
Рецензія-відгук

на бакалаврську програму за спеціальністю 205 «Лісове господарство» у 

Малинському лісотехнічному коледжі

Сучасний стан розвитку економіки держави вимагає докорінних змін у 

вітчизняній системі підготовки кадрів, зокрема для лісогосподарської галузі. 

Втілення в життя новітніх пріоритетів розвитку лісового комплексу України, 

впровадження нових підходів до лісогосподарювання та лісокористування, 

підвищення стійкості лісів проти шкідників, хвороб, посилення еколого- 

захисних функцій стає абсолютно неможливим без докорінного 

вдосконалення системи підготовки кваліфікованих кадрів.

Особливого господарського підходу потребують ліси агропромислового 

комплексу, які за умов господарювання, що склались історично, мають 

недостатній рівень охоплення науково-практичними дослідженнями щодо 

вдосконалення системи організації ведення лісового господарства, велике 

рекреаційне навантаження та інше.

Останнім часом знижується продуктивність, біологічна стійкість та 

репродуктивна здатність лісів, зокрема дубових насаджень Полісся. 

Спостерігається масове всихання соснових лісів внаслідок пошкодження їх 

шкідниками, проти яких досі не розроблено дієвих методів боротьби.

В сучасних умовах лісогосподарські підприємства потребують поповнення 

свого кадрового потенціалу фахівцями, які володіють знаннями та вміннями 

вирішувати вищевказані проблеми, володіти сучасними технологіями ведення 

лісового господарства, мати управлінські компетенції.

Коледж розміщений на території, яка в свій час була забруднена 

радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Тому варто 

відмітити, що в освітньо-професійній програмі зроблений підбір навчальних 

дисциплін і професійних компетентностей, який забезпечує підготовку фахівця 

для роботи на радіоактивно забруднених територіях.

Зокрема, освітньо-професійна програма розрахована на підготовку 

бакалаврів за спеціальністю 205 «Лісове господарство» на базі освітньо-



кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», що є її перевагою над іншими 

освітньо-професійними програмами, а саме:

- скороченість терміну навчання;

- поглиблення теоретичних знань;

- закріплення вже набутих практичних навичок, що сприяє формуванню 

висококваліфікованого фахівця з лісового господарства.

Досить важливим є те, що наявний перелік навчальних дисциплін, які 

винесені до циклу самостійного вибору студента, дозволяє майбутньому 

фахівцю обрати для вивчення саме ті дисципліни, які у подальшому будуть 

визначати складники його професійної діяльності.

Представленою до рецензування бакалаврською програмою передбачені 

виробнича та навчальна практики, що безумовно поглиблює формування вмінь 

та навичок виконання професійних обов’язків майбутнього фахівця 

безпосередньо на підприємстві. Запланована кваліфікаційна робота 

беззаперечно є важливим способом узагальнення здобутих випускниками 

компетентностей, здобутих за період навчання на спеціальності 205 «Лісове 

господарство».

Загалом є підстави вважати, що бакалаврська програма за спеціальністю 

205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 

що розроблена і запроваджена у Малинському лісотехнічному коледжі, 

відповідає кваліфікаційним вимогам до фахівця лісового господарства згідно 

класифікатора професій ДК-003-2010, і дасть можливість здійснювати якісну 

підготовку спеціалістів відповідного освітнього ступеня.
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