вивчення курсу 

української мови. 

 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements


 

2. Розподіл змісту освітньо-професійної програми  

за групами освітніх компонент і циклами підготовки 

№  

з/п 
Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої 

освіти (кредитів / %) 

обов’язкові 

компоненти 

освітньо-

професійної 

програми 

вибіркові 

компоненти 

освітньо-

професійної 

програми, 

екзамени 

всього за весь 

термін навчання  

1. 
Цикл загальної 

підготовки 
65,75 /36,5 14,75 /8,2 80,5 /44,7 

1.1   

Цикл гуманітарної 

та соціально-

економічної 

підготовки 

27,5/15,3 8,5/4,7 36,0 /20,0 

1.2   

Цикл математичної 

та природничо- 

наукової 

підготовки 

38,25/21,3 6,25/3,5 44,5 /24,8 

2. 
Цикл професійної 

підготовки 
90,75 /50,4 8,75 /4,9 99,5 /55,3 

2.1 

Цикл професійної 

та практичної 

підготовки 

90,75 /50.4 8,75 /4,9 99,5 /55,3 

Всього за весь  

термін навчання 
156,5/86,9 23,5 /13.1 180/100 

 

 

 

 



Перелік освітніх компонент освітньо-професійної програми 

 

Шифр 

компоненти 

Компоненти освітньо-професійної програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти / роботи, 

практики, державний екзамен, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов'язкові  компоненти  (ОК) 

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки  

ОК 1.01 Історія України  1,5 екзамен 

ОК 1.02 Українська мова (за професійним спрямуванням) 1,0 диф.залік 

ОК 1.03 Культурологія  1,5 залік 

ОК 1.04 Фізичне виховання  6,0/6,0  залік 

ОК 1.05 Основи філософських знань  1,0 залік 

ОК 1.06 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6,0 екзамен 

ОК 1.07 Основи правознавства  1,5 екзамен 

ОК 1.08 Соціологія  1,5 залік 

ОК 1.09 Економічна теорія  1,5 екзамен 

 Екзамени 2,0  

Всього за циклом 29,5  

ІІ. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки  

ОК 2.01 Основи вищої математики 3,5 диф. залік 

ОК 2.02 Інженерна графіка 8,5 екзамен 

ОК 2.03  Загальна фізика 1,5 залік 

ОК 2.04 Правила та безпека дорожнього руху  7,0 диф.залік 

ОК 2.05 Безпека життєдіяльності  1,5 диф.залік 

ОК 2.06 Інформатика та комп’ютерна техніка  4,25 диф. залік 

ОК 2.07 Основи екології  1,5 залік 

ОК 2.08 Технічна механіка 10,5 екзамен 

ОК 2.08.01 Курсове проектування технічна   механіка 1,0 курс. проект 

 Екзамени 1,0  

Всього за циклом 40,25  

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки 

ОК 3.01 Матеріалознавство 6,75 екзамен 

ОК 3.02 Економіка виробництва 6,5 екзамен 

ОК 3.02.01 Курсове проектування Економіка виробництва 1,0 курс. робота 

ОК 3.03 Трактори та автомобілі 11,5 екзамен 

ОК 3.04 Експлуатація машин і механізмів 8 екзамен 

ОК 3.04.01 Курсове проектування Експлуатація машин і механізмів 1,0 курс.проект 

ОК 3.05 Ремонт  машин  7,75 екзамен 

ОК 3.06 Основи автоматизації виробництва 3,0 диф.залік 

ОК 3.07 Електротехніка та електрообладнання  6,75 екзамен 

ОК 3.08 Основи охорони праці 1,5 екзамен 

ОК 3.09 Охорона праці в галузі  1,5 екзамен 

ОК 3.10 Гідравліка, термодинаміка та гідропневмопривод 3,5 залік 

ОК 3.11 Машини та механізми лісового господарства 2,5 екзамен 

ОК 3.12 Обладнання лісопильно-деревообробного виробництва 2,5 екзамен 

ОК 3.12 Основи стандартизації та метрології 3,5 диф. залік, 

 Екзамени  5,0  

 Практики навчальні:   

 Вступ до спеціальності 1,5 диф. залік 

 Слюсарна 3 диф. залік 

 Верстатна 1,5 диф. залік 

 Ковальсько-зварювальна 1,5 диф. залік 

 Технологічна практика з набуття професійнх навичок 6 диф. залік 

 Технологічна   (виробнича) практика 6 диф. залік 



 Переддипломна практика 6 диф. залік 

 Державна атестація 1,0  

Всього за циклом 98,75  

Всього обов’язкових компонент 168,5  

 

 

Продовження таблиці 

1 2 3 4 

2. Вибіркові  компоненти  (ВК) 

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ВК 1.01 Основи психології та етики ділових відносин 1,5 залік 

ВК 1.02 Маркетинг та основи зовнішньо-економічної діяльності 2,5 залік 

ВК 1.03 Основи малого бізнесу 2,5 залік 

Всього за циклом 6,5  

ІІ. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 

ВК 2.01 Комп’ютерна графіка 2,25 залік 

ВК 2.02 Правила улаштування та безпечної експлуатації кранів та 

систем, що працюють під тиском 
2 залік 

Всього за циклом 4,25  

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки 

ВК 3.01 Чинники успішного працевлаштування за фахом 0,75 залік 

ВК 3.02    

Всього за циклом 0,75  

Всього вибіркових компонент       11,5  

Всього за освітньо-професійною   програмою 180,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. ПРОФЕСІЙНА І ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

Професійно-практична складова освітньо-професійної програми передбачає 

проходження студентом практичної підготовки та виконання курсових робіт 

(проектів). 

Практична підготовка осіб, які навчаються в коледжі, здійснюється 

шляхом проходження ними навчальних практик: вступ до спеціальності, 

слюсарна, верстатна, ковальсько-зварювальна та технологічна практика з 

набуття професійних навичок на базі навчальної майстерні, а також 

технологічної (виробничої) та переддипломної практик на підприємствах, в 

установах та організаціях згідно з укладеними договорами. 

Керівники підприємств, установ та організацій, а також завідувач 

виробничої практики  та майстри виробничого навчання зобов’язані 

забезпечити створення належних умов для проходження практики на 

виробництві та в коледжі, дотримання правил і норм охорони праці, техніки 

безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства. 

Проходження практик студентами забезпечене програмами і базами для 

проходження практики та здійснюється відповідно до законодавства. Всі 

практики проводяться відповідно до навчальних планів підготовки молодших 

спеціалістів за спеціальністю 208  «Агроінженерія». Зокрема, навчальні 

практики проводяться: у 1-му семестрі, кількість кредитів ЄКТС – 1,5, 

тривалість – 1 тиждень; у  2-му семестрі, кількість кредитів ЄКТС – 6, 

тривалість – 4 тижні; технологічна практика з набуття професійних навичок 

проводиться в 4-му семестрі, кількість кредитів ЄКТС − 6, тривалість – 4 тижні, 

після якої студенти складають кваліфікаційні випробування та отримують 

робітничу професію слюсаря-ремонтника. 

Технологічна виробнича практика проводиться у 5 семестрі, кількість 

кредитів ЄКТС − 6, тривалість – 4 тижні. 

Переддипломна практика молодших спеціалістів проводиться у 6-му 

семестрі, кількість кредитів ЄКТС – 6, тривалість практики – 4 тижні. 

Навчальна, технологічні та переддипломна практики є логічним 

продовженням навчального процесу. Метою практик є оволодіння студентами 

сучасними методами, формами організації та знаряддями праці у своїй професії, 

формування у них, на базі одержаних в коледжі знань, професійних умінь і 

навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у 

реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати 

свої знання й творчо їх застосовувати у практичній діяльності. 

Метою переддипломної практики є вивчення виробничо-господарської 

діяльності підприємства (установи), ознайомлення з технологічними процесами 

та техніко-економічними показниками ділянок виробництва, ознайомлення з 

організацією праці, економікою, плануванням і управлінням виробництвом, 

вивчення організації охорони праці та довкілля, заходів пожежної безпеки 

тощо, а також збір матеріалів для звіту про практику  і набуття досвіду роботи в 

колективі. 

Програми навчальних, технологічних і переддипломної практик 

передбачають виконання індивідуального завдання, яке видається студентам з 

метою здобуття ними під час проходження практик умінь та навичок 



самостійного розв’язування виробничих або організаційних завдань, що сприяє 

активізації діяльності студентів, розширенню їх світогляду і робить 

проходження практики конкретнiшим і цілеспрямованішим. Матеріали та 

результати, отримані під час виконання індивідуального завдання, 

використовуються для виконання звітів про проходження практики, що лягають 

в  основу для отримання диференційованого заліку з практики. 

Базами для проходження практики слугують провідні підприємства галузі 

різного організаційно-правового статусу, які оснащені сучасними технологіями 

і обладнанням, а також проектно-конструкторські організації та установи. 

Студент може запропонувати власне місце проходження практики, яке повинно 

бути розглянуте на засіданні циклової комісії щодо можливості його 

використання. 

Контроль знань, умінь та навичок, набутих в процесі проходження 

практики (технологічна та переддипломна), здійснюється під час захисту звітів 

з практик, які проводяться відповідно до графіку навчального процесу перед 

комісіями. Оцінки із захисту практик заносяться у відомості обліку успішності, 

залікову книжку студента та виставляються у додатку до диплома. 

Вирішення реальних виробничих завдань сприятиме розвитку творчої 

активності студентів, допоможе виробничникам підвищити ефективність 

виробництва у разі запровадження результатів робіт / проектів у виробництво. 

 

ІІІ. АТЕСТАЦІЯ 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно (публічно). Здобувачі вищої 

освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- 

та/або відеофіксацію процесу атестації. 

Атестація осіб, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень  

«молодшого спеціаліста», здійснюється Державною екзаменаційною комісією, 

склад якої щороку затверджується наказом директора коледжу. До її складу 

можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до 

Положення про Державні екзаменаційні комісії, затвердженого Педагогічною 

радою коледжу. 

Атестація осіб, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень  

«молодшого спеціаліста» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» проводиться у 

формі комплексного кваліфікаційного екзамену. 

На підставі рішення Державної екзаменаційної комісії особі, яка успішно 

виконала програму за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодшого 

спеціаліста» присвоюється відповідна кваліфікація. Їй видається диплом 

молодшого спеціаліста встановленого зразка. У дипломі зазначається 

присвоєна кваліфікація (технік-механік лісогосподарського виробництва), а 

також інформація про здобутий особою рівень вищої освіти та спеціальність. 

 

 



ІУ.ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У Малинському лісотехнічному коледжі функціонує система 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти), яка передбачає здійснення 

таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти і педагогічних 

працівників коледжу та регулярне оприлюднення результатів оцінювань на веб-

сайті та інформаційних стендах навчального закладу; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення публічності інформації про спеціальності, освітні 

програми та кваліфікації; 

Навчання студентів у Малинському лісотехнічному коледжі здійснюється на 

основі Положення про організацію освітнього процесу (наказ від 31.03.2015 р. 

№ 61)  

Принципи та процедури 

забезпечення якості освіти 

Визначені та легітимізовані 

у відповідних документах 

1. Моніторинг та періодичний 

перегляд освітніх програм 

Визначені та легітимізовані у 

відповідних документах 

2. Щопіврічне оцінювання 

здобувачів вищої освіти ОКР 

«Молодший спеціаліст» 

Семестровий контроль 

3. Підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 

Стажування, курси підвищення 

кваліфікації 

4. Наявність необхідних 
ресурсів для організації 

освітнього процесу 

Матеріально-технічна база, кадрове 
забезпечення, навчально-методичне 

забезпечення 

5. Публічність інформації про 

освітні програми, спеціальності, 

робітничі професії та їх кваліфікації 

Розміщення на сайті коледжу 

у відкритому доступі 

6. Запобігання та виявлення 

академічного плагіату 

Перевірка на плагіат результатів 

індивідуальної роботи   
 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти в коледжі здійснюється на основі положень МЛТК:  
1. Про організацію освітнього процесу в Малинському лісотехнічному 

коледжі  

2. Про організацію внутрішнього контролю за освітнім процесом у 

Малинському лісотехнічному коледжі  

3. Про контроль знань студентів 

4. Про самостійну роботу студентів 



5. Про проведення директорських контрольних робіт. 

6. Про семестровий контроль і порядок проведення екзаменів і заліків в 

студентських групах за ОКР «Молодший спеціаліст» Малинського 

лісотехнічного коледжу 

7. Про навчально-методичний комплекс дисциплін 

8. Про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної 

(кваліфікаційної) комісії у Малинському лісотехнічному коледжі 

9. Порядок формування рейтингу успішності студентів в Малинському 

лісотехнічному коледжі для призначення академічних стипендій 

10. Положення про проведення змагання «Кращий за фахом» серед 

студентів та академічних груп ІІІ курсів зі спеціальностей «Лісове 

господарство», «Лісозаготівля та первинна обробка деревини», 

«Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 

11. Положення про практику 

12. Положення про відділ моніторингу і якості освіти підготовки фахівців. 

13. Положення про відкриті показові заняття. 

 

 

 


