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МАЛИН  



 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ч. 5, ст. 16) центром 

забезпечення якості освіти здійснено цикл моніторингових досліджень щодо 

вивчення думки та пропозицій учасників освітнього процесу і зацікавлених сторін. 

Проведено анкетування стейкхолдерів. Результати дослідження повинні сприяти 

визначенню подальшої діяльності коледжу у вирішенні освітніх завдань і надати 

рекомендації щодо підходів та інструментів, які можна використовувати в процесі 

покращення внутрішнього забезпечення якості освіти. Результати моніторингових 

досліджень  висвітлені на сайті коледжу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати анкетування стейкхолдерів 

Мета дослідження: вивчити стратегічні напрямки співпраці із зовнішніми 

стейкхолдерами (партнерами) щодо спільних взаємовигідних напрямків діяльності.  

Результати онлайн-анкетування повинні сприяти визначенню ключових груп 

стейкхолдерів та їхню подальшу діяльність у вирішенні освітніх завдань, 

визначення самого концепту «стейкхолдер» і вибудовування взаєморозуміння між 

коледжем і зацікавленими сторонами, налагодження діалогу для подальшого 

визначення стратегії співпраці та дискусій під час робочих зустрічей. Отримати 

рекомендації щодо підходів та інструментів, які коледж може використовувати в 

процесі визначення власних підходів до взаємодії зі стейкхолдерами. 

Анкетування пройшли   14  стейкхолдери, їм було задано 11 запитань  

 Стельникович Тетяна Володимирівна 

 Васильчук Сергій Станіславович 

 Кушнерук Яна Юріївна 

 Таргонська Тетяна Яківна 

 Лафренко Іван Михайлович 

 Лафренко Ольга Михайлівна 

 Карчевський Руслан Анатолійович 

 Музика Антон Ігорович 

 Денисюк Анастасія Анатоліївна 

 Зайцев Олексій Вікторович 

 Самоплавський Святослав Костянтинович 

 Захарчук Володимир Андрійович 

 Ковальчук Ігор Іванович 

 Невойт Юрій Миколайович 

 

1. Які обов’язкові компоненти освітньої програми є актуальними 

для галузевого ринку праці? 

 Всі з перерахованих; 

 Терміни навчання; 

 Всі компоненти; 

 Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи досліджень в 

лісовому господарстві; 

 Здатність виконувати креслення планів розробки лісосік, лісокультурних 

планів і планів технологічних карт; 

 Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи досліджень в 

лісовому господарстві;  

 Здатність виконувати креслення планів розробки лісосік, лісокультурних 

планів і планів технологічних карт; 

 Важливі і невід’ємні; 

 Одним з компонентів, я вважаю, є якісне ведення лісового господарства ; 



 Віднайти можливість збільшення кількості проведення практичної 

підготовки з використанням виробничої бази підприємств-партнерів; 

 Практичні заняття доцільно проводити на виробничих підприємствах, що 

дозволить поглиблювати практичні навички студентів; 

 Всі є важливими і не від’ємними; 

 Програмні компетентності;  

 Професійні; 

 Всі є актуальними; 

 

2. На які предмети (дисципліни) з обов’язкової частини потрібно 

дати більшу кількість годин, а на які менше? 

 Розподіл годин,що є наявним, вважаю, доречним; 

 Вважаю кращим доповнити години по інформаційним технологіях в 

лісовому господарстві; 

 На мою думку достатньо розподілено години відповідно до 

запропонованої освітньої програми; 

 Вважаю кількість годин розподілена відповідно до норм; 

 Природно-заповідна справа, Екологічна стандартизація та сертифікація в 

лісовому господарстві; 

 Природно-заповідна справа, Екологічна стандартизація та сертифікація в 

лісовому господарстві; 

 Доповнити години є потреба в дисципліні "Лісівництво"; 

 З огляду ОПП , вважаю потреби в збільшенні чи зменшенні годин нема по  

дисциплінах; 

 Лісова фітопатологія, організація лісогосподарського виробництва; 

 «Економіка лісового господарства», «Організація лісогосподарського 

виробництва»; 

 Є потреба доповнити години в дисципліні: "Організація 

лісогосподарського виробництва"; 

 Достатня кількість годин на всіх дисциплінах; 

 Більше годин треба давати на лісову таксацію, а менше на хімію, фізику; 

 Професійного спрямування; 

 

3. Які вибіркові компоненти є найактуальнішими для регіонального 

ринку праці? 

 Всі актуальні; 

 Неможливо сказати однозначно,всі є актуальними; 

 Вміння раціонального ведення лісового господарства і користування 

лісовим фондом, ефективного відтворення, охорони і захисту лісів; 

 Всі відповідно до ОПП; 

 Здатність здійснювати контроль за раціональним використанням 

заготовленої деревини та іншої лісової продукції; 

 Нові схеми змішування лісових культур для збереження насаджень від 

хвороб та шкідників; 



 здатність здійснювати контроль за раціональним використанням 

заготовленої деревини та іншої лісової продукції. Нові схеми змішування 

лісових культур для збереження насаджень від хвороб та шкідників; 

 Вміння раціонального ведення лісового господарства і користування 

лісовим фондом;  

 вибіркові компоненти є найактуальніші, які забезпечують формування 

компетенція відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики 

 Знання про природу лісу та сутність лісової екосистеми; 

 Знання про природу лісу, способи його лісорозведення та 

лісовідновлення, здатність розраховувати рентну плату за використання 

лісових ресурсів; 

 Вміння раціонального ведення лісового господарства і користування 

лісовим фондом; 

 Впровадження ефективних інженерних заходів для екологічного захисту 

довкілля; 

 здатність поводити лісозахисні заходи, визначати сортність деревини ; 

 

4. Які вибіркові компоненти не є актуальні для регіонального ринку 

праці? 

 Всі є актуальними; 

 Захист хвойних порід від всихання; 

 Всі є актуальні, що зазначені в програмі; 

 Вважаю що всі актуальні на сучасному стані; 

 Захист хвойних порід від всихання та шкідників; 

 Відсутні; 

 Вважаю, що всі дисципліни, які вивчаються, важливі; 

 Всі компоненти є актуальними; 

 Вважаю актуальні всі що є в ОПП; 

 Всі актуальні наразі; 

 

5. Чи вважаєте Ви, що в освітній програмі доцільно вилучити деякі 

навчальні дисципліни? Якщо так, то які? 

 Ні, вважаю всі дисципліни обрані доречно; 

 Вважаю що всі навчальні дисципліни є важливими в ОПП; 

 Ні не вважаю; 

 Вилучати нема потреби; 

 Всі дисципліни важливі; 

 Вважаю всі важливі наразі є дисципліни, які запропоновані в ОПП; 

 Я вважаю, що в освітній програмі не доцільно вилучати деякі навчальні 

дисципліни; 

 Вважаю, що ніякі дисципліни не потрібно вилучати; 

 Всі навчальні дисципліни дозволяють формувати компетенція 

майбутнього спеціаліста; 

 Вважаю , всі дисципліни , запропоновані в ОПП є важливими; 

 Всі актуальні та важливі; 



 Ні, не вважаю; 

 

6. Які на Вашу думку потрібно запровадити нові навчальні 

дисципліни (вкажіть орієнтовну назву): 

 Нема пропозицій; 

 Всі назви дисциплін і практики підібрано доцільно; 

 Достатня кількість наявних; 

 Можливо перейменувати деякі дисципліни; 

 Організація та створення власного бізнесу; 

 Нема потреби в додаванні нових дисциплін; 

 На мою думку не потрібно запроваджувати нові навчальні дисципліни и 

ти нові навчальні дисципліни; 

 Основи малого бізнесу; 

 Введення дисциплін, в яких вивчається ведення власної справи; 

 Міжнародний досвід ведення лісового господарства; 

 Вважаю нема потреби щось додавати нове; 

 Ні; 

 Достатньо наявних; 

 

7. Які з перелічених обов’язкових та вибіркових компонентів не 

відповідають сформованим компетентностям освітньої програми? 

 Всі відповідають; 

 Всі відповідають ОПП;  

 Всі з перелічених обов’язкових і вибіркових компонентів відповідають 

сформованим компетентностям ОП; 

 Всі відповідають згідно норм; 

 Всі відповідають компетентностям освітньої програми; 

 Базові уявлення про технологію вирощування лісових насаджень, посадку 

лісу, захист лісу від пожеж; 

 

8. Що потрібно змінити під час практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти за даною освітньою програмою відповідно до вимог ринку 

праці? 

 



9. Виберіть з переліку компетентностей освітньої програми ті 

компетентності, які є найактуальнішими для підготовки майбутнього 

фахівця? 

 Всі є актуальними; 

 Розраховувати приріст деревостанів за поточним діаметром стовбура та 

висотою, проводити моніторинг за станом лісових насаджень і визначати 

їх біометричні показники; 

 Базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, 

необхідному для володіння математичним апаратом лісового та 

мисливського господарств, здатність використовувати математичні 

методи в лісовому і мисливському господарствах; 

 Дослідження процесів і явищ в лісовому господарстві; 

 Здатність планувати та здійснювати л/г та лісотаксація, 

лісовпорядкувальні роботи, лісогосподарський моніторинг, 

лісовідновлення, створення лісових культур, діагностування і оцінку 

стану лісових насаджень на предмет їх уражень шкідниками та 

хворобами; 

 Здатність планувати та здійснювати лісове господарство: лісову таксацію, 

лісовпорядкувальні роботи, лісогосподарський моніторинг, 

лісовідновлення, створення лісових культур, діагностування і оцінку 

стану лісових насаджень на предмет їх уражень шкідниками і хворобами. 

 Приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих 

знань під час виконання своїх професійних обов’язків;  

 Весь перелік професійної компетентності з урахуванням Національної 

рамки кваліфікацій; 

 Здатність здійснювати контроль за раціональним використанням лісових 

ресурсів, планування та проведення заходів щодо раціонального 

використання ресурсів; 

 Концептуальні знання лісогосподарського маркетингу, менеджменту, 

здатність організовувати роботу в лісогосподарських підприємствах; 

 Прив'язка освітньої програми до виробничого процесу; 

 Вміти складати технологічні карти, схеми, плани, наряд-акти та іншу 

технічну документацію; 

 Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження; 

 Вважаю всі наразі актуальні; 

 

10. Запропонуйте, які нові компетентності майбутнього фахівця мала 

б сформувати освітня програма з метою його конкуренції на ринку праці? 

 Всі з переліку перерахованих в програмі; 

 Вміння організовувати роботу в невеликих колективах; 

 Є достатня кількість компетенція; 

 Здатність організувати роботу малих колективів; 

 Здатність організовувати роботу малих колективних виконавців; 

 Здатність спілкуватися іноземною мовою; 

 Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців; 

 Вміння організувати власну справу та керувати малими колективами; 



 Є достатньо компетентносте майбутнього фахівця; 

 Знання теорії та уміння здійснювати аналітичні розрахунки та 

дослідження в сфері лісового господарства; 

 Здатність здійснювати контроль за раціональним використанням лісових 

ресурсів, організовувати та проводити заходи раціонального 

використання заготовленої деревини; 

 Використання міжнародного досвіду ведення лісового господарства; 

 Прагнути до самоорганізації та самоосвіти; 

 Мати навички управління колективами та підприємницької діяльності; 

 Нема варіантів; 

11. До яких видів освітньої діяльності коледжу Ви хотіли б бути 

залучені? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


