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І. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА 

 

1. Профіль освітньої програми молодшого спеціаліста 

зі спеціальності 205 Лісове господарство 

спеціалізації (освітньої програми) Мисливське господарство 

 

1.1. Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Малинський лісотехнічний коледж 

Циклова комісія лісомисливських та садово-паркових дисциплін 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Мисливське господарство 

Кваліфікації Технік мисливського господарства 

Обсяг 

освітньої про-

грами та тип 

диплому 

120 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 10 місяців, диплом 

молодший спеціаліст, одиничний 

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність 205 Лісове господарство 

Акредитація 

Сертифікат МОН України про акредитацію спеціальності від 26 

квітня 2013 року серія НД – I № 06275389, термін дії – до  01 липня 

2020р. 

Акт узгодження переліку спеціальностей, затверджений МОН України, 

11 грудня 2015 р.  

Рівень / цикл 

Закон України «Про вищу освіту» - молодший спеціаліст, 

Національна рамка кваліфікацій України – 5 рівень 

 

Вимоги до 

рівня освіти 

осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання 

Базова або повна загальна середня освіта, 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 

Підготовлення здобувачів вищої освіти в галузі мисливського господарства; надання 

їм теоретичних знань, практичних умінь і навичок для вирішення завдань з технічного 

забезпечення лісогосподарських виробництв. 

 



1.3. Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область 

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, 

спеціальність 205 Лісове господарство ( спеціалізація Мисливське 

господарство) 

Об’єкт вивчення та діяльності: лісові екосистеми, тваринний 

світ, мисливське господарство. 

Теоретичний зміст предметної області: 

- наукові і соціально-економічні принципи, що лежать в основі 

ведення мисливського  господарства; 

- організація роботи з охорони, підтримання чисельності та 

раціонального використання ресурсів мисливських тварин; 

здійснення контролю за використанням мисливських угідь; 

організація добування і заготівлі м’яса диких тварин, риби та 

іншої промислової продукції; проведення роботи з розвитку 

мисливського собаківництва; організація і проведення полювання; 

керування роботою єгерів та робітників. 

Методи, методики та технології: здобувач професійної освіти 

повинен володіти професійними знаннями, сучасними методиками, 

засобами та технологіями досліджень у мисливській галузі; 

інтерпретувати результати досліджень; вести документацію та 

звітність. 

Інструменти та обладнання: комп’ютерні програми, обліку і 

чисельності мисливських тварин, знаряддя добування звірів і 

птахів, механізми та інструменти для спорудження біотехнічних 

споруд. 

Фокус 

освітньої 

програми 

Спеціальна освіта та професійна підготовка за спеціалізацією 

освітньої програми «Мисливське господарство» 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Програма базується на наукових знаннях та положеннях і 

результатах досліджень у мисливській галузі, пов’язаних з вибором 

та застосуванням сучасних технологій ведення мисливського 

господарства, підвищенням ефективності мисливських угідь, 

проведенням біотехнічних заходів задля збереження і збільшення 

чисельності мисливських тварин, підвищенням ефективності 

боротьби з браконьєрством, безпекою життєдіяльності та охороною 

тваринного світу, в рамках якої можлива подальша професійна 

кар’єра. 

Особливості 

освітньої 

програми 

Фахівців готують для організаційно-управлінського, 

господарського та технічного забезпечення виробничих завдань в 

галузі мисливського господарства 

1.4. Працевлаштування та продовження здобуття освіти 

Професійні 

права 

(код і 

професійні 

назви робіт 

3212. Технік мисливського господарства; 

3212. Інспектор з охорони природи; 

3340. Інструктор виробничого навчання, лаборант (освіта), майстер  

виробничого  навчання, майстер  навчального  центру, технолог–

наставник, педагог професійного навчання 



згідно з 

Класифікатором 

професій ДК 

003:2010) 

Академічні 

права 

Здобуття освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

1.5. Викладання та оцінювання 

Форми 

викладання та 

навчання 

Лекції, практичні та лабораторні заняття; 

Самостійна робота студента з навчальною (підручники, посібники, 

конспекти тощо) та науково-технічною літературою; 

Консультації з викладачами, семінари; 

Виконання курсових робіт та інших індивідуальних завдань; 

Проходження практик на лісогосподарських підприємствах, в 

мисливських господарствах 

Форми 

контрольних 

заходів 

Поточний, тематичний контроль, екзамени і заліки з навчальних 

дисциплін, захисти курсових робіт, заліки з практичної підготовки, 

державна атестація з фахових дисциплін. 

1.6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у мисливському господарстві або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій і методів, відповідності 

науки і характеризується певною невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Цінування та повага до різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК2. Здатність спілкуватися українською мовою  як усно,  так і 

письмово. 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення та аналізу. 

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ЗК5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність організовувати діяльність з урахуванням вимог 

безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК9.Здатність забезпечувати гармонійну взаємодію з  природнім 

довкіллям у всіх сферах життєдіяльності. 

Професійні 

(фахові, 

спеціальні) 

компетентності 

(ФК) 

 ФК1. Здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі 

біології для теоретичного засвоєння загально-професійних 

дисциплін і вирішення практичних задач з ведення мисливського 

господарства.  

ФК2.Здатність організовувати  і проводити  роботи  з охорони 

мисливських тварин, їх життєвого середовища в мисливських 

угідях;  

ФК3. Здатність використовувати  знання й уміння для організації 

комплексу заходів з охорони середовища перебування та поголів'я 

мисливських тварин;. 



ФК4. Здатність використовувати професійні знання для  

проведенню заготівлі  різних видів кормів та в  сезонній підгодівлі 

мисливських тварин; 

ФК5. Здатність організовувати роботи, спрямованні на підвищення 

біологічної продуктивності мисливських угідь;  

ФК6. Здатність організовувати і проводити полювання на 

мисливських тварин; 

ФК7. Здатність використовувати професійно-профільовані знання 

для організації роботи з упорядкування мисливських угідь; 

ФК8. Здатність використовувати базові знання для організації 

заходів з профілактики захворювань мисливських тварин; 

ФК9. Здатність використовувати нормативну документацію для 

організації робіт по створенню біотехнічних споруд для  підгодівлі, 

захисту та розмноження мисливських тварин;  

ФК10.Здатність проводити  досконалу обробку продукції 

мисливства та супутніх галузей і збереження її товарних 

властивостей; 

ФК11. Здатнісь застосовувати  знання про мисливських  собак, їх 

біологію, принципи племінного розведення, обліку, годівлю і 

утримання, робочі якості та використання їх на різних полюваннях;   

 ФК12. Здатність використовувати теоретичні знання й практичні 

навички: по виготовленню експонатів для музейних колекцій, 

виготовленню трофеїв (роги, ікла, черепа, шкіри великих тварин); 

по догляду за мисливськими трофеями і експонатами; 

ФК13. Здатність використовувати теоретичні знання та практичні 

навички з економіки, необхідні для ведення мисливського 

господарства; знання по економічному обґрунтовуванню  

мисливських господарств, організації в них праці та виробництва, 

вміти аналізувати діяльність господарства; 

ФК14. Здатність використовувати наочну агітацію, пресу, лекції та 

інші засоби по проведенню роз'яснювальної роботи серед 

населення з питань збереження і примноження багатства фауни і 

флори; 

ФК15. Здатність використовувати знання основ трудового і 

цивільного законодавства для контролю за дотриманням  

працівниками виробничої дисципліни; 

ФК16. Здатність використовувати базові знання професійних 

дисциплін для здійснення перевірки якості виконання робіт на 

виробничій ділянці; 

ФК17.Здатність розробляти окремі види проектної документації, 

зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.  

ФК18.. Здатність застосування на практиці принципів сталого 

розвитку, розуміння екологічних, соціальних і економічних 

наслідків своєї професійної діяльності.  

ФК19. Здатність розуміння та формування екологічного мислення  і 

свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності, що 



забезпечує умови проживання людства, особисту відповідальність 

за стан рослинного і тваринного світу на місцевому регіональному, 

національному і глобальному рівнях. 

1.7. Програмні результати навчання 

Результати 

навчання 

(РН) 

 РН1. Володіти гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями для формулювання ідеї, концепції з метою 

використання в роботі академічного або професійного 

спрямування. 

РН2. Знаходити рішення у професійній діяльності, мати достатню 

компетентність у методах самостійних досліджень, бути здатним 

інтерпретувати їх результати. 

РН3. Застосовувати знання та навички із загальної та професійної 

підготовки для вирішення спеціалізованих виробничих завдань. 

РН4. Володіти професійними знаннями для раціонального 

використання і охорони мисливських угідь як місця мешкання 

диких тварин  

РН5. Використовувати нормативну документацію, передові 

технології з планового обліку чисельності та щільності  поголів'я 

мисливських тварин ; 

РН6. Забезпечувати проведення біотехнічних заходів для 

підтримання чисельності та раціонального використання ресурсів 

мисливських тварин; . 

РН7. На основі гуманітарних і професійних знань формувати етико-

деонтологічні засади для співпраці в колективі та спілкування із 

суб’єктами груп контактування.  

РН8. Виявляти, узагальнювати і вирішувати проблеми, що 

виникають в процесі професійної діяльності, та формувати почуття 

відповідальності за виконувану роботу.  

РН9. Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну 

поведінку і адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей, 

самостійність і відповідальність у роботі.  

РН  11. Ідентифікувати, відтворювати навички виконання певних 

дій згідно з вимогами ергономіки та фізіології праці.  

РН 12. Впроваджувати стандарти  професійної  діяльності щодо 

виконання дослідження відповідно до методик.  

РН 13. Комбінувати поєднання різних технологічних прийомів для 

вирішення типових професійних завдань.  

1.8. Специфічні характеристики ресурсного забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

67,7 % педагогічних працівників, залучених до викладання 

дисциплін освітньої програми, мають вищу кваліфікаційну 

категорію; 25,8 % є визнаними професіоналами з досвідом 

практичної роботи за фахом. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Використання сучасного лабораторного та навчального 

технологічного устаткування, програмно-інформаційного 

забезпечення. 



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 группами освітніх 

компонент і циклами підготовки подано в п. 2. 

Перелік освітніх компонент освітньо-професійної програми подано 

в п. 3. 

Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

подано в розділі ІV. 

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 

На основі двосторонніх договорів між Малинським лісотехнічним 

коледжем  та  навчальними  закладами  Республіки Польща 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

Можливе, після відкриття відповідної ліцензії та вивчення курсу 

української мови. 

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 

освітньої 

програми 

Вибіркові 

компоненти 

освітньої 

програми, 

екзамени 

Всього 

за весь термін 

навчання 

1. 

Цикл гуманітарної та 

соціально-економічної 

підготовки 

21,0/17,5 3,0/2,5 24,0/20,0 

2. 

Цикл математичної та 

природничо- наукової 

підготовки 

21,0/17,5 3,0/2,5 24,0/20,0 

3. 
Цикл професійної та 

практичної підготовки 
51,0 /42,5 21,0/17,5 75,0/60,0 

Всього за весь 

термін навчання 
93,0/77,5 27,0/22,5 120/100 



3. Перелік освітніх компонент освітньої програми 

Шифр 

компоне

нти 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики,  державна атестація, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсум-

кового 

контрол

ю 

1 2 3 4 

1. Обов'язкові  компоненти  (ОК) освітньої програми 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ОК 1.01 Історія України 1,5 екзамен 

ОК 1.02 Культурологія  1,0 екзамен 

ОК 1.03 Основи філософських знань  1,0 залік  

ОК 1.04 Соціологія  1,5 залік 

ОК 1.05 Економічна теорія 1,5 залік 

ОК 1.06 Фізичне виховання 6,0 залік 

ОК 1.07 Українська мова (за професійним спрямуванням) 1,5 залік 

ОК 1.08 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6,0 залік 

ОК 1.09 Основи правознавства 1,5 екзамен 

Разом за циклом 23,0  

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 

ОК 2.01 Методи обчислень і ЕОМ 4,0 залік 

ОК 2.02 Безпека життєдіяльності 1,5 залік 

ОК 2.03 Основи екології 1,5 екзамен 

ОК 2.04 Дендрологія і лісівництво 2,75 залік 

ОК 2.05 Біологія мисливських звірів і птахів 5,0 екзамен 

ОК 2.06 Анатомія і фізіологія мисливських звірів і птахів 4,0 екзамен 

ОК 2.07 Ботаніка 1,5 залік 

ОК 2.08 Охорона і захист лісу 1,5 залік 

Разом за циклом 26,0  

Цикл професійної та практичної підготовки 

ОК 3.01 Мисливствознавство 9,0 екзамен 

ОК 3.01 к Курсова робота   залік 

ОК 3.02  
Товарознавство продукції мисливських 

господарств 7,75 

екзамен 

залік 

ОК 3.03 Основи ветеринарії і зоогігієни 4,25 екзамен 

ОК 3.04 
Організація, економіка та економічний аналіз 

мисливських господарств 

 

3,75 екзамен 

ОК 3.05 

 

Основи бухгалтерського обліку та 

фінансування мисливських господарств 2,75 залік 

ОК 3.06 Мисливська кінологія 2,0 екзамен 

ОК 3.07 Трофейна справа і таксидермія 1,5 екзамен 

ОК 3.08 
Організація допоміжних і супутніх галузей 

мисливського господарства 4,0 залік 

ОК 3.09 Основи охорони праці 1,5 залік 

ОК 3.11 Лісова зйомка  1,5 залік  



ОК 3.12 Лісові культури 1,5 залік  

ОК 3.13 Лісова таксація і лісовпорядкування 2,25 залік 

ОК 3.14 Лісокористування 1,5 залік 

ОК 3.15 Механізація галузевих підприємств 2,0 залік 

ОК 3.16 Деревинознавство і лісове товарознавство 2,0 залік 

 

ОК 4.01 

Практика 

Вступ до спеціальності 1,5 залік 

ОК 4.02 Мисливствознавство 3,0 залік 

ОК 4.03 Переддипломна  7,5 залік 

Разом за циклом 51,0  

Всього обов’язкових компонент 93,0  

2. Вибіркові  компоненти  (ВК) 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Для збільшення нормативної частини циклу 3,0  

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 

ОК 2.09          Основи вищої математики 2,25 залік 

Для збільшення нормативної частини циклу 0,5  

Цикл професійної та практичної підготовки 

ОК 3.10        Охорона праці в гаузі  1,5 залік 

 Для збільшення нормативної частини циклу 16,5  

Всього вибіркових компонент 27,0  

Всього за освітнью програму 120  

 

 

ІІ. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

 

Практика студентів є невід’ємною складовою освітнього  процесу 

підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, 

яка  передбачає отримання студентами достатнього обсягу практичних знань і 

навичок роботи за професією. 

Практична підготовка студентів здійснюється шляхом проходження ними 

навчальних практик та виробничої переддипломної практики на основі 

наскрізної програми практичного навчання, яка включає навчальні програми 

практик і методичні рекомендації щодо і їх проходження. 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами 

організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у 

них, на базі одержаних у коледжі знань, професійних умінь і навичок для 

прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і 

виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання 

та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.    

Практичне навчання  студентів   здійснюється  на базових підприємствах 

лісової галузі, мисливських господарствах, згідно з укладеними договорами. 

Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити 

створення належних умов для проходження практики на виробництві, 



дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії 

відповідно до законодавства. 

Метою переддипломної практики є вивчення виробничо-господарської 

діяльності мисливського господарства, ознайомлення з технологічними 

процесами, устаткуванням та техніко-економічними показниками ділянок 

виробництва,  з організацією праці, економікою, плануванням і управлінням 

виробництвом, забезпеченням охорони праці та довкілля, заходами пожежної 

безпеки тощо. 

Програми навчальних та  виробничої переддипломної практик 

передбачають виконання індивідуального завдання, яке видають студентам з 

метою здобуття ними умінь та навичок самостійного розв’язування виробничих 

або організаційних завдань, що сприяє змістовній роботі, активізації 

пізнавальної діяльності студентів й розширенню їх світогляду.  

Контроль знань, умінь та навичок, набутих в процесі проходження 

практичного навчання, відбувається під час захисту звітів  відповідно до графіка 

навчального процесу. Оцінку за результатами проходження практики заносять у 

відомість обліку успішності та залікову книжку студента. 

 

 

ІІІ. АТЕСТАЦІЯ 

 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

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

вищої освіти. 

Атестацію здійснюють відкрито і гласно (публічно). Здобувачі вищої 

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

та/або відеофіксацію процесу атестації. 

Атестацію осіб, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста за спеціальністю 205. Лісове господарство, спеціалізації 

(освітньої програми) Мисливське господарство, здійснює екзаменаційна комісія, 

склад якої щорічно затверджується наказом  директора коледжу.  До її складу 

можуть входити представники роботодавців та їх об’єднань відповідно до 

Положення про державну екзаменаційну комісію, затвердженого педагогічною 

радою коледжу. 

Атестацію осіб  проводять у формі  державного кваліфікаційного екзамену 

з навчальних дисциплін: «Біологія мисливських звірів і  птахів», 

«Мисливствознавство», «Товарознавство продукції мисливських господарств», 

«Основи ветеринарії та зоогігієни», «Організація, економіка і економічний аналіз 

мисливських господарств»,  «Основи охорони праці»,  «Охорона праці в галузі».  

На  підставі рішення екзаменаційної комісії особі, яка успішно засвоїла 

освітню програму зі спеціальності 205.Лісове господарство, спеціалізації 

(освітньої програми) Мисливське господарство, видається диплом встановленого 

зразка про присудження їй  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста із присвоєнням кваліфікації «техніка мисливського господарства». 

 

 

 



ІV. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Навчання студентів здійснюється на основі Положення про організацію 

освітнього процесу (наказ від 31.03.2015 р. № 61) у Малинському лісотехнічному 

коледжі 

 

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 практику. 

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

12. Положення про відкриті показові заняття. 

 



V. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ 

БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII. – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

2. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»  

від 02.03.2015 № 222- VIIІ. 

3. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. 

4. Постанова Кабінету Міністрів від 30.12.2015 №1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти». 

5. Наказ МОН України від 19.02.2015 №166 «Деякі питання 

оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів». 

6. Наказ МОН України від 06.11.2015 №1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». 

7. Наказ МОН України від 01.06.2016 № 600 «Про затвердження та 

введення в дію Методичиних рекомендацій щодо розроблення 

стандартів вищої освіти». 

8. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій»  

ДК 003:2010 // Видавництво «Соцінформ». – Київ, 2010. 

9. Лісовий Кодекс України : за станом на 8 лютого 2006 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу  http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12. 

 

Розглянуто і схвалено 

 випусковою цикловою комісією  

мисливських і біологічних дисциплін 

Протокол № 1 від 29.08.2016 р. 

 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

