
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Малинський лісотехнічний коледж

Освітня програма 33555 Лісове господарство

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 205 Лісове господарство
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. 
Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на 
акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного 
агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості

 
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

642

Повна назва ЗВО Малинський лісотехнічний коледж

Ідентифікаційний код ЗВО 00993930

ПІБ керівника ЗВО Іванюк Ігор Дмитрович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

mltk.co.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/642

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

33555

Назва ОП Лісове господарство

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 205 Лісове господарство

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший 
спеціаліст»
 

Термін навчання на освітній 
програмі

1 р. 10 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

заочна, очна денна

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

Кафедра лісівництва та захисту лісу

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

Відділення:  - експлуатації лісових ресурсів;  - 
лісового господарства;  - землевпорядкування та 
обліку

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

11645, Малинський лісотехнічний коледж, с. 
Гамарня, вул. М. Маклая,1 Малинського району 
Житомирської області

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Бакалавр з лісового господарства

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 343865

ПІБ гаранта ОП Фучило Ярослав Дмитрович
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Посада гаранта ОП Викладач

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

fuchylo_yar@ukr.net

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(067)-605-91-41

Додатковий телефон 
гаранта ОП

відсутній

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Необхідність розробки та впровадження освітньо-професійної програми «Лісове господарство» для 
підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» виникла на стадії доопрацювання ОПП «Лісове 
господарство» для продовження навчання особами, які здобули  початковий рівень вищої освіти 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», а також у зв’язку з усвідомленням 
необхідності надання цілісності й довершеності підготовки фахівця лісового господарства. Освітньо-
професійна програма  передбачає  здобуття поглиблених  теоретичних  та практичних знань, умінь, 
навичок у сфері ведення лісового господарства, достатніх для ефективного виконання завдань 
інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. ОПП «Лісове господарство» для 
підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» розроблена членами проектної групи у складі 
кандидатів наук: Васенкова Г. І., Іванюка І. Д., Якименка О. Г.. Малинський лісотехнічний коледж має 
багаторічний досвід  та давні історичні традиції підготовки конкурентоспроможних фахівців для 
лісової та інших галузей господарювання, зокрема, вже  понад  90 років коледж надає освітні послуги 
у сфері підготовки спеціалістів для лісового господарства, тісно поєднує освітній процес із 
прикладними науковими дослідженнями. За багаторічну професійну діяльність коледж прийнято до 
Лісівничої академії наук України, а викладачі фахових дисциплін входять до Всеукраїнської  
громадської  організації Товариства лісівників України. Викладання фахових лісівничих дисциплін 
проводиться з урахуванням змін на ринку освітніх послуг, ринку праці та потреб і перспектив 
сучасного лісорозведення, лісозбереження та екологічно-економічного значення лісів для України. 
Робота над програмою була розпочата у 2017 році. Під час розробки ОПП були взяті до уваги освітні 
програми та навчальні плани Національного університету біоресурсів і природокористування України 
(м. Київ), Національного лісотехнічного університету України (м. Львів), Житомирського національного 
агроекологічного  університету, програми Державного Каунаського університету  прикладних наук з 
лісового господарства і інженерії (Литва) та Державного коледжу м. Шяуляй (Литва).
У процесі роботи над відкриттям освітнього ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 205 
«Лісове господарство» в коледжі була  сформована  робоча група для створення стандарту вищої 
освіти за спеціальністю 205 «Лісове господарство» для першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти, 
стандарт затверджено наказом МЛТК № 252 від 11.12.2017 року. До роботи над стандартом та 
освітньо-професійними програмами (ОПП 2018 року та ОПП (нова редакція) 2019 року) були залучен 
роботодавці: Рибинський Ігор Євгенович – генеральний директор  Житомирського обласного  
комунального агролісогосподарського підприємства Житомироблагроліс; Ільїн Роман Валерійович – 
перший заступник начальника Житомирського обласного  управління лісового та мисливського 
господарства; Шелюк Микола Іванович - директор Природного заповідника «Древлянський» 
(природоохоронна територія в межах Народицького району Житомирської області), Лінкевич Павло 
Павлович – головний інженер Поліського природного заповідника (природно-заповідний  об’єкт 
загальнодержавного значення, розташований – в Олевському та Овруцькому районах Житомирської 
області), Лайчук Павло Володимирович - голова Житомирського мисливсько-рибальського 
виробничого підприємства Житомирської обласної організації українського товариства мисливців і 
рибалок (ТОВ «УТМР»).
 Освітня програма розглянута та схвалена педагогічно  радою Малинського  лісотехнічного коледжу, 
протокол №7 від 21.02.2018 року і затверджена наказом  директора коледжу № 68 від 28.03.2018 
року. У коледжі створено випускову кафедру «Лісівництва та захисту лісу» ( наказ №67 від 
28.03.2018р. року). ОПП   спеціальності 205 «Лісове господарство» для першого (бакалаврського) 
рівня  вищої освіти Малинського лісотехнічного коледжу введена в дію з 1 вересня 2018 року.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2019 - 2020 75 32 43 0 0

2 курс 2018 - 2019 72 21 41 0 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – 
дуальна.
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6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
 

Рівень вищої 
освіти

Інформація про освітні програми

початковий рівень 
(короткий цикл)

програми відсутні

перший 
(бакалаврський) 
рівень

33555 Лісове господарство

другий 
(магістерський) 
рівень

програми відсутні

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 16757 6488

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

16757 6488

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

0 0

Приміщення, здані в 
оренду 

210 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла MD5- хеш файла

Освітня програма ОПП 2018.pdf JWV54UE5009lmUM9OkUuH3jWNE5qwjhS/bIBYdHCdGw=

Навчальний план за 
ОП

НП бакалавр 2 
роки.pdf

KG+Uo0fM8eGj+aSA6sdnZSFh3fozS3o9dhu9gStth24=

Навчальний план за 
ОП

НП  ЛГ бакалавр 4 
роки.pdf

2N2cVbe/b3bbP353/Z1pyPCuWvvhup8zShQBX2PVEaU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія - відгук.pdf zgpwDU9Fw0Cd9DL73GmSEaHaxziK7f3mPnl4TGV5q0Y=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Цілі ОПП полягають у формуванні майбутнього фахівця: здатність забезпечити можливість засвоїти 
знання з галузі природничих дисциплін на рівні, який надасть йому можливість вільного доступу до 
працевлаштування, подальшого навчання; здатність створити умови для системного поглиблення 
знань і практичних навиків з лісівничих, економічних, дисциплін; здатність об’єктивно оцінювати 
проблемні питання у галузі лісового господарства. Унікальність освітньо-професійної програми 
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полягає в тому, що коледж здійснює підготовку фахівців, в основному, для північних районів 
Житомирської, Рівненської, Київської та Чернігівської областей, які зазнали забруднення 
радіонуклідами в результаті аварії на ЧАЕС. Ведення лісового господарства в цих районах має значні 
особливості не тільки в частині здійснення лісокультурних, лісозахисних, а ще й у психологічному 
плані, що проявляється в обмеженому числі вступників з інших, відносно екологічно чистих регіонів. 
Під час навчання в коледжі студентам надається можливість опанувати навички фахівця лісового 
господарства відповідно Класифікатора професій ДК 003: 2010, довідника Держагентства лісових 
ресурсів України «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників». Особливістю ОПП є 
те, що завдяки системній підготовці з основ цілісного комплексу природничо-професійних дисциплін 
набувають, окрім знань, важливі практичні навички та вміння, широку гаму професійних якостей 
інтелектуального, комунікативного характеру, що розширяє поле їх компетентностей та дозволяє 
працевлаштуватись у різних сферах.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Освітня програма «Лісове господарство» відповідає Стратегії розвитку Малинського лісотехнічного 
коледжу на 2018–2023 роки (затверджена педагогічною радою коледжу 22.05.2018 року, протокол 
№11). Згідно вказаної Стратегії, місія коледжу полягає в тому, щоб створити  умови та  забезпечити   
стабільно високу   якість    навчання  особистості  на всіх ступенях освіти і на цій основі – забезпечити 
підготовку  конкурентоспроможного фахівця з вищою  освітою, відповідно до вимог ринку праці 
сучасного постіндустріального, інформаційного суспільства. Програма відповідає обраному коледжем  
курсу на модернізацію і розвиток, здійснення якісної освіти фахівців із тих спеціальностей, які є 
суміжними у частині змістової складової базової підготовки і з яких матеріально-технічне та кадрове 
забезпечення відповідає ліцензійним умовам та іншим нормативним документам МОН (с.2.2); 
перетворення коледжу в інтелектуальний, культурний лісівничо-освітній центр північних районів 
Житомирської, Рівненської, Київської та Чернігівської  областей, які зазнали забруднення 
радіонуклідами в результаті аварії на ЧАЕС; (с. 3); стратегії забезпечення гнучкості й мобільності 
практичної складової підготовки відповідно до вимог ринку праці; побудови ефективної системи 
національного і морального виховання, духовного розвитку і соціалізації студентської молоді (с.3,с.8).
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
При створенні ОПП вивчали освітні запити студентства, серед яких чільне місце посідають 
академічна мобільність, комплексність навчального процесу, набуття практичних навиків. У програмі 
враховані побажання здобувачів вищої освіти, які стосуються переліку навчальних дисциплін, що є 
актуальними і новими на сучасному етапі. Для цього в коледжі періодично проводяться анкетування 
та опитувальники  студентів, в яких  розглядаються питання стосовно організації освітнього процесу 
коледжу, студентського самоврядування, побажання та пропозиції студентської спільноти. До 
Програмної ради входять два студенти-бакалаври – Корзун Максим та Цимбалюк Ганна.

- роботодавці
В процесі створення ОПП робочою групою були проведені зустрічі з роботодавцями:  Рибинським І. Є., 
генеральним директором Житомирського обласного комунального агролісогосподарського 
підприємства Житомироблагроліс; Ільїним Р. В., першим  заступником начальника Житомирського 
управління лісовог  та мисливського господарства; Лайчуком П. В., головою ТОВ «УТМР» Шелюком 
М.І., директором Природного заповідника «Древлянський»; Лінкевичем П. П., головним інженером  
Поліського природного заповідника та ін., обговорено їх пропозиції щодо цілей і програмних 
результатів, запровадження елементів дистанційної та дуальної форм організації освітнього процесу. 
Виходячи з потреби підготовки фахівця, здатного генерувати інноваційні ідеї та працювати з 
командою над їх втіленням, під час розробки програми були враховані побажання стейкхолдерів 
щодо підвищення рівня володіння інформаційними технологіями та вдосконалення навичок 
професійної діяльності й комунікаційної активності. У зв’язку з цим програмою передбачено вивчення  
наступних дисциплін: «Екологічна стандартизація та сертифікація в лісовому господарстві», «Лісова 
меліорація», «Лісова селекція і генетика», «Природно-заповідна справа», «Лісова фітопатологія», 
«Лісова ентомологія», «Основи радіоекології»,  «Лісова пірологія», «ГІС в лісовому господарстві», 
«Бухгалтерський облік у лісовому господарстві», «Організація  лісогосподарського виробництва».

- академічна спільнота
Під час розробки програми робоча група виходила з базового для місії коледжу положення про те, що 
якісна освіта – гарант  функціонування коледжу, підвищення його конкурентної спроможності на 
регіональному ринку освітніх послуг, зокрема підготовці фахівців нелісівничих  спеціальностей. 
Освітня програма враховує багаторічний  досвід викладання  гуманітарних та соціально-економічних, 
математичних та природничо-наукових  і професійних  дисциплін у вищій школі, та направлена на 
максимальну реалізацію творчого потенціалу педагогічних працівників з  врахуванням  сфери їх 
інтересів і науково-практичних   напрацювань.
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- інші стейкхолдери
Житомирський обласний центр зайнятості; Малинська міська філія Житомирського обласного центру 
зайнятості

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Формуючи цілі та програмні результати, враховувалися тенденції, які характеризують сучасний ринок 
праці, зокрема, було проаналізовано ряд досліджень, які відображають характер запитів на ринку 
праці: вивчалися дані Житомирського  обласного центру зайнятості,  Житомирського  обласного 
управління  лісового  та мисливського господарства, Житомирського обласного комунального 
агролісогосподарського підприємства Житомироблагроліс  та ін. Цілі та програмні результати 
орієнтовані на трансформацію суспільних і економічних відносин у сучасному глобалізованому, 
екологічно-проблемному світі, ринок праці якого вимагає, крім професійних  компетенцій, творчих і 
комунікативних здатностей. Посилення конкуренції, розвиток економіки знань, інформаційних 
технологій потребують фахівців, здатних компетентно здійснювати аналіз явищ і тенденцій у різних 
сферах ведення лісового господарства, соціально-культурного і політично-економічного життя.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
У закладах вищої освіти, що розташовані на території північних районів Центрального та Західного 
Полісся, підготовка спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство» 
здійснюється лише в Малинському лісотехнічному  коледжі. Бакалаврська програма «Лісове 
господарство» суттєво доповнює та розширює можливості досягнення завершеного циклу навчання 
для осіб, які здобули  початковий  рівень  вищої освіти (ОКР «молодший спеціаліст») як на ОПП 
«Лісове господарство», так і на інших ОПП, зокрема: «Лісозаготівля та первинна обробка деревини», 
«Мисливське господарство» в межах регіону. Відповідно до Стратегії розвитку Житомирської області 
на період до 2027 року (http://oda.zht.gov.ua) та проведеного  аналізу, регіон має потребу у 
висококваліфікованих спеціалістах (лист обласного центру  зайнятості  від 27.09.2019 р. №3194/08-
19), які володіють навичками роботи в лісовому господарстві та в галузі  захисту лісу. Стратегія  
спрямована  на аналіз соціально-екологічної, духовно-культурної та економічної ситуації з 
врахуванням як регіональних, так і загальноукраїнських особливостей, співвіднесення їх із 
західноєвропейським досвідом.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Визначаючи програмні результати та формуючи цілі ОП, був врахований досвід аналогічних програм 
провідних ЗВО України: НУБіП, НЛТУ та ЖНАЕУ.Були взяті до уваги також програми Державного 
Каунаського університету прикладних наук з лісового господарства і інженерії та Державної колегії 
м. Шяуляй. В результаті їх вивчення і порівняння вдалося уникнути використання неактуальних на 
сьогодні дисциплін та зроблені висновки щодо розширення тих дисциплін, які розвивають здатність 
нестандартного розв’язання практичних та ситуаційних задач. У зв’язку з цим прийняте рішення 
щодо впровадження дисциплін, які забезпечують знання сучасної теорії: процесів стійкого управління 
лісами, схеми добровільної сертифікації, сучасні вимоги до екологічної лісової продукції, основні види 
стандартів з лісової сертифікації, основні вимоги до маркування сертифікованої контрольованої 
продукції, стандарти і процедуру сертифікації; просторової інформації про лісові ресурси, 
запровадження геоінформаційних технологій оперативної інвентаризації лісів, екологічного 
моніторингу стану лісів тощо; проведення фітопатологічних та ентомологічних спостережень оцінки 
лісових насаджень, визначати та оцінювати місця ураження і розповсюдження небезпечних вогнищ 
хвороб, шкідників; основні етапи створення природно-заповідних територій, основи законодавства 
про природно-заповідний фонд та державного управління у галузі природно-заповідної справи.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Наразі є чинним затверджений стандарт вищої освіти за спеціальністю 205 «Лісове господарство», 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, наказ МОН України від 05.12.2018 року № 1342. Із 01 
вересня 2019 року запроваджено нову редакцію освітньої (освітньо-професійної) програми відповідно 
до діючого стандарту.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Програмні результати освітньої програми відповідають вимогам, що висуваються до здобувачів 
першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти – здатність особи розв’язувати практичні задачі і 
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проблеми у  галузі професійної діяльності або у процесі навчання. 
-  Зокрема, освітньою програмою передбачено наступне: 
- - вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, що передбачає здатність до нестандартного 
розв’язання задач, самостійності міркувань та умовиводів, навички інтелектуального пошуку; 
- - використовувати загальні та професійні інформаційні та комунікаційні технології для отримання, 
обробки і презентації інформації;
- - використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для донесення власних 
висновків, а також знань та пояснень, забезпечення заходів щодо позитивного іміджу підприємства, 
організації, закладу; 
- - вільно володіти категоріально-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної науки; 
- - орієнтуватися в основних напрямах та тенденціях сучасної економіки, та їх зв’язок з  лісівничою 
галуззю, природокористуванням, екологією; 
- - розуміти особливості сучасної наукової картини світу, її основні проблеми та суперечності;
- - використовувати провідні моделі гуманістичного пізнання природи, світу;
- - мати обізнаність у головних методах та дослідницьких підходах, які використовуються в лісовий 
галузі, розуміння етико-практичної значущості  природи  та екології; 
- - демонструвати навички написання наукових та публіцистичних природничо-екологічних текстів, 
реферування, систематизованого огляду спеціальної літератури; 
- - формування навичок проведення аналізу, порівняння, систематизації різних теоретичних підходів 
щодо вивчення природничо-екологічної  дійсності; 
- - оцінювати і аргументувати роль та місце вітчизняної лісівничої науки у світовому просторі, вміти 
давати оцінку подіям і періодам які відбуваються у світі лісів (масштабні лісові пожежі, урагани, 
буревії тощо), розуміти специфіку їх виникнення, розповсюдження;
- - засвоєння системної сутності суспільної аналітики як спеціалізованого інструменту підготовки, 
прийняття та реалізації рішень у соціумі;
- формування навичок проведення аналізу, порівняння, систематизації різних теоретичних підходів 
щодо вивчення соціально-екологічної  дійсності.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти (за наявності)?
169

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
65

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Передбаченим програмою об’єктам вивчення та діяльності відповідають наступні  ключові 
компетентності:1. Здатність до усної та письмової комунікації на професійні теми, навички роботи з 
комп’ютером, навички роботи з інформацією, дослідницькі навички; соціально-особистісні 
компетентності: здатність до навчання, здатність до критики й самокритики, креативність, здатність 
до системного мислення, адаптивність і комунікабельність, наполегливість у досягненні мети, 
толерантність розвиваються не тільки в ході вивчення всіх навчальних дисциплін, а й процесі 
виконання всіх елементів освітнього  процесу в коледжі. 2.Базові уявлення про основи філософії та 
інших гуманітарних і соціальних наук, що сприяють розвитку загальної та правової культури й 
соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, розуміння 
причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і 
соціальній діяльності. 3. Об’єктам професійної діяльності  є: концептуальні знання про основи 
прикладної екології, принципи оптимального природокористування й охорони природи, здатність 
організовувати роботу у природно-заповідних заказниках  відповідно до вимог безпеки 
життєдіяльності й охорони праці; концептуальні знання економічної теорії, лісогосподарського 
маркетингу, менеджменту, здатність організовувати роботу в лісогосподарських, лісомисливських 
установах та організаціях. 4. Об’єктам професійної діяльності на організаційно-управлінському рівні 
та експертно-консультативному рівні відповідають наступні освітні компоненти: базові уявлення про 
технологію та вирощування лісових насаджень, посадку лісу, лісозахист, захист лісу від пожеж 
проведення рубок догляду в лісах України, методи розрахунку лісосік, правила розробки ділянок під 
лісосіки; організація власного бізнесу, міжнародні економічні відносини: Україна – ЄС. Теоретичному 
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змісту предметної області, яким є система ідей, понять, категорій, теорій, концепцій, гіпотез, 
принципів, методів дослідження щодо організації та ведення  лісогосподарського, мисливського 
господарства. Створення природних заповідників та заказників; функціонування та трансформація 
інтелектуально-творчих практик, в освітній програмі відповідають: мисливствознавство, дендрологія, 
лісівництво,  природно-заповідна справа, екологічна стандартизація  та сертифікація  в лісовому 
господарстві, основи екології і охорони  природи, організація  лісогосподарського виробництва, 
економіка лісового господарства тощо. Методи, методики та технології (якими має оволодіти 
здобувач вищої освіти для застосовування на практиці) забезпечують наступні освітні компоненти: 
методика наукових досліджень ( лісова фітопатологія, лісова  ентомологія,  радіоекологія, лісові 
культури, лісівництво) , методика викладання фахових дисциплін в професійних ліцеях лісівничих 
спеціальностей.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Формування індивідуальної освітньої траєкторії в МЛТК  відбувається у відповідності до «Положення 
про освітні (освітньо-професійні) програми в Малинському лісотехнічному коледжі». 
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Положення-про-ОПП.pdf Коледж забезпечує вибір 
навчальних дисциплін, передбачених ОП та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не 
менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
Частка вибіркових дисциплін складається з двох частин: дисципліни за вибором коледжу, де  
орієнтовно  90% – дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки; дисципліни за 
вибором студента – 94% професійно орієнтовані за спеціальністю База вибіркових дисциплін щороку 
оновлюється. Серед студентів, які навчаються на ОП було проведено анкетування щодо вибіркових 
дисциплін. Згідно цього усі респонденти вважають, що є можливість для вибору навчальних 
дисциплін. 27 з 33 бакалаврів вказали, що в процесі вибору навчальної дисципліни вони надають 
перевагу її змісту. Однак майже   чверть  респондентів висловили побажання розширення вибору 
предметів, зокрема зорієнтованих на  захист лісу від хвороб, шкідників та пожеж, створення  
природних приватних заповідників, заказників та мисливських господарств,  організацію роботи 
підприємництва на міжнародну співпрацю.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
Механізм реалізації права студента на вільний вибір передбачає організаційні процедури в такій 
послідовності:
- затверджені переліки вибіркових дисциплін із зазначенням короткого опису змісту дисциплін, 
обсягу в кредитах ЄКТС, семестру вивчення, прізвищ, ініціалів, наукових ступенів і вчених звань 
викладачів, що їх викладатимуть до 15 квітня розміщуються на сайті коледжу та  на інформаційних 
стендах відділення і навчальної  частини для ознайомлення з ними  студентів; 
- до 01 травня студенти попередньо можуть обирати вибіркові предмети і записатися у відділенні на 
їх вивчення. 
Мінімальна чисельність бакалаврів у групі з вивчення вибіркових дисциплін повинна складати не 
менше 25 осіб. Якщо на блок дисциплін не записалася мінімально необхідна кількість студентів, 
завідувач відділення доводить до відома студента про перелік дисциплін, які вважаються не 
обраними, і студент може обрати ту дисципліну, де є або може з’явитися достатня для навчання 
кількість студентів.  
У коледжі  практикувався вибір студентами вибіркових дисциплін  шляхом написання заяв.
(http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2019/12/Заява-для-вибору-дисциплін.pdf) Результати опитування 
обов’язково враховуються під час планування освітнього процесу. На засіданні кафедри ухвалюються 
рішення про перелік дисциплін за вибором студентів та забезпечення вільного вибору студентами 
навчальних дисциплін. Для реалізації права здобувачів вищої освіти на вибірковість дисциплін 
відділення  забезпечують сприятливі умови в розкладах занять. Хід освітнього процесу 
відображається в розкладах занять, графіках проходження практик, модульного і підсумкового 
контролю на стендах та інформаційному порталі офіційного сайту МЛТК.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Програмою і навчальним планом на практичну підготовку відведено 22 кредити (660 год), з яких 3 
кредити (90 год) виробнича практика і 19 кредитів (570 год)  навчальні практики Практична 
підготовка дозволяє сформувати такі компетентності: 1) фахові: здатність орієнтуватися у різних 
галузях лісового, мисливського господарств, екології і суміжних з ними науками, галузями; 
пояснювати основні екологічно-природничі теорії і концепції, базові категорії лісівничої, економічної 
науки з позицій найважливіших механізмів взаємодії суспільства та природи; вміння застосовувати 
знання при розв’язанні проблем в різних сферах життєдіяльності; використовувати базові навички в 
процесі прийняття управлінських рішень; здатність до планування, організації та управління; навички 
використання мережевих програмних систем та Інтернет-ресурсів для вирішення теоретичних і 
практичних завдань у галузі професійної діяльності. Загальні компетентності: здатність до 
узагальнень, абстрактного мислення, проведення аналізу та синтезу для розуміння процесів і явищ у 
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галузі «людина-природа» міжособистісна взаємодія, активність, адаптивність, креативність, 
толерантність, критичне мислення, прагнення самовдосконалення, самокритичність, наявність 
стійкого світогляду та наполегливість у досягненні мети; розуміння та сприйняття етичних 
принципів, дотримання професійної етики.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та 
результатам навчання ОП результатам навчання ОП
Освітня програма дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти важливих навичок 
професіоналізму, необхідних для успішної роботи і кар’єрного зростання, які формують засади 
комунікативності (вербального й невербального спілкування), роботи в команді, вміння публічно 
викладати свою думку, особисті лідерські якості, гнучкість і адаптивність відповідно до ситуації. 
Цьому сприяють різноманітні методи навчання, які застосовуються в процесі вивчення дисциплін: 
«Організація лісогосподарського виробництва», «Правова культура особистості», «Основи фахової 
підготовки», «Етнокультурологія». 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Наразі є  затверджений  стандарт вищої освіти за спеціальністю 205 «Лісове господарство»,  для 
першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти, наказ МОН України від 05.12.2018 року № 1342. Із 01 
вересня 2019 року запроваджена нова редакція освітньої (освітньо-професійної) програми   
відповідно до діючого стандарту. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
Малинський лісотехнічний коледж для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти керується роз’ясненням та 
рекомендаціями МОН щодо реалізації наказу Міністерства освіти і науки від 26 січня 2015 року № 47 
«Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», листа МОН України 
від 13.03.2015 р. №1/9-126 «Щодо  особливостей організації  освітнього  процесу та форм навчальних 
планів у 2015/16 н.р.» та окремих норм Закону України «Про вищу освіту». Відповідно, середня 
кількість аудиторних занять в одному кредиті (денна форма навчання) навчальних дисциплін ОП 
становить не менше 40%. Решта часу виділяється на самостійну роботу.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план 
зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
В коледжі ведеться робота щодо запровадження підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною 
формою здобуття освіти, відповідно до Стратегії розвитку коледжу  дуальна форма освіти буде 
запроваджуватися із 2021 року.  

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників ОП
http://mltk.co.ua/вступникам/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Правилами прийому до Малинського лісотехнічного коледжу (затверджені  педрадою від 31.01.2019 
р. №5) на освітній ступінь вищої освіти «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст», початковий 
рівень  вищої освіти, визначені  вступні випробування: фаховий екзамен (включає 9 дисциплін)  та  
екзамен з української мови і літератури  (30 тестових завдань). Програма фахового вступного 
випробування передбачає перевірку відповідності рівню вхідних компетентностей, потрібних для 
того, аби розпочати навчання на освітній програмі «Лісове господарство» ОС «бакалавр». Зазначена 
програма підготовлена провідними фахівцями кафедри лісівництва та захисту лісу: доктором с/г 
наук, професором Красновим В.П. та  кандидатом  с/г наук  Васенковим Г.І., програма обговорена та 
затверджена на  засіданні кафедри. Відповідно до програми, знання абітурієнтів оцінюються за 200-
бальною шкалою, мінімальний прохідний бал – 100 для допуску до участі в конкурсі, як з фахового 
екзамену так і з української мови та літератури. Складовим компонентом конкурсного відбору є 
також і середній бал документа про вищу освіту, як свідчення про попередні успіхи абітурієнта. 
Інформація про вступ для абітурієнтів  доступна за посиланням  http://mltk.co.ua/вступникам/.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється «Положенням про 
порядок переведення, відрахування та поновлення студентів» http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2019/06/13-положення-про-порядок-переведення-поновлення-та-відрахування-
студентів.pdf http://mltk.co.ua/публічна-інформація/ Переведення студентів з одного ЗВО до МЛТК, 
незалежно від форми навчання та напряму підготовки, здійснюється за згодою директорів обох 
закладів вищої освіти. Студент, який бажає перевестися до МЛТК, подає на ім’я директора свого ЗВО 
заяву про переведення й, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до директора 
МЛТК. Заява про переведення або поновлення розглядається в МЛТК протягом двох тижнів, і 
заявникові повідомляють умови зарахування на навчання або причину відмови. Дозволяється 
переведення студентів на суміжні спеціальності на першому ступені вищої освіти, якщо кількість 
одиниць академічної різниці не перевищує, як правило, 12. Визнання результатів навчання студентів, 
які беруть участь в  академічній мобільності, регулюється Положенням про порядок реалізації права 
на академічну мобільність учасниками освітнього процесу МЛТК(http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Положення-про-академічну-мобільність.pdf)

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
Таких випадків досі не було

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється положенням 
«Положення про визнання результатів, здобутих у неформальній та інформальній освіті», 
затвердженим педагогічною радою  Малинського лісотехнічного  коледжу від 10 жовтня 2018р.  
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Положення-про-визнання-результатів-здобутих-у-
неформальній-та-інформальній-освіті..pdf Окремі аспекти переведення чи поновлення студентів, які 
навчаються на неакредитованих ОП регулюються також  положенням «Положення про порядок 
переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти  у Малинському лісотехнічному 
коледжі» затвердженим педагогічною радою  Малинського лісотехнічного  коледжу від 26 червня 
2018 р., що розміщене у відкритому доступі на сайті МЛТК. http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2019/06/13-положення-про-порядок-переведення-поновлення-та-відрахування-
студентів.pdf (Публічна інформація/документи, що стосуються організації освітнього процесу). 
http://mltk.co.ua/публічна-інформація/

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Таких випадків не було

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Програма передбачає студентоцентроване навчання, з використанням інноваційних методів 
викладання, акцентом на проблемно-орієнтованому навчанні та самонавчанні. Керівним документом у 
виборі форм і методів навчання є «Положення про організацію освітнього процесу в МЛТК (протокол 
№12 від  26.06.2018 р., наказ №153 від 11.07.2018 р.). http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Положення-про-організацію-освітнього-процесу.pdf Досягнення програмних 
результатів навчання забезпечується через: діагностику та врахування індивідуальних особливостей 
студентів, інтересів, здібностей, при організації та здійсненні навчально-пізнавальної діяльності, 
формування професійних компетентностей навчальних дисциплін; реалізацію принципу варіативності 
у виборі змісту освітньої та самоосвітньої діяльності; виконання пеціально розроблених 
індивідуальних навчально-дослідних завдань у процесі проходження практики; формування 
креативно психологічно-безпечного освітнього середовища. Враховуючи, що при вступі у 2018 році на 
ОС «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст» відповідно ОПП 2018 року, було запроваджено 
перезарахування деяких навчальних дисциплін, практик та курсових проектів, які вивчалися, 
проводилися та виконувалися на попередньому рівні , під час перезарахування керувалися 
документом «Положення про перезарахування навчальних дисциплін у Малинському лісотехнічному 
коледжі» (протокол №12 від 26.06.2018 р., наказ №153 від 11.07.2018 р.). http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2020/01/11-Положення-про-перезарах.-навч.-дисцип..pdf
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Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Студентоцентровий підхід в освітньому процесі здійснюється наступним чином: залучення студентів 
до прийняття рішень і управління у коледжі для розвитку освітнього процесу, створення 
сприятливого навчального середовища та процедур оцінювання якості вищої освіти; забезпечення 
навчальними ресурсами; можливості набуття навичок та досвіду через діяльність, зокрема через 
роботу за спеціальністю, волонтерську та громадську роботу. Згідно проведеного анкетування, усі з 
33 здобувачів вищої освіти відзначили інформативність лекцій, доступність різних форм навчальної і 
позанавчальної діяльності, вчасність отримання інформації про зміст і очікувані результати навчання, 
контрольні заходи, критерії оцінювання; 32 із 33 бакалаврів  вказали, що освітнє середовище  
створене у ЗВО забезпечує їх потреби й інтереси, 31 із 33 бакалаврів  висловили задоволення  
формами і методами навчання, які враховують їх інтереси; 32 із 33 вказали, що в коледжі наявні  
умови для формування  індивідуальної освітньої траєкторії. Основними документами, що 
демонструють реалізацію студентоцентрованого підходу в навчанні на ОП є: «Положення про освітні 
(освітньо-професійні) програми у Малинському лісотехнічному коледжі».  http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Положення-про-ОПП.pdf «Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність учасниками освітнього процесу Малинського лісотехнічного коледжу» 
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Положення-про-академічну-мобільність.pdf, 
http://mltk.co.ua/публічна-інформація/

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
Принципи академічної свободи на ОП передбачають самостійність і незалежність учасників 
освітнього процесу (як викладачів, так і студентів) під час провадження педагогічної, науково-
педагогічної діяльності, проведення наукових досліджень та у процесі навчання. Науково-педагогічні  
та педагогічні працівники самостійно обирають контент навчальної дисципліни, форми і методи 
навчання і викладання відповідно до її специфіки, виходячи з власного досвіду і забезпечення 
ефективності освітнього процесу. Свобода навчання полягає у праві вільного вибору дисциплін, 
пропозиції альтернативних видів завдань, пошуку оптимальних форм навчання, можливості 
поєднувати навчання з роботою (наявність дисциплін у системі lCloud). Одним з напрямків реалізації 
студентської свободи є оцінювання викладачів студентами, право на оскарження процедури та 
результатів проведення контрольних заходів.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів *
Усі учасники освітнього процесу своєчасно, до початку семестру, інформуються щодо цілей та змісту 
освітнього компонента, програмних результатів навчання, методів і критеріїв оцінювання, шляхом 
розміщення робочих програм освітніх компонентів на сайті коледжу  http://mltk.co.ua . Інформаційні 
ресурси є на сайті у відкритому доступі для учасників освітнього процесу. Така форма є зручною і 
ефективною. Крім того, ця інформація подається також викладачами під час ознайомлення студентів 
з дисципліною на першому занятті.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
В процесі навчання питому вагу в системі оцінювання мають такі форми роботи, як написання 
рефератів, складання проєктів тощо. Важливу роль відводиться роботі та участі студентів у 
різноманітних проєктах. Так студенти:  Осінський Д. П. провів дослідження на тему «Аналіз стану 
березових насаджень у Слобідському лісництві ДП «Малинське ЛГ»; Сільвеструк Д. М. – «Аналіз стану 
природного поновлення в насадженнях Слобідського лісництва ДП «Малинське ЛГ». З березня 2018 
року із десятьома державними лісогосподарськими підприємствами Житомирщини були укладені 
договори про проведення наукових досліджень на тему «Стійкість та продуктивність лісових 
насаджень в умовах техногенезу  Житомирського Полісся». В цих дослідженнях брали участь 
науково-педагогічні працівники, науковці та студенти коледжу: Геля Р. В.,  Осінський Д. П.,  Корзун М. 
А.,  Сич О. О.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
У МЛТК  конструктивно функціонує Комісія внутрішнього забезпечення якості освіти, яка проводить 
заходи щодо розробки та вдосконалення процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, 
опитування випускників  коледжу ( ОКР «молодший спеціаліст»), перший випуск ОС «бакалавр» буде 
в  червні 2020 року http://mltk.co.ua/навчальна-частина/кафедра-лісівництва-та-лісозахисту/ 
здобувачів вищої освіти. Результати моніторингу обговорювалися на засіданні циклових комісій, 
адміністративних, методичних та педагогічних радах коледжу. Координація функцій із внутрішнього 
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забезпечення якості покладена на центр моніторингу забезпечення якості освіти, який щорічно 
проводить рейтингове оцінювання науково-педагогічних та педагогічних працівників і здобувачів 
вищої освіти. Систему перегляду та оцінювання змісту освітніх компонентів налагоджено  в циклових 
комісіях:  гуманітарних та соціальних дисциплін, лісогосподарських та садово-паркових дисциплін, 
бухгалтерсько-економічних дисциплін, механічних дисциплін  і  на кафедрі лісівництва та захисту 
лісу. Оновлення освітніх програм береться до уваги і під час звітів про стажування викладачів, 
обговоренні результатів їх участі в конференціях та семінарах. Сучасні практики та наукові 
досягнення регулярно стають предметом розгляду  на засіданнях семінару підвищення  методичної 
та психолого-педагогічної майстерності  викладачів  коледжу. Оновлення контенту освітніх 
компонентів відбувається постійно. Крім того, на кафедрі регулярно відбувається обговорення текстів 
лекцій викладачів. Щорічно оновлюються і перезатверджуються робочі програми курсів. 
Підтвердженням цього є протоколи засідань кафедри.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
  В процесі розробки ОПП укладені угоди про співпрацю в питаннях навчання, викладання, наукових 
дослідженнях та розвитку освітньої програми з Державним Каунаським університетом  прикладних 
наук з лісового господарства і інженерії (Литва) та Державним коледжем  м. Шяуляй (Литва). 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Використовуються такі види контролю: поточний, модульний, підсумковий. Поточний контроль може 
проводитися у формі усного опитування, письмового експрес-контролю, виступів студентів  на 
семінарських заняттях, при захисті практичних та лабораторних робіт, а також у формі 
комп’ютерного тестування та тестування на паперових носіях. Кожна дисципліна має чітко окреслені 
форми контрольних заходів та критерії оцінювання, які є у відкритому доступі в робочих програмах та 
силабусах, а також повідомляються викладачами в процесі ознайомлення студентів з дисципліною. 
Періодично в коледжі проводяться директорські контрольні  роботи з базових дисциплін, які 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання з окремих освітніх компонентів. 
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої  освіти в Малинському 
лісотехнічному коледжі» http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Положення-про-систему-
внутріш.-забезпеч.-якості-освіти.pdf, «Положення  про контроль  знань студентів Малинського 
лісотехнічного коледжу» http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Положення-про-контроль-
знань.pdf

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Після вивчення логічно завершеної частини програми (розділу) навчальної дисципліни проводиться 
модульний контроль, по завершенні вивчення  всієї дисципліни – підсумковий контроль – екзамен 
(залік). Терміни проведення модульного та підсумкового контролю визначаються заздалегідь та 
вносяться у графік і оприлюднюються на кафедрі  та відділенні. Для самостійної перевірки знань 
студентам пропонуються також питання для самоконтролю. Посилання і текст по контрольних 
заходах і критеріях оцінювання розміщено на сайті: «Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої  освіти в Малинському лісотехнічному коледжі» http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Положення-про-систему-внутріш.-забезпеч.-якості-освіти.pdf , «Положення  
про контроль  знань студентів Малинського лісотехнічного коледжу» http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Положення-про-контроль-знань.pdf, «Положення про організацію освітнього 
процесу в Малинському лісотехнічному коледжі»: http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Положення-про-організацію-освітнього-процесу.pdf

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Інформація про графіки контрольних заходів розміщується на початку кожного семестру на 
інформаційному порталі сайту МЛТК. (http://mltk.co.ua/денна-форма-навчання-2/, 
http://mltk.co.ua/заочна-форма-навчання/) Там вказана вичерпна інформація про назву навчальної 
дисципліни ОП, викладача що забезпечує викладання цієї дисципліни, конкретний розподіл балів по 
змістових модулях з кожної дисципліни та кінцеві форми модульного і підсумкового контролю. 
http://mltk.co.ua/навчальна-частина/кафедра-лісівництва-та-лісозахисту/

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
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Атестація здобувачів вищої освіти проводиться у формі захисту кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи. Атестація вперше  відбудеться   в червні 2020 року  - відкрито і публічно. Інформацію про 
результати атестації буде розміщено в розділі «Новини» на сайті коледжу http://mltk.co.ua/новини/. 
Кваліфікаційна  робота  буде оприлюднена на сайті коледжу. Стандарт вищої освіти для 
спеціальності 205 «Лісове господарство»,  для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
затверджено наказом  МОН України від 05.12.2018 року № 1342. 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Контрольні заходи охоплюють поточний (модульний) і підсумковий контроль. Форми проведення й 
критерії оцінювання контролю визначаються кафедрою. Семестровий контроль здійснюється у 
формах семестрового екзамену або заліку з конкретної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, 
визначеного робочою програмою. Семестрові екзамени в коледжі проводяться згідно розкладу, який 
доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку підсумкового 
контролю. Методика проведення підсумкового контролю конкретизується кафедрою. Коледж може 
встановлювати студенту індивідуальні терміни проведення підсумкового контролю за наявності 
об’єктивних для цього причин. Студенти, які не з’явилися на підсумковий контроль без поважних 
причин, вважаються такими, які отримали незадовільну оцінку. Повторне складання екзаменів 
дозволяється не більше двох разів: один раз викладачеві, другий – комісії, яка створюється 
завідувачем кафедри. У МЛТК процедура проведення контрольних заходів регулюється 
положеннями: «Положення про організацію освітнього процесу в Малинському лісотехнічному 
коледжі» http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Положення-про-організацію-освітнього-
процесу.pdf, «Положення  про контроль  знань студентів Малинського лісотехнічного коледжу» 
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Положення-про-контроль-знань.pdf

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Основним офіційним документом для систематичного й детального відображення успішності 
студентів протягом семестру й навчального року є журнал обліку роботи академічної групи та 
викладачів (журнал обліку роботи та виконання навчального навантаження викладачів кафедри та 
відвідування занять студентами групи), який є відкритим для ознайомлення всіх учасників освітнього  
процесу, включно батьків студентів. Екзаменатор несе персональну відповідальність за систематичне 
заповнення відомостей контролю та журнал обліку роботи академічної групи та викладачів (журнал 
обліку роботи та виконання навчального навантаження викладачів кафедри та відвідування занять 
студентами групи),  й зобов’язаний вчасно виставляти  отримані студентами оцінки, достовірність 
яких підтверджує особистим підписом. «Положення про політику  та процедури  врегулювання 
конфліктних ситуацій у  Малинському лісотехнічному коледжі» http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Положення-про-комісію-з-врегулювання-конфліктів.pdf Конфлікту інтересів з 
цього приводу не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Порядок повторного проходження контрольних заходів в МЛТК регламентується  положеннями: 
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої  освіти в Малинському 
лісотехнічному коледжі» http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Положення-про-систему-
внутріш.-забезпеч.-якості-освіти.pdf, «Положення  про контроль  знань студентів Малинського 
лісотехнічного коледжу»  http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Положення-про-контроль-
знань.pdf Якщо під час семестрового контролю з будь-якої навчальної дисципліни студент отримав 
менше шістдесяти балів за шкалою ЄКТС, то виникає академічна заборгованість. Ліквідація 
академічної заборгованості здійснюється після закриття першої екзаменаційної відомості і занесення 
даних про результати екзамену  в підсумкову відомість. Ліквідація академічної заборгованості з 
екзаменаційної навчальної дисципліни здійснюється шляхом повторного складання семестрового 
екзамену. Допускається повторне складання екзамену не більше двох разів з кожної дисципліни: 
один раз – викладачеві, другий – комісії. Графік повторного складання екзаменів затверджує 
заступник  директора з навчальної роботи і оприлюднює на дошці оголошень коледжу. Кожна спроба 
повторного складання екзамену фіксується документально в додатковій відомості.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
У розділі «Порядок оскарження процедури контрольних заходів» « Положення про політику та 
процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Малинському лісотехнічному коледжі». 
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Положення-про-комісію-з-врегулювання-конфліктів.pdf 
Згідно цього документу, у випадку незгоди з виставленою оцінкою поточного, модульного чи 
підсумкового контролю здобувач вищої освіти має право подати на ім’я директора коледжу апеляцію. 
Апеляція подається в день виставлення оцінки поточного, модульного чи підсумкового контролю з 
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обов’язковим повідомленням  заступника директора з навчальної роботи. У випадку надходження 
апеляції наказом директора створюється комісія для розгляду апеляції. Головою комісії призначається 
заступник директора з навчальної роботи, членами – завідувачі відділенням та завідувач кафедри. 
Комісія розглядає апеляцію здобувача вищої освіти з приводу порушення критеріїв оцінювання, що 
могло негативно вплинути на виставлену викладачем оцінку. У випадку встановлення комісією ознак 
необ’єктивності оцінювання викладачем, комісія пропонує директору коледжу скасувати відповідну 
поточну чи підсумкову оцінку і провести повторне оцінювання здобувача вищої освіти у присутності 
комісії з розгляду апеляції.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Нормативними актами, якими керується  МЛТК у дотриманні академічної доброчесності є:  
«Положення про  академічну  доброчесність в Малинському лісотехнічному коледжі», 
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-АКАДЕМІЧНУ-ДОБРОЧЕСНІСТЬ-МЛТК.pdf 
«Положення про систему запобігання та виявлення плагіату в  Малинському лісотехнічному коледжі»  
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Положення-систему-запобігання-та-виявлення-
плагіату.pdf та Статуту Малинського лісотехнічного коледжу http://mltk.co.ua/публічна-інформація/. 
Окремо діє система особистого зобов’язання дотримання норм академічної доброчесності здобувачем 
вищої освіти та науково-педагогічним, педагогічним працівником (заповнення особистої Декларації 
про академічну доброчесність, яка зберігається в особових справах).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
Для перевірки на академічний плагіат на предмет виявлення фактів та обсягу неправомірних 
запозичень, здобувачами вищої освіти, відповідальною особою та навчальною частиною, кафедрою 
здійснюється перевірка  дипломних,  кваліфікаційних (бакалаврських)  робіт за  допомогою програми 
на антиплагіат Etxt Antiplagiat. Остаточне рішення приймає ДЕК.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти МЛТК зосереджена у двох 
вимірах: проведення просвітницьких заходів щодо актуальності засад академічної доброчесності та 
«моніторингова місія» студентської ради МЛТК щодо поширення та дотримання ідеї академічної 
доброчесності. В коледжі  проводиться опитування «Викладач очима студентів», що зменшує ризик 
прояву корупційної діяльності та недоброчесності з боку викладача. В коледжі було проведено низку 
заходів для викладачів та студентів, присвячених формуванню в них компетенції доброчесності: 
«Академічна доброчесність – формування нової академічної культури», лекторій, що дає змогу в 
доступній формі донесли студентству   основні положення академічної доброчесності. Окрім цього, 
при коледжі створена комісія з питань етики та академічної доброчесності, наказ №323 від 27.12.2019 
(http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/про-склад-комісій-академ.доброчесність.pdf) Здобувачі 
вищої освіти ОП заповнюють особисті декларації про академічну доброчесність. Ці декларації 
зберігаються в їх особових справах.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
У МЛТК діє «Положення про систему запобігання та виявлення плагіату в Малинському 
лісотехнічному коледжі». http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Положення-систему-запобігання-
та-виявлення-плагіату.pdf Ним регулюються випадки академічної доброчесності. Для перевірки 
навчальних та наукових праць на наявність плагіату наказом директора коледжу призначається 
відповідальна особа. За результатами перевірки роботи відповідальна особа складає відповідну 
довідку, яку передає керівнику виконавця роботи. Під час розгляду матеріалів щодо наявності 
академічного плагіату використовується шкала в якій вказано оцінки унікальності навчально-
наукового матеріалу (у відсотках до загального об'єму матеріалу). Встановлення фактів низької 
унікальності роботи є: підставою відмови у наданні рекомендації для друку; підставою для прийняття 
рішення про недопущення до захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи, вона знімається з 
розгляду незалежно від стадії її розробки, без права захисту, така робота відправляється на 
доопрацювання. Виявлення фактів академічного плагіату в роботах осіб викладацького складу 
враховується під час атестації, а також при подовженні дії трудового договору, у роботах студентів – 
під час оцінювання результатів їх освітньої діяльності. Спеціальність 205 на ОС «бакалавр» було 
відкрито з 1 вересня 2018 року, відтак перевірка кваліфікаційних (бакалаврських) робіт буде 
відбуватися у травні 2020 року.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
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професіоналізму?
Згідно Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників у МЛТК» (наказ № 153 від 11.07.2018 р.). Для проведення відбору 
кандидатів на заміщення посад науково-педагогічних працівників наказом директора коледжу 
утворюється конкурсна комісія. Конкурсний відбір проводиться за засадах: відкритості, гласності, 
законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності ухвалення рішень конкурсною 
комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень, неупередженого ставлення до 
кандидатів на вакантні посади науково-педагогічних працівників. Посади науково-педагогічних 
працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, друковані 
навчально-методичні (наукові) праці, що відповідають профілю і навчальним дисциплінам, стаж 
науково-педагогічної роботи у ЗВО або викладачі які мають вищу кваліфікаційну категорію. При 
позитивному рішенні директор скеровує документи осіб, які подали заяви на участь у конкурсі, до 
відповідного підрозділу. Кандидатури претендентів на заміщення посад  викладача, доцента, 
професора попередньо обговорюються на засіданні відповідної кафедри в їх присутності (у разі 
відсутності претендента кандидатура обговорюється лише за його письмової згоди). Станом на 
01.02.2020 року в коледжі за ОС «бакалавр» здійснюють освітню діяльність два доктори наук, 1 – 
штатний , десять кандидатів наук 5 – штатні.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
Роботодавці долучаються до роботи щодо оцінювання освітньої програми, навчальних дисциплін, 
беруть участь у забезпеченні ефективного проходження навчальних та виробничої практик 
студентами, а також включені до Програмної ради при кафедрі:  Рибинський Ігор Євгенович – 
генеральний директор  Житомирського  обласного  комунального агролісогосподарського 
підприємства Житомироблагроліс; Ільїн Роман Валерійович – перший  заступник начальника 
Житомирського обласного  управління  лісового  та мисливського господарства; Шелюк Микола 
Іванович  –  директор Природного заповідника «Древлянський» (природоохоронна територія в межах 
Народицького району Житомирської області), Лінкевич Павло Павлович – головний  інженер 
Поліського природного  заповідника (природно-заповідний  об’єкт загальнодержавного значення, 
розташований в Олевському та Овруцькому районах Житомирської області), Лайчук Павло 
Володимирович – голова Житомирського мисливсько-рибальського  виробничого підприємства 
Житомирської  обласної  організації  українського товариства мисливців і рибалок (ТОВ «УТМР»).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Лекції для здобувачів освітньо-професійної програми читають: Краснов Володимир Павлович, 
директор Поліського філіалу УкрНДІЛГА, доктор сільськогосподарських наук, професор; Зборовська 
Ольга Володимирівна, старший науковий співробітник Поліського філіалу УкрНДІЛГА, кандидат 
сільськогосподарських наук; Захарчук Володимир Андрійович, головний лісничий ДП «Овруцький 
лісгосп», кандидат сільськогосподарських наук; Жуковський Олег Валерійович, науковий 
співробітник Поліського філіалу УкрНДІЛГА.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
У МЛТК діє Програма професійного зростання педагогічних працівників на 2019 – 2020 навчальний 
рік. http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Програма-професійного-зростання-педагогічних-
працівників-МЛТК-19-20.pdf Періодично викладачі ОП проходять стажування та курси підвищення 
кваліфікації в НАПН України ДВНЗ «Університет  менеджменту освіти», ННІ ПДО НУБіП України, Центрі 
ПДО ЖНАЕУ, ІППК НПУ ім. М. П. Драгоманова. Професійний рівень викладача є важливим при 
рейтинговому оцінюванні. Професійному розвиткові викладацької майстерності сприяють заохочення: 
подяки, грамоти, відзнаки МОН України і органів влади. Професійний розвиток викладачів участь у 
науково-практичних, науково-теоретичних конференціях, форумах. Викладачі брали участь у 
Міжнародній науково-практичній  конференції «Соціокультурні світи. Прекрасне як чинник 
виховання». На базі коледжу. була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Лісівнича 
освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку»; Всеукраїнська науково-практична 
конференція на тему: «Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового 
господарства» присвячена В.Є. фон Граффу. На базі Історико-краєзнавчого музейного комплексу 
МЛТК проводяться Всеукраїнські конференції присвячені життю та діяльності вченого-гуманіста, М. 
М. Миклухо-Маклая. Традиційно проводяться форуми успішних випускників, у якому беруть участь 
відомі та успішні люди – випускники МЛТК. На цих форумах обговорюють проблеми: лісовирощування; 
охорони і захисту лісу; правове забезпечення лісової галузі.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
В МЛТК діє семінар підвищення  методичної та психолого-педагогічної майстерності  викладачів  на 
2019-2020 навчальний рік, який передбачає  один раз на два місяці  заходи, направлені на 
задоволення актуальних професійних потреб викладачів. Програмою семінару передбачено 
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проведення тренінгів та круглих столів, направлених на стимулювання викладачів до пошуку 
інноваційних методів викладання; практичне засвоєння ними навичок техніки ведення занять із 
сучасними інтерактивними  технологіями із залученням СІТ; володіння інструментами роботи з 
власним емоційним та психологічним станом; формування здатності викладачів створювати 
ефективне едукаційне середовище для студентів із різними освітніми потребами та з різними типами 
порушення здоров'я; розвиток навичок та засвоєння інструментів у вирішенні конфліктів; 
ознайомлення з інструментами для розвитку у студентів «м’яких навичок»; застосування 
компетентнісного підходу під час розробки освітніх програм в МЛТК. Крім того, адміністрацією ЗВО 
застосовується цілий ряд заохочувальних методів. http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Положення-про-рейтингову-оцінку.pdf Викладачі, які досягнули високого 
професіоналізму на освітянській ниві були неодноразово відзначені подяками та грамотами  
Міністерства освіти і науки України, органів влади різного рівня. П’ятеро викладачів коледжу мають 
почесне звання «Відмінник освіти України», одна  особа – Заслужений працівник освіти України, 
десятки  викладачів отримали Почесні грамоти, грамоти та подяки Міністерства освіти і науки.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Для забезпечення освітнього процесу в коледжі функціонує бібліотека, загальна площа якої 245,3 
кв.м. Фонд бібліотеки налічує 44979 примірників та 23 найменувань  періодичних видань, що 
відповідає Ліцензійним умовам. В МЛТК функціонує 4 спеціалізованих комп’ютерних класи, 11 од. 
мультимедійного обладнання, 10 ноутбуків та 1 інтерактивна дошка. На ОП наявні комплекси усіх 
освітніх компонентів, які включають: навчальну та робочу програми, заплановані результати 
навчання, порядок і критерії оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу 
інформаційні ресурси в Інтернеті; програми з усіх видів практичної підготовки, методичні 
рекомендації до написання кваліфікаційних (бакалаврських) робіт. Функціонує спортивно-оздоровчий 
комплекс, який включає 3 спортивні зали (ігровий, єдиноборства та гімнастики, тренажерний). 
Здобувачі вищої освіти у МЛТК забезпечені усією необхідною соціальною інфраструктурою. 
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Стан-соціальної-інфраструктури.pdf До послуг студентів 2 
гуртожитки, медичний пункт, 2 пункти харчування. Для забезпечення дозвілля студентів коледжу 
функціонує актова зала і студентський клуб «Юність». http://mltk.co.ua/господарська-частина/, 
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Забезпечення-приміщеннями-навчального-призначення-
та-іншими-приміщеннями.pdf

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити 
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля 
виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
На всій території МЛТК забезпечено вільний доступ до мережі Інтернет. Станом на 01.01.2020 р. на 
сервері коледжу  зареєстровано 54 електронні силабуси (комплекси навчальних дисциплін). Аналіз 
системи електронного навчання засвідчує, що бакалаври  МЛТК використовують електронні ресурси 
коледжу. Відвідування сайту за день (29.01.2020 р.) 360 користувачів, що загалом переглянули 
сторінок за день 739 разів.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
У коледжі  працює Підрозділ з охорони праці та цивільної оборони, який в своїй діяльності керується 
положенням про організацію роботи з охорони праці учасників  навчально-виховного процесу 
(затверджений 06.06.2018р.), накази «Про призначення відповідальних за стан охорони праці в 
підрозділах коледжу» (№69 від 26.03.2019 р.), «Про призначення інструктора  протипожежної 
профілактики» ( № 368-к від 21.11.2019 р.) Проводяться навчання з питань охорони праці працівників, 
для цього створена постійно діюча комісія. Коледж забезпечений первинними засобами 
пожежогасіння. Для гуртожитків, навчальних приміщень розроблено Інструкції з охорони праці та 
пожежної безпеки, плани евакуації які знаходяться на видних місцях приміщень. Діють накази про 
заборону тютюнокуріння та вживання алкогольних напоїв на території коледжу. Проводяться планові 
та позапланові навчання з евакуації студентів та працівників коледжу в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, протипожежні тренування (09.12.2019 р.) Станом психічного здоров’я 
учасників освітнього процесу  опікується психологічна служба (наказ №212 від 18.09.2019р.). 
Проводяться заходи, направлені на пропаганду здорового способу життя. Організовуються спортивні 
змагання, змагання-естафети в якій беруть участь викладачі. У коледжі здійснюється потужна 
підтримка студентських спортивних команд: міні-футбол, вільна боротьба, волейбол, настільний 
теніс. Студенти коледжу приймають участь в обласних  змаганнях та Всеукраїнському  турнірі з 
футболу серед студентів «Кубок «Юність Посулля» (м. Лубни).
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Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Кожен викладач кафедри має спеціально відведений час для індивідуальної роботи та консультацій 
(графік консультацій у відкритому доступі). Щосеместрово проводяться відкриті науково-методичні 
семінари із залученням студентів-бакалаврів, на яких обговорюються проблеми і перспективи обраної 
програми та її освітніх компонентів, а також актуальні проблеми студентського життя і навчання. На 
високому рівні працюють куратори груп, які постійно цікавляться перебігом навчання і проблемами 
позааудиторного життя бакалаврів та намагаються сприяти їх розв’язанню. Надається матеріальна 
допомога при виникненні особливих життєвих обставин. Згідно проведеного анкетування, студенти 
задоволені організацією освітнього процесу та середовища і вважають комунікацію з викладачами 
ефективною.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення 
таких умов на ОП (якщо такі були)
Усі 3 навчальні корпуси та 2 гуртожитки коледжу, а також прибудинкова територія доступні для осіб 
з обмеженими можливостями та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних 
норм, державних стандартів і правил. У МЛТК реалізовано «Науково-експертний висновок про 
проведене технічне обстеження щодо доступності прибудинкової території та будівель для осіб з 
інвалідністю та маломобільних груп населення» в усіх гуртожитках та навчальних корпусах, яким 
встановлено: 
- прибудинкова територія має  відповідний благоустрій, який відповідає вимогам норм;
- доступ до навчальних корпусів та гуртожитків також відповідає нормам. 
Висновок проведено експертом з Центра проєктування та експлуатації будівель і споруд  –   А. М. 
Малаховим (кваліфікаційний сертифікат, виданий «Атестаційною Архітектурно-будівельною 
комісією», серія АЕ №000411).

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
Процедура вирішення конфліктних ситуацій регламентується Положенням про політику та процедуру 
врегулювання конфліктних ситуацій у МЛТК, http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Положення-
про-комісію-з-врегулювання-конфліктів.pdf (наказ №235 від 22.10.2018 р.), в якому закладена система 
запобігання, виявлення та врегулювання конфліктних ситуацій. Інструментом для вирішення 
конфліктних ситуацій є методи реагування на конфліктні ситуації керівником структурного 
підрозділу: бесіда з конфліктуючими сторонами з метою визначення причин та сутності конфліктної 
ситуації; ініціювання створення тимчасової спеціальної комісії щодо врегулювання конфліктної 
ситуації у МЛТК; інформування органів внутрішніх справ у випадку спірної ситуації або у випадку 
трактування однієї з конфліктуючих сторін конфліктної ситуації як кримінальної; інформування 
учасників конфліктної ситуації про висновки тимчасової спеціальної комісії та запропоновані проекти 
рішень; контроль за дотриманням запропонованих висновків та рішень тимчасової спеціальної комісії. 
Першочерговими способами вирішення конфліктних ситуацій   комісії з врегулювання конфліктних 
ситуацій, яка регламентуються правовими нормами України, Положенням щодо врегулювання 
конфліктних ситуацій у МЛТК. Уповноваженою особою боротьби з корупцією в коледжі  призначено 
Ковальчук Л.О., проведений семінар-тренінг для викладачів  та керівників підрозділів з питань  
протидії та виявлення корупції. З моменту впровадження ОП конфліктних ситуацій не виявлено.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої програми визначається положенням «Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої  освіти в Малинському лісотехнічному коледжі» 
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Положення-про-систему-внутріш.-забезпеч.-якості-
освіти.pdf.  У контексті здійснення заходів щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в коледжі 
запроваджено прозорий механізм формування, моніторингу і корекції освітніх програм, які розміщені 
на офіційному сайті коледжі. В МЛТК конструктивно функціонує Комісія внутрішнього забезпечення 
якості освіти. http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/Положення-про-Комісію-внутрішнього-
забезпечення-якості-освіти.pdf У контексті моніторингу якості комісією щорічно проводиться 
рейтингове оцінювання педагогічних,  науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. 

Сторінка 17



Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Щорічний аналіз  бакалаврської  програми здійснює Комісія з внутрішнього забезпечення якості 
освіти та Програмні ради. Постійний аналіз і оцінювання ОП здійснюється різними суб’єктами – 
учасниками моніторингу освітнього процесу, зокрема,  бакалаврами  після вивчення навчальних 
дисциплін та роботодавцями після проходження навчальних  практик. Здійснення таких заходів як 
опитування  бакалаврів з метою оцінювання якості кадрового забезпечення викладання та якості 
навчання, рівня задоволеності освітньою програмою та відповідності задекларованих кредитних 
вимірів окремих навчальних дисциплін реальному навчальному навантаженню тощо дозволяють 
встановити відповідність навчальних планів та робочих програм навчальних дисциплін потребам 
здобувачів вищої освіти. Внесення змін до навчального плану в частині уточнення назв ОК ОП, 
логічної структури навчання та форм контролю відбувається за поданням групи забезпечення. 
Рішення про затвердження і внесення змін в освітню програму регулюється «Положення про освітні 
(освітньо-професійні) програми в Малинському лісотехнічному коледжі». http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Положення-про-ОПП.pdf Внесення змін до затверджених навчальних планів 
здійснюється після їх експертизи на відповідність затвердженій ОП. Періодичність перегляду робочих 
навчальних програм та внесення змін відбувається щорічно з урахуванням інноваційних процесів та 
виявлених під час моніторингу слабких місць у якості знань бакалаврів і якості викладання 
навчальних дисциплін. Рішення про внесення зміни у робочі навчальні програми розглядаються і 
затверджуються на засіданні кафедри та методичної ради коледжу. НМК переглядаються щорічно, а 
також у випадку змін нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Річний досвід 
впровадження освітньої бакалаврської програми зумовив потребу в редагуванні тематичних планів 
робочих програм з усіх навчальних дисциплін у напрямі укрупнення деяких тем і навпаки 
акцентування уваги на темах, які дозволяють розширити професійне проблемне поле та оновлення 
переліку тем індивідуальних навчально-дослідних завдань і бакалаврських  робіт, урізноманітнення 
форм самостійної роботи. За результатами останнього перегляду до ОП було внесено наступні зміни: 
5 дисциплін, які були в розділі за вибором студента  було перенесено  у обов’язкові компоненти,а  9 
дисциплін було перенесено  у вибірковий блок, що дало можливість збільшити вивчення дисциплін 
ОК «Економічна теорія» із двох кредитів до чотирьох, ОК «Природно-заповідна справа» із трьох 
кредитів до п’яти, ОК «Екологічна  стандартизація  та сертифікація  в лісовому» із  трьох до чотирьох 
кредитів, ОК «Основи радіоекології»  із трьох до чотирьох кредитів, ОК»Нарисна геометрія» зменшено 
із чотирьох до трьох кредитів,  ОК»Геодезія» зменшено із п’яти до трьох кредитів. Ці зміни викликані 
специфікою і значенням освітніх компонентів та врахуванням інтересів здобувачів вищої освіти.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені 
до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх 
позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Основним засобом залучення здобувачів вищої освіти до процесу періодичного перегляду ОП та її 
якості є проведення опитувань із застосуванням індикаторів, що вимірюють процес викладання та 
навчання дисциплін за допомогою електронного сервісу для анонімного онлайн-опитування 
здобувачів вищої освіти після завершення вивчення дисципліни. Здобувачі вищої освіти беруть 
безпосередню участь у формуванні вибіркової частини навчальних планів, індивідуальних планів 
навчання. У коледжі  діє окреме «Положення про освітні (освітньо-професійні) програми в 
Малинському лісотехнічному коледжі», схвалене на засіданні педагогічної  ради  коледжу (протокол  
№ 5 07.12.2017 р.) та введене в дію наказом директора  № 257 від 11.12.2017 р. http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Положення-про-ОПП.pdf у цьому  документі виписано механізм реалізації 
права студента на вільний вибір навчальних дисциплін.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Участь студентів та бакалаврів  в управлінні освітнім процесом підвищує рівень їх відповідальності за 
якість здобутої освіти та сприяє перетворенню студентства в соціального партнера адміністрації вузу 
і професорсько-викладацького складу. Розуміння цього факту адміністрацією закладу вплинуло на 
формування ефективної системи зв’язку між органами студентського самоврядування та різними 
підрозділами освітнього процесу коледжу. Підтвердженням цього факту є щорічний моніторинг рівня 
задоволеності бакалаврами змістом практичних та лекційних занять. Такі заходи дають можливість 
вносити зміни до освітнього процесу. Регулярно кафедрою  лісівництва та захисту лісу, завідувачами 
відділень   проводяться зустрічі з представниками здобувачів вищої освіти, в межах яких відбувається 
обговорення питань на предмет проблем, пов’язаних з освітнім процесом. Регулярні зустрічі з 
активом  бакалаврських  груп відбуваються і на рівні керівництва  коледжу. Для цього попередньо 
збираються запити, які аналізуються в процесі діалогу зустрічей. Внутрішня оцінка ефективності 
реалізації освітньої програми здійснюється шляхом обговорення результатів проміжної та підсумкової 
атестації на рівні кафедри, засідання адміністративної, методичної та педагогічної  радах, 
моніторингу показників задоволеності якістю освітніх послуг та заходів спрямованих на підвищення 
якості освітніх послуг.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або 
через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
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забезпечення її якості
У  коледжі створено рада стейкхолдерів, до складу якої входять роботодавці усіх напрямків 
підготовки молодих фахівців. На спільних засіданнях Комісії внутрішнього забезпечення якості освіти 
та Ради стейкхолдерів обговорюються та враховуються пропозиції роботодавців під час розробки та 
перегляді ОП. Також, роботодавці долучені до проведення низки моніторингових досліджень 
(анкетувань) на предмет адаптації молодих фахівців на першому робочому місці, по оцінюванні 
освітніх програм, навчальних дисциплін тощо. Програмна рада ОП «Лісове господарство» проводить 
засідання на початку семестру, під час яких відбувається обговорення формування необхідних 
компетентностей випускника та освітніх компонентів програми (протоколи засідань ради 
зберігаються на кафедрі). Постійно, після проведення Всеукраїнських  науково-практичних 
конференцій  лісівничого спрямування, проводяться круглі столи із науковцями, науково-
педагогічними та педагогічними кадрами з питань  лісівничо-екологічних проблем та траєкторії 
освітньої діяльності  закладів вищої освіти  лісівничих спеціальностей України.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
В коледжі питання працевлаштування студентів та випускників координує Підрозділ сприяння 
працевлаштування випускників. Підрозділ проводить зустрічі, круглі столи зі студентами випускних 
курсів на предмет інформування та ознайомлення їх із ситуацією на ринку праці, вимогами 
законодавства України під час працевлаштування і отримання першого робочого місця. У своїй 
діяльності Підрозділ  керується положенням «Положення  про  працевлаштування  випускників» 
(наказ №86 від 05.05.2014 року). Коледж має налагоджений зворотній зв’язок з випускниками  
початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти, створено базу даних про працевлаштування 
випускників. Пропозиції роботодавців щодо вакантних посад розміщуються на сайті в розділі 
працевлаштування – вакансії підприємств http://mltk.co.ua/денна-форма-навчання-2/.  Щодо 
випускників-бакалаврів  ОП «Лісове господарство», то в 2020 році буде лише перший випуск.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система 
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
В ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП за час її реалізації було 
встановлено, що  5 дисциплін  які були в розділі за вибором студента  було перенесено  у обов’язкові 
компоненти, а  9 дисциплін було перенесено  у вибірковий блок, що дало можливість збільшити 
вивчення дисциплін ОК «Економічна теорія»  із двох кредитів до чотирьох, ОК «Природно-заповідна 
справа» із трьох кредитів до п’яти, ОК «Екологічна  стандартизація  та сертифікація  в лісовому» із  
трьох до чотирьох кредитів, ОК «Основи радіоекології»  із трьох до чотирьох кредитів, ОК»Нарисна 
геометрія» зменшено із чотирьох до трьох кредитів,  ОК»Геодезія» зменшено із п’яти до трьох 
кредитів.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до 
уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої 
акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Перегляд компонентів освітньої програми пов’язаний з врахуванням інноваційних змін, реагуванням 
на пропозиції студентського самоврядування потребує внесення змін у робочі навчальні програми. 
Впровадження оновлених програм з навчальних дисциплін проходять процедуру зовнішнього 
рецензування. Освітня програма ОС «бакалавр» спеціальності «Лісове господарство» вперше 
проходить акредитацію. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Встановлення міжпредметних зв’язків та міжнародної співпраці у сфері освіти та науки сприяє 
формуванню нових професійних і кроскультурних компетентностей як викладачів, так і студентів, 
отриманню останніми нових знань, вмінь та навичок у відповідності до особистих цілей набуття 
професіоналізму, а тому має вирішальне значення для вдосконалення системи внутрішнього 
забезпечення якості освітньої програми. Вагомий вплив на перегляд освітніх програм мають і різні 
форми освітньо-наукової співпраці з вітчизняними  ЗВО лісівничого спрямування, науково-дослідними 
установами (Поліський  філіал Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та 
арголісомеліорації  імені  Г. М. Висоцького, Інститутом  сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового  виробництва НААН (м.Чернігів), провідними вченими тощо. На ОП враховуються 
думки і пропозиції викладачів непрофільних дисциплін, що читаються  на бакалавраті.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
У коледжі створено інституційну модель системи управління якістю освітньої діяльності 
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/оновлено-САЙТ-Інституційна-модель-системи-
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внутрішнього-забезпечення-якості-у-МЛТК.pdf, мета якої – створення та реалізація умов для якісної 
підготовки фахівців відповідного рівня та спеціальності, здатних конкурувати на ринку праці, 
компетентних, відповідальних, які вільно володіють своєю професією, готових до постійного 
професійного зростання, соціальної та професійної мобільності. Інституційна структура складається з 
п’яти рівнів забезпечення якості освіти. Перший рівень – здобувачі освіти ЗВО. Другий рівень – рівень 
безпосередньої реалізації освітніх програм. Третій рівень – рівень впровадження та адміністрування 
освітніх програм, щорічного моніторингу спеціальності, програм і потреб галузевого ринку праці. 
Четвертий рівень – рівень розроблення, експертизи, апробації, моніторингу академічної політики. 
П’ятий рівень – рівень прийняття загальних рішень у коледжі: Наглядова Рада (проєкт), директор, 
педагогічна рада – функції визначаються Законом України «Про вищу освіту» та Статутом.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Статут Малинського лісотехнічного коледжу  ( затверджений наказом МОН України від 06.11.2018 
року № 1214) http://mltk.co.ua/публічна-інформація/; 
Положення про організацію освітнього процесу http://mltk.co.ua/публічна-інформація/; Правила 
прийому http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2019/02/Правила-прийому-до-МЛТК-.pdf 
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2019/12/ОС-Бакалавр-2020-з-додатками.pdf Правила внутрішнього 
розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в освітньому закладі «Малинський лісотехнічний 
коледж» (прийнято зборами трудового колективу протокол № 3 від 19.12.2019 р.). Всі документи є 
оприлюдненими на офіційному сайті МЛТК. http://mltk.co.ua

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
http://mltk.co.ua/публічна-інформація/

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/ОПП-2018-бакалавр-оновлено.pdf 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильні сторони ОП. 1. Освітня програма «Лісове господарство» відповідає потребам і викликам 
сучасного життя, кардинальним змінам, що відбуваються практично в усіх його сферах. Спрямована 
на потреби ринку праці, вона є перспективною, позаяк розширює можливості для працевлаштування. 
2. Програма «Лісове господарство» немає аналогів на теренах північних районів Житомирської, 
Рівненської, Київської та Чернігівської областей, які зазнали забруднення радіонуклідами в результаті 
аварії на ЧАЕС. 3. Цілі програми «Лісове господарство» відповідають Стратегії МЛТК, а її зміст – 
нормативним документам, що стосуються організації освітнього процесу та політиці щодо 
забезпечення якості освіти. 4. Новизна і різноманітність освітніх дисциплін, які відповідають цілям ОП 
та формуванню аналітичних вмінь і навичок. Програма передбачає новий підхід до викладання і 
вивчення дисциплін. 5. ОП є якісною за змістом, логічно структурованою і збалансованою, охоплює 
спектр дисциплін, що дозволяє сформувати правильне уявлення про специфіку суспільно-аналітичної 
діяльності та забезпечує цілісну фахову підготовку бакалавра з лісового господарства для роботи в 
північних районах Житомирської, Рівненської, Київської  та Чернігівської областей, які постраждали 
від аварії на ЧАЕС. 6. Програма «Лісове господарство» орієнтована на досвід іноземних програм 
Державного Каунаського університету прикладних наук з лісового господарства і інженерії та 
Державного коледжу  м. Шяуляй і допускає можливість навчання на аналогічних програмах 
закордонних ЗВО. 7. Для реалізації поставленої мети та цілей ОП є всі необхідні умови: матеріально-
технічні ресурси, розгалужена інфраструктура, створено сприятливе освітнє середовище. На кафедрі 
лісівництва та захисту лісу працюють висококваліфіковані науково-педагогічні та педагогічні кадри з 
великим досвідом викладання лісівничих, еколого-природничих, економічних, суспільних дисциплін, 
що забезпечує високий рівень викладання і сприяє ґрунтовній підготовці майбутніх  бакалаврів. 8. 
Програмою передбачено раціональну організацію освітнього процесу, відповідність розподілу часу 
між аудиторним і самостійним навчання. Завдяки цьому є можливість поєднувати навчання з 
практичною діяльністю. 9. Публічнічність і відкритість ОП допускає зміни і передбачає врахування 
інтересів та пропозицій стейкхолдерів і роботодавців. 10. Значне місце в освітній програмі 
відводиться на практичну підготовку бакалаврів, що дозволяє закріпити отримані знання та здобути 
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навички у виробничій діяльності. Слабкі сторони ОП. 1. Мало часу для апробації навчальних 
дисциплін, щоб викристалізувати необхідне наповнення для ОП. 2. Обмежені фінансові можливості 
щодо залучення професійних науковців із Українського науково-дослідного інституту лісового 
господарства та арголісомеліорації імені Г. М. Висоцького, Інституту сільськогосподарської 
мікробіології та агропромислового виробництва НААН (м.Чернігів) і інших наукових установ для 
проведення практичних занять з бакалаврами.. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Перспективи ОП. 1. Удосконалення ОП у процесі накопичення досвіду з моменту її впровадження в 
освітній  процес. 2. Розширення співпраці зі стейкхолдерами та встановлення тісних зв’язків з 
роботодавцями. 3. Розширення поля і можливостей системи проходження навчальних  та виробничої  
практик, збільшення кількості і якості проведених наукових досліджень. Тісна співпраця з 
підприємцями з метою практичного застосування  здобутих знань і навичок. 4. Розвиток міжнародних 
партнерських програм, налагодження більш тісної співпраці з європейськими закладами освіти, 
закордонними  лісівничими центрами. 5. Розвиток і створення програм навчання та обміну. 
Можливість навчатися за обміном в українських та іноземних  коледжах (університетах) лісівничо-
екологічного спрямування. 6. Залучення  контингенту іноземних студентів  до навчання в 
Малинському лісотехнічному коледжі на ОП спеціальності 205 «Лісове господарство». 7. Викладання 
окремих освітніх компонентів програми англійською мовою. 8. Затребуваність у майбутньому на 
ринку праці. 9. Розвивати  та удосконалювати діяльність створеного Поліського екологічного  
кластеру  (27 квітня 2016 року) – структурно-освітнього  та творчо інноваційно-науково-
дослідницького середовища яке сприяє   формуванню в суспільстві екологічних  цінностей і засад 
збалансованого  споживання  та виробництва, забезпечення  сталого розвитку Полісся;  використання  
природно-ресурсного потенціалу;  активно  відстоювати  права та інтереси  учасників  кластеру на 
регіональному  та державному  рівнях, просувати екологічні ідеї. 10. Запровадження  дуальної 
освіти.11. Підвищення рівня академічної мобільності, зокрема збільшення числа запрошених 
вітчизняних та  іноземних викладачів, в тому числі експертів для читання курсів відповідно до 
укладених договорів про  співпрацю із Навчально-науковим  інститутом лісового і садово-паркового 
господарства Національного університету біоресурсів і природокористування (№15 від 20.02.2019 р.), 
Національним лісотехнічним університетом України (№01 від 14.09.2015 р.), Житомирським 
національним  агроекологічним  університетом (№01 від 08.01.2020 р.), агробіотехнологічним 
факультетом Білоцерківського національного аграрного університету (№2 від 09.01.2020 р.) (№2 від 
09.01.2020 р.)

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову 
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою 
програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення, 
наведіть відомості щодо нього*

Назва файла MD5- хеш файла

Хімія навчальна 
дисципліна

33555 himiya.pdf 6NANN51dkDHWC5AAujXtHQV8u09gJXoIovd4AErdJHA= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., ноутбук Lenovo G550, 
настінна дошка, проекційний 
екран.

Ботаніка навчальна 
дисципліна

33555 botanika.pdf Xj3sOa7APYvGJ1ykyOIQKalc+qsD+pl+6eLXTAOebyo= мультимедійний проектор BenQ  
MS506  2015р., Lenovo G550,  
проекційний екран, методичні 
матеріали

Економічна теорія навчальна 
дисципліна

33555 ekonom teoriya.pdf 6a9eVcSiBpobLW67ty/vkf+yU8XF941+iH27X0v9fk4= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., ноутбук Lenovo G580, 
настінна дошка, проекційний екран

Інформатика навчальна 
дисципліна

33555 informatika.pdf gqRA6DJY6F/ek1iRfSc5FARbOcCSp50y7InKR4GYhko= Комп’ютери (11 шт.) Rim 2000 
Patriot Optim Mini 2014р. 
мультимедійний проектор NEC 
VE281X 2015,  Пакети прикладних 
програм (у тому числі ліцензованих) 
- Windows 7.1 Microsoft Office

Бухгалтерський облік у 
лісовому господарстві

навчальна 
дисципліна

33555 buh oblik.pdf MVSCyso4Xsbu98OrsSZJ1y8P9ctDVc6V8tgnpYG4BK4= мультимедійний проектор BenQ  
MS502 MX 503  2014р.,   ноутбук 
DESKTOP 9FR53CD,  проекційний 
екран, методичні матеріали

Лісовпорядкування навчальна 
дисципліна

33555 lisovporiad.pdf MPdgv70q6oM7ktGk5NFvXFeHK7Hi2Io2wemhvtCCLbc= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., ноутбук Lenovo G550, 
настінна дошка, проекційний 
екран, методичні матеріали.

Лісівництво навчальна 
дисципліна

33555 lisivnictvo.pdf zZXSuF7/pklYT1o05WK83uqgpFU7Fh+Dx5I0s5e/PfM= мультимедійний проектор View 
Sonic PJD5134,  ПК (INTEL Core i3 – 
7100) , методичні матеріали, 
настінна дошка, проекційний екран

Правова культура 
особистості

навчальна 
дисципліна

33555 Pravova kultura.pdf u4RLRtH+WfkHUHhzwkODAJmSB0he5czZkGeGxI5fekc= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., ноутбук Lenovo G580, 
настінна дошка, проекційний екран 
методичні матеріали

Соціологія навчальна 
дисципліна

33555 sotciologiya.pdf cvMkalWr90DiSZVpXk15NfFcRZU1PrZMKBUkcuSTWAk= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., ноутбук Lenovo G580, 
настінна дошка, проекційний екран

Дендрологія навчальна 
дисципліна

33555 dendrologiya.pdf wjQIHIxNN2pquWtu9Xj9ckj6nn88E6uHz4ZUdTbfWOc= мультимедійний проектор EPSON 
EB-X02  2013р, ноутбук  HP 625  
2012, настінна дошка, методичні 
матеріали

Дендрологія практика 33555 dendrologiya 
(prakt).pdf

4HUFUyisQ+gFtRxl1zDcnWw6W9JBMj5jZChjLOiykfQ= методичні матеріали

Геодезія практика 33555 geodeziya (prakt).pdf nDeY8MU4yb6AVcfmOulxPiI/W57YhtdA7hE6E7cK31o= методичні матеріали, бусоль (5 
шт.), віхи (20 шт.), мірна стрічка (5 
шт.), сокира (5 шт.), теодоліт (5 
шт.), нівелір (5 шт.), нівелірні рейки  
(5 шт.),палетка (5 шт.),планіметр (5 
шт.)

Виробнича пратика практика 33555 vurobnichya 
(prakt).pdf

1g+UNMpC2fz9qJk94uRfAZEU89n8lxBV9U45d6Yu2Ok= методичні матеріали

Лісова ентомологія практика 33555 lisova entomologiya 
(prakt).pdf

2L+AEkozAgN3qGEfwBPxTMNMHhta7XCjkaUNBKC+Vqk= методичні матеріали

Лісова меліорація практика 33555 lisova melioraciya 
(prakt).pdf

t2eRKgi/fOPv0SbMZ6Iw6Cg/6flw4/520fcweqArgY4= методичні матеріали, інструменти 
та знаряддя, Меч Колесова.

Лісова селекція і 
генетика

практика 33555 lisova selekciya 
(prakt).pdf

awlu9nbabhMEnLnPUC7y/xI000ESxc4kJy0kgwxQ1i0= методичні матеріали, інструменти 
та знаряддя.

Лісова таксація практика 33555 lisova taksaciya 
(prakt).pdf

IqZLMQa+U+2xIJeOrd/PQNkXaWBzxN64hiLRgsC8us4= методичні матеріали, технічна 
документація, таксаційні 
вимірювальні прилади

Основи радіоекології навчальна 
дисципліна

33555 Osnovu 
radioekologii.pdf

OYJJ5t4EKtEYASfoaRHknDDtNAjj2R8PFxlior54IPQ= мультимедійний проектор Epson  EB 
– X02 LCD 2014р., ноутбук Acer 
Aspire One 725-C7Cbb 2013р., 
методичні матеріали

Ботаніка практика 33555 botanika (prakt).pdf I8CiZV5o9ZQs2VIV9gAe+WdV8VUbzINSjqVRz+izwJk= методичні матеріали

Механізація 
лісогосподарських робіт

курсова робота 
(проект)

33555 meh lisovih robit 
(kurs).pdf

EbanDtJWvIhYKoyHJqoZIlK0+G58poqMu/sfFNv6ejA= методичні матеріали

Лісові культури курсова робота 
(проект)

33555 lisovi kultyru 
(kurs).pdf

x4eHbodemF0+lVlDMg5hIIMA2oOW+w+Ds41EXDvGCRI= методичні, довідкові матеріали, 
бланки технічної документації

Лісова меліорація курсова робота 
(проект)

33555 lisova melioraciya 
(kurs).pdf

dX4oTtVX3+s03l3xU5gdoweJEmfqQRCksE7VdrvmDts= Лісова меліорація

Лісівництво курсова робота 
(проект)

33555 lisivnictvo (kurs).pdf XOoKaiGijZvA8JWwzXHJbpYsGajq/62GvQr2udmqxK4= методичні матеріали

Філософія навчальна 
дисципліна

33555 filisofiya.pdf W7rtJpsaKyZlcDBjBtSnbEFAK0gFVxvz4ZoDWf5lUig= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., ноутбук Lenovo G580, 
настінна дошка, проекційний екран

Дендрологія курсова робота 
(проект)

33555 dendrologiya 
(kurs).pdf

IrhlnhB59MRPEX/TQJZjT7P6JHcbQHL7FGQdrZ/6dxQ= методичні матеріали

Лісівництво практика 33555 lisivnitstvo (prak).pdf MdFlbRBHCxJhkG0l6ky3IaEDgaGHJ0PlkSwraW4zbE0= методичні матеріали, бусоль (4 
шт.), мірна вилка (4 шт.), мірна 
стрічка (4 шт.)

Інформатика практика 33555 lisivnictvo (prakt).pdf 3dWTFMSVVpd27tIoQ0jkRqWsDDXExj6kEx/9BxmZduU= Комп’ютери (11 шт.) Rim 2000 
Patriot Optim Mini 2014р. 
мультимедійний проектор NEC 
VE281X 2015,  Пакети прикладних 
програм (у тому числі ліцензованих) 
- Windows 7.1 Microsoft Office

Основи лісоексплуатації практика 33555 osnovu 
lisoeksplyatacii (prakt).pdf

4VUudUQ2glHNFJfOGA3uYaJLrCCSglhVvinBlnzP64M= бланки технічної документації   (3 
шт. ), віхи   (16 шт.), бусоль  (4 шт.), 
мірні стрічки ( 4 шт.), методичні 
рекомендації   (15 шт.),  методичні 



матеріали.
Механізація 
лісогосподарських робіт

практика 33555 meh lisovih robit 
(prakt).pdf

oIeC1wXECz7d0V4aTvTtDxTEteg21YQyckXVRBXjG6A= методичні матеріали

Лісове грунтознавство практика 33555 lisove gruntoznavstvo 
(prakt).pdf

vb4x1dFOSHn7J98Snx00INe749ob/X/yf+lBouuBv/Q= атлас ґрунтів України (1 шт.), 
методичні  рекомендації «Польове 
дослідження ґрунтів»  (6 шт.), 
бланки польового опису природних 
ґрунтів (30 шт.), етикетки зразків 
гранту, матеріали для взяття 
моноліту гранту в польових умовах 
(6 шт.), соляні кислоти ( 6 шт.), 
кравецький метр (6 шт.), 
планшетка для взяття гербарію 
рослин-індикаторів (6 шт.).

Лісова фітопаталогія практика 33555 lisova fitopatologiya 
(prakt).pdf

IZpKGeISUFCF83IszRYcokYtbB/C2LNMUdWvgv7x/tc= методичні матеріали, мікроскоп, 
предметні і покривні скельця, 
препарувальні голки, лупи
скальпелі,  Гербарій, чашки Петрі

Лісові культури практика 33555 lisovi kultyru 
(prak).pdf

5mZIm8LuNEsjcnj0+s5hUj9SjNQiXfF6+GKhAImYrjQ= методичні матеріали, інструменти 
та знаряддя, меч Колесова.

Фізіологія рослин навчальна 
дисципліна

33555 fiziologia roslun.pdf q8tqG5GqbKL05qWjhjgj7izwXnsJ4VL8wZn76WGkQpM= мультимедійний проектор Epson  EB 
– X02 LCD 2014р., ноутбук  Asus   
X540S, методичні матеріали

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

33555 fizuchne vuh.pdf 1Abu/+PEHFeQ4NSbWxhniFSvYC0sydN+V2fNLgdxR+k= спортивний  інвентар

Фізика навчальна 
дисципліна

33555 phizuka.pdf nGkbpZfaSSsBL9IbHFCipExWqLIf6U81BQxQXMULrOg= мультимедійний проектор BenQ  
MS506  2015р., ноутбук HP 250, 
настінна дошка, методичні 
матеріали

Лісова меліорація навчальна 
дисципліна

33555 lisova melioraciya.pdf BnbI6isbIDy5PEz+dsDdcA7teTwOqRW3J9De11KF7+s= мультимедійний проектор Epson  EB 
– X02 LCD 2014р., ноутбук Acer 
Aspire One 725-C7Cbb 2013, 
методичні матеріали

Лісова ентомологія навчальна 
дисципліна

33555 lisova 
entomologiya.pdf

/eMdSN2bxBRSH6zoLucp1plOGk6LqcDg3mCO/fbGGBU= мультимедійний проектор Epson  EB 
– X02 LCD 2014р., ноутбук  Asus   
X540S, методичні матеріали

Історія української 
державності

навчальна 
дисципліна

33555 istoriya ukr derj.pdf EAfdo4KLainc5yYFTDx222MD00Dj1Z1O+P6p0L3bSo0= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., ноутбук Lenovo G580,  
настінна дошка, проекційний екран

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

33555 ang mova.pdf zQ+37HXDBFJtogNAtfJEWeEy32na3lL38VzV6mJca3M= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., ноутбук Acer Intel (R)Celeron 
(R) CPU B 815,  настінна дошка, 
проекційний екран

Етнокультурологія навчальна 
дисципліна

33555 etnokulturologiya.pdf VKRiYIPpV5RHyreOcHGhfzR8o8rkO8/YafOqhAvH1EY= мультимедійний проектор EPSON 
EB-X02  2013р., ноутбук  HP 625  
2012, настінна дошка, методичні 
матеріали

Економіка лісового 
господарства

навчальна 
дисципліна

33555 ekonomika lg.pdf 2/7lJm/o7wpHGw21i/qg+O7+X5XdDXHAkCQFodxghQE= мультимедійний проектор BenQ  
MS502 MX 503  2014р.,   ноутбук 
DESKTOP 9FR53CD,  проекційний 
екран, методичні матеріали

Лісова пірологія навчальна 
дисципліна

33555 lisova pirologiya.pdf 3CzNcDr51HMzGe0n4W0d/hWfVt7zK8+S1uVHndi7JY8= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., ноутбук Lenovo G550, 
настінна дошка, проекційний екран

Екологічна 
стандартизація та 
сертифікація в лісовому 
господарстві

навчальна 
дисципліна

33555 ekolog standart v 
LG.pdf

Ro7QrCYgPDN0kMtf5uOPQhNyTrH7LlbK8by5UCPsDlw= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., ноутбук Lenovo G550, 
настінна дошка, проекційний 
екран, методичні матеріали.

ГІС в лісовому 
господарстві

навчальна 
дисципліна

33555 gis v lg.pdf LgEFf2XDRDLRKxDTnCZ/TRU0eB5HYHeWs64WMEPj/GI= мультимедійний проектор BenQ  
MS506  2015р., ноутбук HP 635  
2014, методичні матеріали

Геодезія навчальна 
дисципліна

33555 geodeziya.pdf GmTX+BHdowzkzH2gL0276huGW33wmLaSI0v6y2DypkM= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р, ноутбук Lenovo G580,  
настінна дошка, проекційний екран

Вища математика навчальна 
дисципліна

33555 vuchiya matemat.pdf Jv3dJd5HV5QMa4T968Ew462NuhopRZ+XynBz/JcKgc4= мультимедійний проектор BenQ  
MS506  2015р., ноутбук Lenovo 
G550, настінна дошка, методичні 
матеріали

Біометрія навчальна 
дисципліна

33555 biometriya.pdf vh5B4gOhKj+jnpvjA9WhqOLw6pnwiGJClFjATX0Mzpg= мультимедійний проектор BenQ  
MS506  2015р., ноутбук Lenovo 
G550, настінна дошка, методичні 
матеріали

Біологія лісових звірів і 
птахів

навчальна 
дисципліна

33555 biologiya zviriv.pdf D7xiDHAHbHHgGwDHibuYo7QWEJpYskcy8w1AvCymsoY= мультимедійний проектор View 
Sonic PJD5134, ПК  (INTEL Core i3 – 
7100) , методичні матеріали, 
настінна дошка, проекційний екран

Безпека праці і 
життєдіяльності

навчальна 
дисципліна

33555 BPZ.pdf o3x/HHM2mSMSroXeSb1Y1tfVHJPB1YJULmHQ9vXyfts= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., ноутбук Lenovo G550, 
настінна дошка, проекційний 
екран, методичні матеріали

Деревинознавство та 
лісове товарознавство

навчальна 
дисципліна

33555 derevunoznavstvo.pdf PCnrcXkuspmai5e0RILxPe9ZQR6K2u/iAc92xi+MgBk= мультимедійний проектор BenQ  
MS506  2015р., ноутбук Lenovo 
G550, настінна дошка, методичні 
матеріали

Лісовпорядкування курсова робота 
(проект)

33555 lisovporiadkyvania 
(kurs).pdf

smVLYDwR+sl3JhfT4CuG+KzVBkMAIfMPF2M2hSfpooo= методичні матеріали

Лісова селекція і 
генетика

навчальна 
дисципліна

33555 lisova selekciya.pdf 1qor4/hCnfmp7AK0gSWFM1zaVJEACtxW/c2PqBiMxfo= мультимедійний проектор Epson  EB 
– X02 LCD 2014р, ноутбук Acer 
Aspire One 725-C7Cbb 2013, 
методичні матеріали

Лісова фітопатологія навчальна 
дисципліна

33555 osnovu 
fitipatologii.pdf

EFSsEeMVl3uhf21ba3a/cbE8mMPTbtb9D5/x/60iVqY= мультимедійний проектор Epson  EB 
– X02 LCD 2014р., ноутбук   Asus   
X540S, методичні матеріали

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

33555 ukr mova.pdf 7I/gRoozRH9lzySTFY3zOIDn6MzVb8ApOO0EQ6uZUI4= мультимедійний проектор View 
Sonic PJD5134,  ПК           INTEL (Core 
i3 – 7100) , методичні матеріали, 
настінна дошка, проекційний екран

Технічна механіка навчальна 
дисципліна

33555 teh mehanika.pdf 3s45J2XgqHYJ24kS253WcU99lOH0OsHXki8kXAdCyTk= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., нетбук Acer INTEL ATOM CPU 
N2600, настінна дошка, 
проекційний екран

Природно-заповідна навчальна 33555 prirodno zapov bfsNUqGurv4Ey9dbJ7Q2XfCuDVGttne7kQ+Kr4qwgn0= мультимедійний проектор BenQ  



справа дисципліна sprava.pdf MS502 MX 503  2014р.,   ноутбук 
DESKTOP 9FR53CD,  проекційний 
екран, методичні матеріали

Основи фахової 
підготовки

навчальна 
дисципліна

33555 osnovu fahovoi.pdf rvl7dfPEwDemSE0MRdEP/INjfR1L5VMRxF7GSD1etCY= мультимедійний проектор Epson  EB 
– X02 LCD 2014р., ноутбук Acer 
Aspire One 725-C7Cbb 2013, 
методичні матеріали

Основи лісоексплуатації навчальна 
дисципліна

33555 osnovu 
lisoeksplyatacii.pdf

j4OCB/lME68ouAdl+BRDWJbHqDfZ7lD+0qMzkJE5Wsc= мультимедійний проектор BenQ  
MS506  2015р., ноутбук HP 635  
2014, методичні матеріали

Основи екології і охорони 
природи

навчальна 
дисципліна

33555 osnovu ekoligii.pdf fnz/ZcXVJqYlbOUpFlIQeQ74QTij8AgEniW9lUCLlHw= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., ноутбук Lenovo G580, 
настінна дошка, проекційний 
екран, методичні матеріали.

Лісова таксація навчальна 
дисципліна

33555 lisova taksaciya.pdf r1/w/UrG70u9aU4vdn/JQv6xQMpjOpEBqnWsuhkV7lw= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., ноутбук Lenovo G550, 
настінна дошка, проекційний 
екран, методичні матеріали.

Основи гідротехнічної 
меліорації лісових земель

навчальна 
дисципліна

33555 osnovu gidroteh 
melioracii.pdf

DkCeUMPKRpSAeJ7FCtdEvckkpkicwccz1QlEjAazxkE= мультимедійний проектор BenQ  
MS506  2015р., ноутбук, Lenovo 
G580, настінна дошка, проекційний 
екран методичні матеріали

Недеревні ресурси лісу навчальна 
дисципліна

33555 nederevni resursy.pdf l/0Fy2XQ69UOVgniUn3GVsl2k/shCEIMJ7GVsb1F6ew= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., ноутбук Lenovo G580, 
настінна дошка, проекційний 
екран, методичні матеріали.

Нарисна геометрія навчальна 
дисципліна

33555 narusna 
geometriya.pdf

0rTEUiKOCJKFYUkS6Ovuxajp8UU4ZXQOA72b7YgipsY= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., нетбук Acer INTEL ATOM CPU 
N2600, канцелярське приладдя та 
роздатковий матеріал

Мисливствознавство навчальна 
дисципліна

33555 
musluvstvoznavstvo.pdf

KLhmetO47R3IkqFmJRW+hjr9p0f6jJxg7UXjqKAob/M= мультимедійний проектор View 
Sonic PJD5134, ПК  (INTEL Core i3 – 
7100) , методичні матеріали, 
настінна дошка, проекційний екран

Механізація 
лісогосподарських робіт

навчальна 
дисципліна

33555 meh lisovih robit.pdf hWwxV1n0UkRtf7ZWC6h+2wa0MUUJsuKROKmAaMtJ9n8= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р., ноутбук Lenovo G550, 
настінна дошка, проекційний екран

Лісові культури навчальна 
дисципліна

33555 lisovi kultyru.pdf jMYr0on7PRlaBqdoGv3WZr39LrLzqqWZhSk25ZLogqc= мультимедійний проектор Epson  EB 
– X02 LCD 2014р., ноутбук Acer 
Aspire One 725-C7Cbb 2013, 
методичні матеріали

Лісове грунтознавство навчальна 
дисципліна

33555 lisove 
gruntoznavstvo.pdf

cwx6T2XRwOZHr5UKwMFamjIFw+/v0gEB/z8UM4KSihw= мультимедійний проектор NEC NP40   
2012р, ноутбук Lenovo G550, 
настінна дошка, проекційний 
екран. 

Організація 
лісогосподарського 
виробництва

навчальна 
дисципліна

33555 organizaciya Lg 
vurob.pdf

piHrzt/nHbaur6uqAMh9cW6rVmPLH4ZVyZoZ2yrwIBk= мультимедійний проектор BenQ  
MS502 MX 503  2014р.,   ноутбук 
DESKTOP 9FR53CD,  проекційний 
екран, методичні матеріали

Кваліфікаційна 
(бакалаврська) робота

підсумкова атестація 33555 bakalarvska.pdf euxsznLwHvUgk4GNx1BYBp+I3eb11lnII1P46YuL1m4= методичні матеріали, технічна 
документація підприємств

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – 
також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що їх 

викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

47072 Якименко 
Олександр 
Геннадійович

Викладач Біометрія 10) організаційна робота на посаді голови циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування:
1. Збірник тестових завдань з математики для студентів І курсу
2. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з біометрії для студентів спеціальності 205 «Лісове
господарство» ОС Бакалавр
3. Конспект лекцій з теми «Основи теорії ймовірностей» для самостійної роботи студентів І курсу
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Якименко А.Г. Виды и средства экокультурной деятельности как интеграционные факторы социализации
личности. Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования». -
№1(12) – 2014. – Кисловодск: Изд-во УЦ «Магистр», 2014. – с.59-63.
2. Якименко О.Г. Екокультурна діяльність – важливий чинник соціалізації студентів лісотехнічних вузів.
Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів науково-практичної
конференції – Малин: в-во МЛТК, 2016. – с.24
3. Якименко О.Г., Шемет О.І. Окремі підходи до формування екологічної культури студентської молоді /
О.І.Шемет, О.Г.Якименко - Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: збірник
матеріалів науково-практичної конференції – Малин: в-во МЛТК, 2017. – с.224
4. Якименко О.Г. Хмарні технології та їх використання у лісовій галузі. Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний
стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів науково-практичної конференції – Малин: в-во МЛТК, 2017. –
с.290
5. Якименко О.Г. Використання ІКТ у сучасному освітньому процесі. Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний
стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів науково-практичної конференції – Малин: в-во МЛТК, 2018. –
с.274
16)Обласне методичне об‘єднання викладачів математики
17) Досвід практичної роботи за спеціальністю «Вчитель математики і фізики»

52544 Шовкун Олена 
Петрівна

Викладач Фізика 15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Альтернативні види енергії та їх застосування (2017)
2. Альтернативні види енергії (2017)
3. Тестова форма перевірки знань студентів (2018)
4. Педагогічні аспекти взаємодії класного керівника з батьками студентів (2018)
5. Деякі аспекти роботи класного керівника з батьками студентів 
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування:
1. Робочий зошит з фізики. Розділ «Механіка»
2. Збірник задач та тестових завдань з фізики для самостійної роботи студентів
3. Робочий зошит з фізики. Розділ «Електродинаміка»
14) Керівник гуртка «Юний фізик»
16) Обласне методичне об‘єднання викладачів фізики
17) Досвід роботи за спеціальністю «Вчитель математики та фізики»

343865 Фучило 
Ярослав 
Дмитрович

Викладач Лісова таксація 2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України:
1. Фучило Я.Д., Рябухин А.Ю., Сбитная М.В., Кайдык В.Ю., Левин С.В. Естественное возобновление сосны
обыкновенной в условиях Восточного Полесья Украины // Лесной журнал. – 2015. - № 1/343. - С. 71-77.



2. Генетичні ресурси лісових культур / [С.А. Лось, Л.І. Терешенко. Ю.І. Гайда, П.М Устименко. Р.М. Яцик. M.B.
Чернявський. І.С. Нейко, Л.О Торосова, M.M. Дутка, JI.B. Полякова, О.А. Сапітон, P.M. Гречаник, Я.Д Фучило, М.В.
Сбитна, Г.А. Шлончак, В.В. Митроченко, Г.В. Шлончак, В.П Самодай, Н.М. Трофименко, В.П. Войтюк, Р.Т.
Волосянчук. В.С. Феннич, В.Г. Григорьєва, Н.О. Волошинова, П.І. Журова]. – Посібник українського хлібороба. –
2015. – Т. 1 «Генетичні ресурси рослин України». – С. 373-386.
3. Фучило Я.Д. Енергетичні плантації верби: вибір видів і сортів для їх створення // Механізація в аграрному
секторі: Інформаційний сайт 
13.12.2015.http://imesg.at.ua/publ/energetichna_verba/tekhnologiji/energija_verbi_najkrashhe_dlja_ukrajini_i_evropi/15-
1-0-13
4. Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Фучило Д.Я. Особливості укорінення живців і росту живцевих саджанців деяких
культиварів тополі у південній частині Київського Полісся // Науковий вісник НЛТУ України. – Л.: РВВ НЛТУ
України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 12–15.
5. Сінченко В.М., Фучило Я.Д., Гументик М.Я. Коригування верби.Розроблено українську технологію
вирощування енергетичної верби // The ukrainian farmer. - 2015. - № 12 (49). - С. 78-81.
6. Фучило Я.Д.,Василенко І.Д., Філіпова Л.М., Сбитна М.В. До питання збільшення довговічності деяких видів
кущових рослин// Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 13. – С. 107–113.
7. Осадчук Л.С., Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Шлончак Г.А. Селекційна оцінка плюсових дерев сосни звичайної та їх
потомств за смолопродуктивністю // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 13. – С. 120–124.
8. Фучило Я.Д., Сінченко В.М., Гументик М.Я. Особливості вирощування енергетичної верби // Біоенергетика. -
2016. - № 1 (7). – С. 11-13.
9. Сбитна М.В., Фучило Я.Д. Вплив походження насіння псевдотсуги Мензіса  на ріст сіянців і саджанців в умовах
Київського Полісся // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 14. – С. 134-140.
10. Макух Я.П.,Фучило Я.Д. Динаміка процесів забурянення у посадках верби енергетичної // Карантин і захист
рослин. - № 8-9. – С. 17-18.
11. Фучило Я.Д., Маурер В.М., Сбитна М.В., Одарченко І.С., Фучило Д.Я. Особливості вирощування деревної маси
і садивного матеріалу тополі у без верхівковому режимі // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2016. –
Вип. 14. – С. 126-133.
12. Фучило Я. Д., Афонін О.О. Сбитна М.В.Селекційні основи виведення нових сортів родини Вербові (Salicaceae
Mirb.) для створення енергетичних плантацій // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Вінниця:
ФОП Корзун Д.Ю., 2016 – № 4 (33). – С.18-25
13. Фучило Я. Д., Сінченко В. М., Мельничук Г. А Особливості росту дворічних енергетичних плантацій деяких
сортів верби прутовидної в умовах Центрального Лісостепу // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і
цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. :
ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – Вип. 24. –С. 93-99.
14. Фучило Я.Д., Лось С.А., Сбитна М.В., Плотнікова О.М. Характеристики насіння та ростові показники сіянців
псевдотсуги Мензіса різного географічного походження // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х.: УкрНДІЛГА,
2016. – Вип. 129. - С.76-83.
15. Фучило Я.Д., Гументик М.Я., Макух Я.П.Продуктивність енергетичних плантацій верби (Salix L.) в умовах
Центрального Лісостепу України // Наукові доповіді НУБіП України, 2017
16. Фучило Я.Д., Мельничук Г.А. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби (SalixL.) в Центральному
Лісостепу України. – Біоенергетика. – 2017. - № 1 (9). - С. 21-23. 
17. В.Н. Синченко, И.В. Гнап, Г.А. Мельничук, В.И. Пыркин, Я.Д. Фучило Особенности выращивания
энергетической ивы в Полесье и Лесостепи Украины // Сахарная свекла. – 2017. – № 1. – С. 34-38.
18. Mazhula O., Fuchylo Y., Gordiyaschenko A. Differentiation of natural populations of the Scots pine (Pinus sylvestris
L.) in Ukrainian Polissya based on the findings of research into the morphological markers of cones and seeds. Biologija,
2017. Vol.63. No1. P.58-64.
19. Kharytonov M. The poplar saplings survival in reclaimed mineland depending on clone and root treatment / M.
Kharytonov, M. Babenko, N. Martynova, I. Rula, M. Sbytna, Ya. Fuchilo // Agriculture & Forestry, Vol. 63 Issue 4; 141-
151, 2017, Podgorica DOI: 10.17707/Agricult Forest.63.4.16
20. Фучило Я. Д. Ріст і продуктивність плантацій гібридних тополь в умовах Західного Лісостепу України / Я. Д.
Фучило, М. В. Сбитна, Ю. І. Гайда, Н. Я. Козацька //Науковий вісник НЛТУ України. – Том 27, № 9. – 2017 – С. 43-
47.
21. Фучило Я. Д. Песпективи використання модрини для створення лісосировинних плантацій в умовах України /
Я. Д. Фучило, М. В. Сбитна, Ю. М. Дебринюк, Ю. І. Гайда, С.О. Белеля //Науковий вісник НЛТУ України. – Том 27, №
10. – 2017 – С. 26–32/
22. Фучило Я.Д., Гайда Ю.І., Сбитна М.В., Фучило Д.Я. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій тополі в
умовах Західного Лісостепу України // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб.
наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю.,
2017. – Вип. 25. –С. 86-93.
23. Василенко І.Д., Філіпова Л.М., Фучило Я.Д.Вплив обрізування на тривалість життя кущів деяких
чагарникових порід // Український ліс. – 2017. – № 2. – С. 52–62.
24. Фучило Я. Д. Енергетичні плантації верб: вибір видів і сортів для їх створення // Альтернативная энергетика
- AlterEnergy.info, 2018  http://www.alterenergy.info/interesting-facts/113-the-biofuel-technology/1290-energy-
plantations-of-willows-the-choice-of-species-and-varieties-to-create-them
25. Афонін О. О., Фучило Я. Д. Динаміка росту однорічних пагонів верби шерстистопагінцевої (Salix dasyclados
Wimm.) за висотою // – Біоенергетика. – 2018. - № 1 (11). - С. 21-23.
26. Фучило Я. Д., Гнап І. В., Ганженко О. М. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби іноземної
селекції в умовах Волинського Опілля// Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Вінниця: ФОП Корзун
Д.Ю., 2018 – Т14 № 2. – С.230-239
27. Фучило Я. Д., Середюк О. О. Ялина європейська у Правобережному Лісостепу України: перспективи
використання та вдосконалення способів розмноження // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2018. –
Вип. 16. – С. 81-89.
28. Гументик М.Я., Гайда Ю.І., Фучило Я.Д., Гнап І.В. 
ЕкономічнаефективністьінвестиційувирощуваннябіоенергетичнихкультурвзонілісостепуУкраїни// Економічний
аналіз, 2018. – № 2 (28). – С. 21–29
29. Фучило Я. Д., Сбитна М.В., Зелінський Б.В. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби залежно
від ступеня зволоженості ґрунту// Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Вінниця: ФОП Корзун
Д.Ю., 2018 – Т 14 № 3. – С.323-327/
30. Лис Н. М., Фучило Я. Д., Ткачук Н. Л., Іванюк Р. С. Вплив густоти і внесення мінеральних добрив на ріст і
продуктивність плантацій енергетичної верби в умовах Прикарпаття // Біоенергетика. – 2018. – № 2 (12). – С. 19-
21.
31. Мажула О. С., Фучило Я. Д., Шиянова Т. П., Скороходов М. Ю., Рябчун В. К. Довгострокове збереження
насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) як основа створення швидкорослих енергетичних культур на
маргінальних землях України // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук.
праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2018. –
Вип. 26. –С. 84-90.
32. Роїк М.В., Ганженко О. М., Фучило Я. Д., Квак В. М. Економічні аспекти вирощування багаторічних
енергетичних культур// Біоенергетика. – 2019. – № 1 (13). – С. 4-7.
33. Fuchylo Ya., Makukh Ya., Remeniuk S.,  Moshkivska S., Kharytonov M. Peculiarities of willow productivity formation
in the first year of growing under mechanical weed control. INMATEH Agricultural Engineering journal. Vol. 57, No. 1 /
2019. p.279-286. http://www.inmateh.eu/INMATEH_1_2019/57-31-Fuckylo%20Ya.pdf
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
1. Путівник по науково-дослідних об’єктах ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» / За ред. О.В.
Морозюк / [О.В.Морозюк,  Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна, О.Г. Маніта та ін.]. –Корсунь-Шевченківський: ФОП
Гавришенко В.М., 2015. – 155 с.
2. Енергетична верба: технологія вирощування та використання / [М.В. Роїк, В.М. Сінченко, Я.Д. Фучило та ін.]. –
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 340 с.
3. Фучило Я.Д., Карпук А.І., Сбитна М.В. Шляхи підвищення ефективності лісовирощування та використання
деревини в енергетичних цілях. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 206 с.
4. Фучило Я.Д. Верби України: біологія, екологія, використання: монографія. Видання друге, виправлене і
доповнене / Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 259 с.
5. Курило В.Л., Ганженко О.М., Фучило Я.Д., Гументик М.Я., Хіврич О.Б., Квак В.М., Герасименко Л.А., Зиков П.Ю.,
Саганов М.І. 3.9. Технології та технічні засоби для вирощування цукрових буряків і біоенергетичних культур //
Буряківництво і біоенергетика в Україні: історія, наука, виробництво, люди (до 95-річчя ІБКіЦБ УААН України):
монографія / за ред. академіка НААН України М.В. Роїка. – Вінниця: «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 99-121.
6. Fuchylo Ya., Pasichnyk L., Patyka V., Kalinichenko A. (2017) Bioenergy willow: protection from the negative impact of
biological factors // Renewable energy sources theory and practice. Vol. II Edited by Izabela Pietkun-Greber and Paweł
Ratuszny Рр. 144–162. Copyright by University of Opole, Opole, 2017. Publication distributed free of charge
7. Методологія дослідження енергетичних плантацій верб і тополь: монографія / за ред. члена-кореспондента
НААН В.М. Сінченка / [Я.Д. Фучило, В.М. Сінченко, О.М. Ганженко, М.Я. Гументик та ін.]. – К.: ТОВ «ЦП
«Компринт», 2018. – 137 с. 
8. Харитонов М.М., Бабенко М.Г., Мартинова Н.В., Сбитна М.В. Фучило Я.Д. Перспективи створення
біоенергетичних плантацій тополь та верб на рекультивованих землях півдня Дніпропетровської області
//Раціональне використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій: колективна монографія / за
ред.. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2018. – C. 292–300.
9. Середюк О.О., Фучило Я.Д. Ялина європейська в насадженнях Правобережного Лісостепу України:
монографія. – К.: ЦП «Компринт», 2018. – 136 с.
10. Фучило Я.Д., Кайдик В.Ю., Тимочко І.Я. Шляхи підвищення продуктивності насаджень сосни звичайної в
умовах Правобережного Полісся України: Монографія. – К.: ЦП «Компринт», 2018. – 174 с.
11. Гументик М.Я., Радейко Б.М., Фучило Я.Д., Ганженко О.М., Квак В.М., Харитонов М.М., Кателевський В.М.
Вирощування біоенергетичних культур: монографія //За редакцією к.с.-г. наук, М.Я. Гументика. – К.: ТОВ «ЦП
«Компринт», 2018. – 178 с.
12. Фучило Я.Д., Дебринюк Ю.М., Бровко Ф.М., Гайда Ю.І., Сбитна М.В., Фучило Д.Я. Плантаційне
лісовирощування промислового і енергетичного призначення: концептуальні засади, технологічні особливості
та перспективи: Монографія. – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2018. – 321 с.
13. Міскантус в Україні: монографія / [М.В. Роїк, В.М. Сінченко, [В.І. Пиркін], В.М. Квак та ін.]. - К. : ФОП
Ямчинський О.В., 2019- 256 с. / М.В. Роїк, В.М. Сінченко, В.І. Пиркін, В.М. Квак, М.Я. Гументик, О.М. Ганженко, В.Т.
Саблук, О.М. Грищенко, Я.Д. Фучило, Г.С. Гончарук, В.А. Фурман, Л.О. Суслик, О.О. Іващснко, Я.П. Макух, С.О.
Ременюк, В.В. Іваніна, А.В. Фурса, В.С. Бондар, Н.С. Бех, М.І. Коцар, Г.В. Цвігун, Н.С. Ковальчук, Т.М. Недяк, С.П.
Ворожко, В.А. Доронін, В.В. Дрига, М.В. Бузинний, Ю.П. Дубовий, В.П. Педос, О.В. Балагура, В.М. Смірних, 11.В.



Заіменко, Д.Б. Рахметов, Т.О. Щербакова, С.Д. Рахметов, В.М. Кателевський, І.В. Свистунова/
4) наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення:
1. Патент на корисну модель 104007 Україна, МПК А01В 79/00. Спосіб вирощування енергетичної верби / Роїк
М.В. Сінченко В.М., Пиркін В.І., Гументик М.Я., Іваніна В.В., Ганженко О.М., Курило В.Л., Макух Я.П., Фучило Я.Д.,
Гнап І.В. (Україна); Заявник і власник патенту Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. –
№u2015 06235; Заявлено 24.06.2015; Опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.
2. Патент на корисну модель 111299 Україна, МПК A01C 7/00 Спосіб вирощування енергетичної верби /
Гументик М.Я.,  Фучило Я.Д., Сінченко В.М.; Пиркін В.І. Мельничук Г.А. (Україна); Заявник і власник патенту
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. – № u 201603753 Заявлено 08.04.2016;
Опубл.10.11.2016
3. Патент на корисну модель 115410 Україна, МПК A01C 5/00 Спосіб садіння живців деревних рослин /
ГанженкоО.М., Зиков П.Ю., Фучило Я.Д., Мельничук Г.А. (Україна); Заявник і власник патенту Інститут
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. – № u 2016 11936; Заявлено 25.11.2016; Опубл.10.04.2017,
Бюл. № 7. 
4. А.с. на сорт рослин № 180533. Україна. Назва сорту: Збруч, ботанічний таксон: верба прутовидна (Salix
viminalis L.) / М.В.Роїк, В.М. Сінченко, Я.Д. Фучило, О.М. Ганженко,С.М. Мандровська, О.Я. Фучило, М.В. Сбитна
(Україна). Заявка № 17373001. 
5. ДСТУ 8119:2015 Культури лісові плантаційні. Загальні вимоги до агротехніки вирощування Мова: українська
Дата введення в дію: 01.01.2017 Коментар щодо надання чиності/наказ: 2015-06-22 № 61 / Я. Фучило, М. Кур’ян,
В. Маурер, М. Сбитна, Т. Фучило, Н. Кокора
6. ДСТУ 8121:2015 Живці тополь і верб. Технічні умови Мова: українська Дата введення в дію: 01.01.2017
Коментар щодо надання чиності/наказ: 2015-06-22 № 61 / Я. Фучило, В. Маурер, А. Пінчук, М. Сбитна, Т. Сандул,
Т. Фучило, Ю.Вронський
7. ДСТУ 8489:2015 Саджанці живцеві тополь та верб. Технічні умови Мова: українська Дата введення в дію:
01.07.2017 Коментар щодо надання чиності/наказ: 2015-10-21 № 133
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування:
1. Бровко Ф.М., Маурер В.М., Фучило Я.Д., Пінчук А.П., Іванюк І.В., Кайдик О.Ю., Кайдик В.Ю. Лісові культури.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу «Лісонасінна справа» для студентів ОКР
«Бакалавр», які навчаються за напрямом підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство». – К.: ВЦ
НУБіП України, 2015. – 64 с.
2. Маурер В.М., Бровко Ф.М., Фучило Я.Д., Кайдик О.Ю., Іванюк І.В. Пінчук А.П., Кайдик В.Ю. Лісові культури.
Робоча програма та методичні поради до проходження навчальної практики для студентів ОКР «Бакалавр»
напряму підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство». – К.: ВЦ НУБіП України, 2015. – 44 с.
3. Сбитна М.В., Маурер В.М., Фучило Я.Д., Ірклієнко С.П. Сортове лісове насінництво: Програма (орієнтовна)
навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти «магістр» напрямку 6. «Лісове і садово-паркове
господарство» в аграрних вищих навчальних закладах. – К.: Просвіта, 2015. – 13 с.
4. Маурер В.М., Бровко Ф.М., Фучило Я.Д., Кайдик О.Ю., Пінчук А.П., Іванюк І.В., Кайдик В.Ю. Ознайомчо-
технологічна практика. Програма та методичні поради з проходження практики, збору аналітичного і
польового матеріалу студентами ОС «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове
господарство». – К.: ВЦ НУБіП України, 2015. – 40 с. 
5. Курило В.Л.,Ганженко О.М.,Хіврич О.Б., Фучило Я.Д., Гументик М.Я., Зиков П.Ю., Квак В.М., Бобровний Є.В.,
Гончарук Г.С., Смірних В.М., Горобець А.М., Дубовий Ю.П., Власенко С.І., Іванова О.Г., Кононюк Н.О. Методичні
рекомендації з технології вирощування енергетичних цукрових буряків. – Київ: ІБКіЦБ, 2015. – 30 с.
6. Курило В.Л.,Ганженко О.М.,Гументик М.Я., Квак В.М., Фучило Я.Д., Хіврич О.Б., Зиков П.Ю., Гончарук Г.С.,
Смірних В.М., Горобець А.М., Дубовий Ю.П., Замойський О.І.  Методичні рекомендації з технології вирощування і
переробляння міскантусу гігантського. – Київ: ІБКіЦБ, 2015. – 52 с.
7. Курило В.Л.,Ганженко О.М.,Гументик М.Я., Квак В.М., Фучило Я.Д., Хіврич О.Б., Зиков П.Ю., Гончарук Г.С.,
Смірних В.М., Горобець А.М., Дубовий Ю.П., Замойський О.І.  Методичні рекомендації з технології вирощування і
переробляння міскантусу гігантського. – Київ: ТОВ «ЦП «Компринт», 2016. – 40 с.
8. Бровко Ф.М., Сбитна М.В., Фучило Я.Д., Дебринюк Ю.М., Гайда Ю.І., Чорнобров О.Ю. Регіональні особливості
створення, вирощування та експлуатації енергетичних плантацій швидкорослих деревних порід в умовах
України: науково-методичні рекомендації. – Київ: ТОВ «ЦП «Компринт», 2017. – 44 с.
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Сбитна М.В., Фучило Я.Д., Фучило Д.Я. Використання дворічних живцевих саджанців для створення плантацій
тополі // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Біоресурси лісових та
урбанізованих екосистем: відтворення, збереження і раціональне використання» (23-24 квітня 2015 р., м. Київ).
– К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015. – С. 102-103.
2. Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Фучило Д.Я. Особливості укорінення зимових живців і росту однорічних живцевих
саджанців деяких культиварів тополі та верби на півдні Київського Полісся // Тези доповідей учасників
міжнародної науково-практичної конференції «Біоресурси лісових та урбанізованих екосистем: відтворення,
збереження і раціональне використання» (23-24 квітня 2015 р., м. Київ). – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015. – С. 104-
105.
3. Сбитна М.В., Фучило Я.Д. Вплив географічного походження насіння на морфометричні показники та
збереженість дворічних сіянців псевдотсуги Мензіса // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Виклики ХХІ століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі й довкіллі», присвяченій 175-річчю ННІ ЛіСПГ
НУБіП України та 90-річчю ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» (07-09 жовтня 2015 р., м. Київ). К.: ЦП
«КОМПРИНТ», 2015. – С. 99-100.
4. Фучило Я.Д., Сбитна М.В. Вплив географічного походження насіння псевдотсуги Мензіса на успішність
створення її культур у Київському Поліссі // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної
конференції  «Актуальні проблеми лісового сектору та садово-паркового господарства». – ТОВ «ЦП
«КОМПРИНТ», 14-15 квітня 2016 року. – С. 103-104.
5. Сбитна М.В., Дебринюк Ю.М., Фучило Я.Д. Перспективи використання псевдотсуги Мензіса для створення
насаджень плантаційного типу // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції
«Здоров'я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства». –К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017 року.
–  С. 89-90.
6. Фучило Я.Д., Сбитна М.В. Особливості створення енергетичних плантацій тополі (PopulusL.) на вилугуваних
чорноземах Центрального Лісостепу України // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної
конференції «Здоров'я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства». – ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ»,
2017 року. –  С. 97-98.
7. Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Гументик М.Я. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби (Salix L.)
Навилугуваних чорноземах Центрального Лісостепу України // Тези доповідей учасників міжнародної науково-
практичної конференції «Здоров'я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства». – ТОВ «ЦП
«КОМПРИНТ», 2017 року. – С. 99-100.
8. Фучило Я. Д., Сбитна М. В., Зелінський Б. В. Стан, перспективи та особливості створення енергетичних
плантацій верб в Україні // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН «Новітні агротехнології: теорія та практика» (м.
Київ, 11 липня 2017 р.). – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 159–160.
9. Фучило Я. Д., Сбитна М. В., Фучило Д. Я. Досвід створення плантацій тополів умовах Київського Полісся // Тези
доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Інституту біоенергетичних
культур і цукрових буряків НААН «Новітні агротехнології: теорія та практика» (м. Київ, 11 липня 2017 р.). –
Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 160–162.
10. Ганженко О. М., Фучило Я. Д., Бобровний Є. В. Робінія псевдоакація (Robinia pseudoacacia L.) – перспективна
біоенергетична культура // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН «Новітні агротехнології: теорія та практика» (м.
Київ, 11 липня 2017 р.). – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 72–73.
11. Афонін О. О., Фучило Я. Д. Верба прутовидна (Salix viminalis L.) та її генетичний потенціал у Середньому
Подесенні // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН «Новітні агротехнології: теорія та практика» (м. Київ, 11
липня 2017 р.). – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 173–175.
12. Сбитна М.В., Фучило Я.Д., Гайда Ю.І. Ріст і продуктивність 7-річних плантацій гібридних тополь в умовах
Західного Лісостепу України // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Ліси Східної
Європи у світі, що змінюється», присвяченої 120-річчю Національного університету біоресурсів і
природокористування України та 80-річчю академіка Лісівничої академії наук України та Євразійської академії
наук, почесного професора НУБіП України, професора Швиденка Анатолія Зіновійовича(м. Київ, 27–30 вересня
2017 р). – ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017 року. – С. 108-109.
13. Сбитна М.В., Фучило Я.Д.,Зелінський Б.В. Продуктивністьенергетичних плантацій деяких видів верб у різних
лісорослинних умовах // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Ліси Східної Європи у
світі, що змінюється», присвяченої 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування
України та 80-річчю академіка Лісівничої академії наук України та Євразійської академії наук, почесного
професора НУБіП України, професора Швиденка Анатолія Зіновійовича (м. Київ, 27–30 вересня 2017 р). – ТОВ
«ЦП «КОМПРИНТ», 2017 року. – С. 110-111.
14. Гументик М. Я., Фучило Я. Д., Кателевський В. М., Зелінський Б. В.Економічна ефективність вирощування
біоенергетичних культур в умовах Лісостепу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Колесніковські читання»,присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова(30-31 жовтня 2017 р., м. Харків). –
Харків, 2017. – С. 52–54.
15. Фучило Я. Д., Гайда Ю. І., Сбитна М. В., Козацька Н. Я. Ріст іпродуктивність 9-річних плантацій тополі
(Populus L.) в умовах західного Лісостепу України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Колесніковські читання»,присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова(30-31 жовтня 2017 р., м. Харків). –
Харків, 2017. – С. 90–92.
16. Фучило Я. Д., Мельничук Г. А. Особливості росту дворічних енергетичних плантацій верби прутовидної на
вилугуваних чорноземах центрального Лісостепу України// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Колесніковські читання»,присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова(30-31 жовтня 2017 р., м.
Харків). – Харків, 2017. – С. 93–94.
17. Mykola Kharytonov, Mykhaylo Babenko, Nadiia Martynova, Margaryta Sbytna, Yaroslav Fuchilo and Mykhaylo
Gumentyk. The effect of biopreparations treatment on poplar and willow saplings survival in the reclaimed mineland //
Applied Biotechnology in Mining: Proceedings of the International Conference(Dnipro, April 25-27, 2018). – Dnipro:



National Technical University “DniproPolytechnic”, – 2018. – p. 40.
18. Сінченко В.М. Економічні та енергетичні аспекти вирощування енергетичної верби в центральному
лісостепу України / В.М. Сінченко, Г.А. Мельничук, Я.Д. Фучило // Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф.: Основні
проблеми й тенденції подальшого розвитку лісового господарства в Українських Карпатах. - Івано-Франківськ:
НАІР, 2018. – С. 308–313.
19. Фучило Я.Д. Вплив грунтових і погодних умов на успішність створення енергетичних плантацій верби / Я.Д.
Фучило, І.В. Гнап // Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф.: Основні проблеми й тенденції подальшого розвитку
лісового господарства в Українських Карпатах. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С. 326–331.
20. Гнап І. В., Фучило Я. Д., Ганженко О. М. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби іноземної
селекції в південній частині Західного Полісся України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Колесниковські читання», присвяченої пам'яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова (16–17 жовтня 2018 року). – Харків, 2018. – С. 70–72.
21. Середюк О. О., Фучило Я. Д. Особливості клонального мікророзмноження ялини європейської // Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесниковські читання», присвяченої пам'яті професора О. І.
Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року. м. Харків). – Харків. – С. 93–95.
22. Сінченко В. М., Фучило Я.Д., Гументик М. Я. Вирощування енергетичної верби в умовах Центрального
Лісостепу України// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесниковські читання»,
присвяченої пам'яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року. м. Харків). –
Харків, 2018. – С. 101–103.
23. Фучило Я.Д., Лис Н.М. Ткачук Н.Л., Іванюк Р.С. Вплив агротехніки створення на ріст і продуктивність
енергетичних плантацій верби в умовах Прикарпаття // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Колесниковські читання», присвяченої пам'яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова (16–17 жовтня 2018 року. м. Харків). – Харків, 2018. – С. 118–120.
24. Фучило Я. Д., Макух Я. П., Ременюк С. О. Формування біомаси енергетичної верби першого року вегетації при
застосуванні механічних прийомів контролювання бур'янів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Колесниковські читання», присвяченої пам'яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова (16–17 жовтня 2018 року,м. Харків). – Харків, 2018. – С. 121–123.
25. Фучило Я. Д., Середюк О. О. Використання ростових речовин для підвищення ефективності створення
лісових культур ялини європейської // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Колесниковські читання», присвяченої пам'яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17
жовтня 2018 року. м. Харків). – Харків, 2018. – С. 124–125.
26. Сінченко В. М., Фучило Я. Д., Вокальчук Б. М., Мельничук Г. А. Ріст і розвиток енергетичних плантацій верби
різної густоти під впливом азотних добрив на вилугуваних чорноземах Центрального Лісостепу // Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесниковські читання», присвяченої пам'яті професора О. І.
Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року. м. Харків). – Харків. – С. 98–100.]
27. Фучило Я. Д. Стан та перспективи вирощування енергетичних плантацій верби в Україні // Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сільського
господарства» (12 березня 2019 року. смт. Немішаєве). – Немішаєве. – С.11.
28. Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т. С. Сосна жорстка (Рinus rigida Mill.)
у свіжих борах Центрального Полісся / Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т.
С. // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ,
НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, Кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП
України. – с. 97-98
29. Фучило Я. Д., Бордусь О.О., Кукош О.Ю. Вплив строків садіння та розмірів живців на ріст однорічних
живцевих саджанців тополі чорної / Фучило Я. Д., Бордусь О.О., Кукош О.Ю.// Тези доповідей учасників
міжнародної науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ, НУБіП України, ННІ лісового і
садово-паркового господарства, Кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП України. – с. 83 – 84
30. Фучило Я. Д., Вокальчук Б.М. Особливості росту та продуктивність біомаси енергетичних плантацій верби
прутовидної другого циклу вегетації / Фучило Я. Д., Вокальчук Б.М. // Тези доповідей учасників міжнародної
науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ, НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового
господарства, Кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП України. – с. 85 – 86
31. Макух Я.П., Ременюк С.О., Фучило Я.Д., Смолкова Н.П., Фучило Д.Я. Застосування механічних прийомів
контролювання бурянів під час вирощування тополі чорної протягом першого року вегетації / Макух Я.П.,
Ременюк С.О., Фучило Я.Д., Смолкова Н.П., Фучило Д.Я.// Тези доповідей учасників міжнародної науково-
практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ, НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового
господарства, Кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП України. – с. 73 – 74
32. Сінченко В.М.,Фучило Я.Д.,Ганженко О.М., Мельничук Г.А. Структура врожаю трирічних енергетичних
плантацій верби залежно від технології їх вирощування / Сінченко В.М.,Фучило Я.Д.,Ганженко О.М., Мельничук
Г.А // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ,
НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, Кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП
України. – с. 79 – 80
17) досвід практичної роботи за спеціальністю

41447 Фещенко 
Валентина 
Петрівна

Викладач Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. „Художньо-естетичне виховання студентів” у збірнику матеріалів конференції „Вітчизняна наука на зламі
епох: проблеми та перспективи розвитку” Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.
Сковороди №5 
2.„Калинові світанки мого дитинства” Літературно-музична композиція до Міжнародного дня захисту дітей
науково-методичний журнал ”Вивчаємо іноземну мову та літературу. Позакласна робота” №5 
3. „Навчання читанню на заняттях англійської мови за професійним спрямуванням” науково-методичний
журнал „Англійська мова та література” №1-3 
4. „Естетичне виховання – складова частина виховання студентів”.  Збірник Міжнародна конференція
„Соціокультурні освіти. Прекрасне як чинник виховання”. 
5. „Психолінгвістичні особливості формування мовної граматичної компетенції” Збірник „Лісівнича освіта і
наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку”.
6. „Logging” Стаття – розробка практичного заняття у науково-методичний журнал  „Англійська мова та
література” №10-12
7.„Формування освітньо-культурного простору та педагогічних відносин”. Всеукраїнська науково-практична
конференція.
„Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність в галузі лісового господарства”, присвячена 200-річчю з
дня народження Віктора Єгоровича фон  Граффа.
9)Керівництво студентами, які зайняли  ІІ місце  у Міжнародному конкурсі  з англійської мови «Молодь в лісах
Європи».
14) Керівник гуртка із вивчення іноземної мови  (англійська мова за професійним спрямуванням).
16) Член методоб’єднання викладачів філологічних дисциплін.
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя
міжнародної категорії”:
1. Seminar Dinternal  Education „International Trends in English Language Assessment. Pearson Test of English : 5
major benefits.”
2. Seminar Dinternal  Education „5 ways to develop life skills in the English primary classroom.” 
1. Seminar Express Publishing „21 st Century Learning Skills”
1.Науково-практична конференція „Концепція змішаного навчання  (Blended Learning) іноземних мов з
використанням онлайн платформи „Lingva Skills” для фахівців з мовної підготовки ВНЗ”
17) Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

119153 Федьович Іван 
Володимирович

Викладач Філософія 15)  наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. „Лісове господарство України за 100-річний період розвитку (1917-2016).” Збірник „Лісівнича освіта і наука:
історія, сучасний стан та перспективи розвитку”
2. „Особливості виховання студентів у Малинському лісотехнічному коледжі”.
Збірник „Міжнародна конференція „Соціокультурні освіти. Прекрасне як чинник виховання”. 
3. „Характеристика лісового фонду та господарської діяльності Житомирського обласного комунального
агролісогосподарського підприємства”. Всеукраїнська науково-практична конференція.
„Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність в галузі лісового господарства”, присвячена 200-річчю з
дня народження Віктора Єгоровича фон  Граффа.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
1. „Філософія” для студентів ОКР „Бакалавр” усіх спеціальностей заочної форми навчання ВП НУБіП України
„Малинський НІКП”
2. „Філософія” для студентів заочної форми навчання ВП НУБіП України
10) Лаборант Малинської міжКафедральної навчальної лабораторії НУБіПу на базі МЛТК.
16)Член методичного об’єднання викладачів соціальних дисциплін

30733 Стасюк 
Світлана 
Володимирівна

Викладач Основи 
лісоексплуатації

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або
керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом,
який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі
організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких
проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи,
чемпіонаті України; виконання обов'язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з
видів спорту; виконання обов'язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських
змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу:
Всеукраїнська студентська олімпіада м. Львів серед студентів спеціальності 205 Лісове господарство 2019 рік; 
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу
освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за
підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря



закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
Голова циклової комісії лісогосподарських та садово-паркових дисциплін з 2018 року; 
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування: Конспект лекцій з дисципліни «Лісокористування» для студентів ОКР «Молодший
спеціаліст» спеціальності 5.09010301 Лісове господарство 2017 рік, методичні вказівки для виконання
лабораторно практичних робіт з дисципліни «Лісова зйомка» для студентів спеціальності 205 Лісове
господарство (опп Мисливське господарство) 2018 рік, робочий зошит для виконання навчальної практики з
дисципліни «Геодезія» для студентів спеціальності 205 Лісове господарство (ОПП Лісове господарство) 2019
рік; 
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій: Конференція «Лісівнича освіта і
наука: стан, проблеми та перспективи розвитк», 2017 рік, тема публікації: «Перспективи розвитку
сортиментних лісозаготівельних машин», науково-практична конференція м.Біла церква, тема публікації:
«Головні інфекційні хвороби березових насаджень у ДП «Малинське ЛГ», 2018 рік, міжнародна конференція
«Соціокультурні світи. Прекрасне як чинник виховання». Тема публікації: «Зміст виховання особистості за
педагогічним доробком Василя Сухомлинського», 2019 рік, всеукраїнська науково-практична конференція на
тему: «Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового господарства». Тема публікації:
«Сучасчна технологія вирощування захисних лісонасаджень в умовах степової зони» 2019 рік; 
16) участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю: член Товариства лісівників України 2019 рік

350439 Соботович 
Анастасія 
Леонідівна

Викладач ГІС в лісовому 
господарстві

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до
наукометричних баз, рекомендованих МОН:
Соботович А.Л. Типи лісорослинних умов та допустимі рекреаційні навантаження у лісових та паркових
фітоценозах / Соботович А.Л. // Науковий вісник НУБіП України. – К.: НУБіП України. – 2014. – Вип. 198. Ч.». – С.
279 – 284.
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України:
1. Соботович А. Л. Комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану та вигляду насаджень Голосіївського
парку ім.. М.Т. Рильського м. Київ / Соботович А.Л., Ковалевський С.Б. // Науковий вісник НАУ. – Київ: НАУ. – 2008.
– Вип. 126. – С. 280 – 285.
2. Ковалевський С.Б. Особливості ландшафтно – планувальної структури Голосіївського парку ім.. М.Т.
Рильського / Ковалевський С.Б., Сидоренко І.О., Соботович А.Л. // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ
України. – 2008. – Вип. 18.12. – С. 37 – 44.
3. Соботович А.Л. Видовий склад трав҆янистих рослин фітоценозів в умовах різного рекреаційного
навантаження /Соботович А.Л.// Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне
садівництво». К.: НУБіП України. – 2010. – Вип. 147. –  С. 77 – 85
4. Соботович А.Л. Умови формування дендрофлори урочища «Голосіївський ліс» та Голосіївського парку ім.. М.Т.
Рильського м. Київ /Соботович А.Л.// Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне
садівництво». Частина 1. К.: НУБіП України. – 2010. – Вип. 152. – С. 169 – 175.
5. Ковалевський С.Б. Функціональне зонування  Голосіївського парку ім.. М.Т. Рильського м. Київ[Електронний
ресурс] / Ковалевський С.Б., Сидоренко І.О., Березівська А.Л.(Соботович А.Л.) // Наукові доповіді НАУ. – 2007. –
Вип.№3(8). – Режим доступу до журн.: http://nd.nubip.edu.ua/2007-3/titul.html
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування:
1. Основи дендропроектування. Методичний посібник / Ковалевський С.Б., Демченко О.О., Березівський Л.Д..
Соботович А.Л. – К.,2009. – 125с.
2. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Дендропроектування» студентами денної форми навчання
ОКР «МАГІСТР» спеціальність 8.1304.02 – «Садово – паркове господарство» /Ковалевський С.Б., Калініченко О.А.,
Демченко О.О., Соботович А.Л. – К.,2009. – 57 с.
3. Проектування ландшафтних об’єктів (Частина 2. Дендропроектування). Навчальний посібник /[Ковалевський
С.Б., Демченко О.О., Березівський Л.М., Соботович А.Л.]. – К.,2018. – 207 с.
4. Соботович А.Л. Лісівничо – ценотичні особливості рослинних угрупувань в умовах рекреаційного
навантаження (на прикладі Національного природного парку «Голосіївський»: автореферат дисертації на
здобуття наукового ступеня  кандидата сільськогосподарських наук: 06.03.03 – лісознавство і лісівництво
/Анастасія Леонідівна Соботович; Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і
природокористування України. – Київ,2015. – 20 с. – Бібліографія: с. 16 – 17 (12 назв.).
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Соботович А.Л. Санітарний стан лісових насаджень Голосіївського лісництва ЛПГ «Конча-Заспа» /Соботович
А.Л.// Тези доповідей учасників конференції науково – педагогічних працівників, наукових співробітників і
аспірантів та 63 – ї студентської наукової конференції. – К.,2009. – С. 19 – 20.
2. Соботович А.Л. Флористичне різноманіття трав’яного паркових   покриву лісових та паркових фітоценозів
/СоботовичА.Л.// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Частина 1.
Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. – Умань: Уманський НУС, 2010. – С. 210 – 211.
3. Соботович А.Л. Сезонна динаміка травянистих рослин лісових і паркових фітоценозів /Соботович А.Л.// Тези
доповідей учасників конференції науково – педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів та 64
– ї студентської наукової конференції. – К.,2010. – С. 148 – 149.
4. Соботович А.Л. Порівняльна характеристика загального проектування покриття трав’яного  покриву лісових і
паркових фітоценозів НПП «Голосіївський»/ Соботович А.Л. // Матеріали Міжнародної конференції молодих
учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології». – Сімферополь,2010. – С. 292 – 293.
5. Соботович А.Л. Особливості дендрологічного складу лісових і паркових фітоценозів /Соботович А.Л. //
Матеріали Міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології». –
Сімферополь,2010. – С. 493 – 494.
6. Соботович А.Л. Особливості рекреаційного впливу на лісові і паркові фітоценози /Соботович А.Л.// Тези
доповідей учасників Міжнародної науково – практичної конференції «Освіта, наука та інновації у лісовому і
садово – парковому господарстві України в контексті регіональних та глобальних викликів», присвяченої 170 –
річчю Навчально – наукового інституту лісового і садово – паркового господарства, 85 – річчю Боярської лісової
дослідної станції Національного Університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – С.190 –
191.
7. Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т. С. Сосна жорстка (Рinus rigida Mill.)
у свіжих борах Центрального Полісся / Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т.
С. // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ,
НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, Кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП
України. – с. 97-98
8. Левченко В. Б., Куркуленко О. М., Соботович А. Л., Зозуля Є. В. Екологічне та лісівниче значення боліт
Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко, О. М. Куркуленко, А. Л. Соботович, Є. В. Зозуля. // «Лісова типологія як
основа наближеного до природи лісівництва». Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної
конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ, НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства,
Кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП України. – с. 53-55.
9. Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т. С. Сосна жорстка (Рinus rigida Mill.)
у свіжих борах Центрального Полісся / Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т.
С. // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ,
НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, Кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП
України. – с. 97-98

122704 Реус Світлана 
Вікторівна

Викладач Економіка лісового 
господарства

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або
керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом,
який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі
організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких
проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи,
чемпіонаті України; виконання обов'язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з
видів спорту; виконання обов'язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських
змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу:
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком "Економіст"; 
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка,
організація і планування лісового господарства» для студентів спеціальності 5.09010301 «Лісове господарство»
2016 р., конспект лекцій з дисципліни «Економіка, організація і планування лісового господарства» для
студентів спеціальності 5.09010301 «Лісове господарство» 2017 р., навчально-методичний посібник для
самостійної роботи з дисципліни «Економіка, організація і планування лісового господарства» для студентів
спеціальності 5.09010301 «Лісове господарство» 2017 р., методичні вказівки до виконання практичних робіт з
дисципліни «Економіка, організація і планування лісового господарства» для студентів спеціальності
5.09010301 «Лісове господарство» 2017р., конспект лекцій з дисципліни «Статистика» для студентів
спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 2017 р., навчально-методичний посібник для самостійної
роботи з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 2017 р.,
методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності
5.03050901 «Бухгалтерський облік» 2017 р., конспект лекцій з дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної
діяльності» для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 2017 р., навчально-методичний
посібник для самостійної роботи з дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» для студентів
спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 2017 р., методичні вказівки до виконання практичних робіт з
дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної » для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський
облік» 2017 р., конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для студентів
спеціальності 071 Облік і оподаткування 2018 р., навчально-методичний посібник для самостійної роботи з
дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування



2018 р., методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології в
обліку» для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування 2018 р., конспект лекцій з предмету
«Комп’ютеризація облікової інформації» для учнів первинної професійної підготовки 4121 Офісний службовець
(бухгалтерія) 2018 р., методичні вказівки до виконання практичних робіт з предмету «Комп’ютеризація
облікової інформації» для учнів первинної професійної підготовки 4121 Офісний службовець (бухгалтерія) 2018
р., методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка та організація лісового
господарства» для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» 2019 р.
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій: Наукова стаття на тему «Ринок праці
Житомирщини: стан та перспективи розвитку» 2017 р., наукова стаття на тему «Співпраця підприємств лісової
галузі з органами місцевого самоврядування» 2018 р., наукова стаття на тему «Економічний потенціал
Житомирщини: реалії та перспективи розвитку» 2018 р., наукова стаття на тему «Оборотні засоби на
підприємствах лісового господарства Житомирської області: структура, стан, показники ефективності
використання» 2019 р., наукова стаття на тему «Основні засоби на підприємствах лісового господарства
Житомирської області: структура, стан, показники ефективності використання» 2019 р.,наукова стаття на тему
«Безробіття на Житомирщині: стан та шляхи подолання» 2019 р.
16) участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю: Член обласного методичного об'єднання викладачів
економічних дисциплін ЗВО І-ІІ р.а. Житомирської області

293977 Пастух 
Анатолій 
Борисович

Викладач Механізація 
лісогосподарських 
робіт

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу
освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за
підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря
закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
Голова циклової комісії Механічних дисциплін 2013-2015 рік.; 
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування: Механізація робіт. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для
студентів 206 Садово-паркове господарство. 2015 рік, ОПТ. Зелене будівництво; садово-паркове господарство.
Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Механізація лісогосподарських
робіт» для студентів 205 Лісове господарство Окр-бакалавр 2018 рік.Методичні вказівки для самостійного
виконання «Землевпорядкуванні машини та знаряддя, що агрегатується з малогабаритними тракторами і
мотоблоками» Спеціальність 206 Садово-паркове господарство ОПП Зелене будівництво і садово-паркове
господарство 2019 рік.; 
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: Механізація робіт. Посібник для
самостійного вивчення начальної дисципліни для студентів спеціальності 205 Лісове господарство ОПТ
Мисливське господарство 2019 рік; 
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років: Працював в лісовому господарстві в
машинобудуванні на інженерних посадах 1972-1977 рік.; 
16) участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю: Член об’єднання лісівників України 2019 рік, Член
Української комісії

293983 Павлюк 
Олександр 
Петрович

Викладач Безпека праці і 
життєдіяльності

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій: всеукраїнська науково-практична
конференція на тему: «Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового господарства».
Тема публікації: «Сучасчна технологія вирощування захисних лісонасаджень в умовах степової зони» 2019 рік;
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або
керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом,
який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі
організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких
проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи,
чемпіонаті України; виконання обов'язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з
видів спорту; виконання обов'язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських
змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу:
Керівник гуртка «Сучасні технології» 2019 р.; 13) наявність виданих навчально-методичних
посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: Конспект лекцій
з дисципліни "Охорона праці в галузі" 2019 рік, Збірник тестів з дисципліни "Охорона праці в галузі"2019 рік,
Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика" 2019 рік, "Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з
"Інформатика" 2019 рік, Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з "інформатика" 2019 рік.; 16)
участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю: Участь у товариському об'єднанні лісівників України 2019 р.

95890 Осипенко 
Валерій 
Григорович

Викладач Фізичне виховання 15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
„Соціальне значення фізичного виховання” Збірник Міжнародна конференція „Соціокультурні освіти. Прекрасне
як чинник виховання”. 
14) Керівник гуртка „Вільна боротьба”. Брав участь у чемпіонаті області серед юнаків та дівчат та юніорів і
юніорок м. Коростень; чемпіонаті області серед кадетів і кадеток м. Малин; чемпіонаті області серед юнаків та
дівчат та команд м. Новоград-Волинський; чемпіонаті області серед дорослих м.Житомир
16)Член методичного об’єднання викладачів фізичного виховання та військово-спортивних дисциплін
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування:
1. Методична розробка „Спеціальна медична група” (зовнішня рецензія).
2. Методична розробка „Вільні гімнастичні вправи, гімнастичні вправи в парах, гімнастичні вправи з
гімнастичною лавою на уроках фізичного виховання”
3. Методична розробка „Застосування методу колового тренування на заняттях фізичного виховання”
17) Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

92134 Музика Інна 
Андріївна

Викладач Етнокультурологія 15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. «Вплив етнокультури Полісся на розширення світогляду родини Миклух». Участь у ІІ науково-практичній
конференції «Сучасні проблеми наукової та духовно-просвітницької діяльності М.М. Миклухо-Маклая».
„Маклаївські читання”. Керівництво студентом.
2 „Символіка вишивки та різьблення по дереву українського Полісся: порівняльний аспект” Збірник Міжнародна
конференція „Соціокультурні світи. Прекрасне як чинник виховання”. 
3. Наставник  у підготовці доповіді  „Українська народна вишивка та її терміносистеми” студентки Мазур М.
(БО-21) до Міжнародної конференції „Соціокультурні світи. Прекрасне як чинник виховання молоді”.
4.„Екологічне виховання”. Всеукраїнська науково-практична конференція на тему:
„Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність в галузі лісового господарства”, присвячена 200-річчю з
дня народження Віктора Єгоровича фон  Граффа.
14) 
1. Наукова робота „Культурно-дозвіллєва діяльність студентів Малинського лісотехнічного коледжу”, Х
Міжнародна виставка „Сучасні заклади освіти – 2019” у номінації „Спеціалізація особистості в умовах сучасних
викликів”. Нагорода – золота медаль.
2. Керівник гуртка „Дослідник Полісся”.
16) Член  методичного об’єднання викладачів соціальних дисциплін 
17) Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

107142 Мойсієнко 
Леонід 
Іванович

Методист Інформатика 17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років: Досвід роботи за спеціальністю «Вчитель
інформатики» з 1986 року.; 13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної
роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій
загальною кількістю три найменування: Конспект лекцій з дисципліни «Комп’ютеризація лісогосподарського
виробництва» 2017 рік, збірник інструкцій до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика та
комп’ютерна техніка» 2017 рік, методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни
«Комп’ютерна графіка» 2019 рік.; 10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника
керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-
методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної
комісії та його заступника: Методист відділення з 2012 року; 16) участь у професійних об'єднаннях за
спеціальністю: Обласне методичне об‘єднання викладачів інформатики з 2000 року; 3) наявність виданого
підручника чи навчального посібника або монографії: Посібник. Інформатика та комп’ютерна техніка 2019 рік.

67867 Пернарівська 
Таміла 
Анатоліївна

Викладач Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1.„Калинові світанки мого дитинства” Літературно-музична композиція до Міжнародного дня захисту дітей
науково-методичний журнал ”Вивчаємо іноземну мову та літературу. Позакласна робота”№5
2. „Формування мовно-літературної компетентності студентів на уроках літератури рідного краю” Збірник
„Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку”. 
 3. „Життя М. М. Миклухи-Маклая у переказах та легендах”  ІІ науково-практична конференція «Сучасні
проблеми наукової та духовно-просвітницької діяльності М.М. Миклухо-Маклая»  „Маклаївські читання”.
 4. „Виховання молоді під час формування мовно-літературної компетентності”. Збірник „Міжнародна
конференція „Соціокультурні освіти. Прекрасне як чинник виховання”. 
5. „Вшанування пам`яті В.Є. фон Граффа, основоположника степового лісорозведення”. Всеукраїнська науково-
практична конференція на тему:



„Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність в галузі лісового господарства”, присвячена 200-річчю з
дня народження Віктора Єгоровича фон  Граффа.
6. „Малинський лісотехнічний коледж – 90 років” редактор книги.
14) Редактор газети „ПроЛісок”; керівник студії „Міх”.
16) Член методоб’єднання викладачів філологічних дисциплін
10) Голова циклової комісії гуманітарних та соціальних дисциплін
17) Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування:
1. Методична розробка „Українська мова (за професійним спрямуванням” 
2.Методична розробка  „Українська література Міні-конспекти.”
3.Методична розробка „Тренувальні вправи і тестові завдання”

122868 Мельниченко 
Ніна Василівна

Викладач Бухгалтерський 
облік у лісовому 
господарстві

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або
керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом,
який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі
організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких
проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи,
чемпіонаті України; виконання обов'язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з
видів спорту; виконання обов'язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських
змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу:
Керівництво постійно діючим студентським науковим гурком "Юний бухгалтер"; 
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування: Конспект лекцій з бухгалтерського обліку для студентів ОКР «молодший
спеціаліст» спеціальності 071 Облік і оподаткування (освітня програма «Бухгалтерський облік») 2019 р.,
методичні вказівки та завдання для проведення практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту» для
студентів ОКР «молодший спеціаліст» спеціальності 5.05180102 «Обробка деревини» 2018 р., робочий зошит
для проведення практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів ОКР «молодший
спеціаліст» спеціальності 
5. 05180102 «Обробка деревини» 2018 р., методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
«Економіка лісових підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 5.05180101
«Лісозаготівля та первинна обробка деревини» 2016 р., методичні вказівки та завдання для проведення
практичних робіт з дисципліни «Економіка лісових підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання
спеціальності 5.05180101 «Лісозаготівля та первинна обробка деревини» 2016 р.; 
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років: Малинська паперова фабрика - бухгалтер
1988-1995 р.; 
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій: Наукова стаття на тему:
«Підприємництво Житомирщини: стан, перспективи розвитку» 2017 р., наукова стаття на тему: «Фінансовий
стан лісогосподарських підприємств Житомирщини та перспективи їх розвитку» 2018 р., наукова стаття на
тему: «Інвентаризація: Порядок проведення в лісовому господарстві» 2019 р., наукова стаття на тему: «Оцінка
ефективності розвитку деревообробних підприємств Житомирської області» 2019 р, наукова стаття на тему:
«Розвиток життєвих компетенційстудентів та учнів під час вивчення економічних дисциплін» 2019 р.; 
16) участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю: Член обласного методичного об'єднання викладачів
економічних дисциплін ЗВО І-ІІ р.а. Житомирської області

248205 Васенков 
Григорій 
Іванович

Викладач Геодезія 3) Підручники чи навчальні посібники або монографіії:
1. Захисне лісорозведення (Історичний аспект) /[Васенков Г.І., Іванюк І.Д., Іванюк Т.М., Хрик В.М.]. –
Кропивницький, 2017. – 116 с.
2. Лісова таксація: практикум / /укл. Г.І. Васенков, І.Д. Іванюк, В.А. Гиря, С.М. Кусік/. – Кропивницький, 2017. –
132 с.
3. Типологія лісу: Навчальний посібник //Г.І Васенков, І.Д. Іванюк, Я.І. Макарчук, О.О. Орлов/; під ред. Г.І.
Васенкова. – Житомир: «Полісся», 2013. – 244 с.
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або
головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових
видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:
1. Звіт про науково-дослідну роботу на тему: «Стійкість та продуктивність лісових насаджень в умовах
техногенезу Житомирського Полісся», 2018р.
2. «Обґрунтувати моніторинг та вивчити екологічний стан колишніх сільськогосподарських угідь, що перейшли
до заповідних територій природного заповідника «Древлянський»», грудень 2018р. 
3. «Обґрунтувати моніторинг, визначити та вивчити екологічно цінні трофотопи лісових екосистем природного
заповідника «Древлянський»», грудень 2018р.
10) Організаційна робота в МЛТК на посаді: завідувач кафедри «Лісівництва та захисту лісу» з 2018
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Васенков Г. І. Концентрація свинцю у ґрунтах приміських ландшафтів / Григорій Іванович Васенков. //
Житомир: Вісник ДААУ. – 2000. – С. 317–319.
2. Васенков Г. І. Міграція радіоцезію на сільськогосподарських угіддях виведених із користування / Г. І.
Васенков, О. Є. Поліщук. // Дніпропетровськ: ДДАУ. – 2001. – С. 47–49.
3. Васенков Г. И. Активность 137 Сs в органическом веществе почв под лесными насаждениями в связи с
накоплением в растениях / Г. И. Васенков, М. И. Долгилевич. // Агроекологічний журнал. – 2001. – №1. – С. 31–34.
4. Васенков Г. І. Радіоекологічний стан ґрунтів у лісових екосистемах Поліського природного заповідника / Г. І.
Васенков, О. В. Бельська. // Вісник ДАУ. – 2001. – №1. – С. 55–57.
5. Васенков Г. І. Радіологічні аспекти горизонтальної міграції цезію – 137 при водно ерозійних процесах / Г. І.
Васенков. // Вісник ДАУ. – 2001. – №1. – С. 59–61.
6. Васенков Г. І. Міграція радіоцезію на сільськогосподарських угіддях, виведених із користування / Г. І.
Васенков. // Дніпропетровськ: Раціональне використання рекультивованих та еродованих земель. – 2002. – С.
161–163.
7. Васенков Г. І. Розподіл активності Сs137 у нижньому ярусі сосново-лишайникового типу лісу / Г. І. Васенков,
О. В. Бельська. // Вісник ДАУ. – 2003. – №1. – С. 58–66.
8. Васенков Г. І. Вплив норм азотних добрив на продук-тивність хмелю сорту солов’янка залежно від типу
ґрунту / Г. І. Васенков, А. О. Годований, В. М. Ющенко. // Київ: Аграрна наука. – 2004. – №21. – С. 51–59.
9. Васенков Г. І. Формування радіоактивного забруднення лісових ґрунтів під лишайниковим покривом / Г. І.
Васенков, О. В. Бельська. // Агроекологічний журнал. – 2006. – №2. – С. 91–97.
10. Васенков Г. І. Поверхневий стік і ерозія в лісоаграрних ландшафтах Полісся / Г. І. Васенков, І. П. Буднік, О. Є.
Поліщук. // Наукові доповіді НАУ. – 2006. – №6.
11. Васенков Г. І. Розподіл важких металів у лісоаграрних ландшафтах Жито-мирського Полісся під впливом
захисних насаджень / Г. І. Васенков, Л. Л. Довбиш. // Житомир: Лісове і мисливське господарство: сучасний стан
та перспективи розвитку. – 2007. – №1. – С. 41–48.
12. Васенков Г. І. Біологічне очищення стічних вод із застосуванням гідробіонтів / Г. І. Васенков, В. М. Пазич, Т.
П. Василюк. // Подільський державний аграрно-технічний університет. – 2009. – С. 98–101.
13. Васенков Г. І. Техногенна складова екологічного стану ґрунтів лісоаграрних ландшафтів Полісся / Григорій
Іванович Васенков. // Харків: Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник.
Спецвипуск. – 2010. – №3. – С. 84–86.
14. Васенков Г. І. Очищення стічних вод сільськогосподарського походження за участю Eichornia crassipes / Г. І.
Васенков, І. П. Буднік, Т. П. Василюк. // Тернопіль: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету ім.В.Гнатюка. – 2010. – №2. – С. 48–51.
15. Особливості акумуляції важких металів гідробіонтами при біоочищенні сільськогосподарських стічних вод /
Г. І.Васенков, Т. П. Василюк, В. М. Пазич, В. І. Максін. // Вода і водоочисні технології. – 2011. – №1. – С. 28–37.
16. Васенков Г. І. Верифікація моделей дефляції ґрунтів з радіоекологічних міркувань / Г. І. Васенков, І. Ю.
Деребон, І. П. Буднік. // Житомир: ЖНАЕУ. – 2011. – №1. – С. 88–96.
16)  участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: є членом Товариства лісівників України
17) досвід практичної роботи за спеціальністю

207115 Венгель 
Світлана 
Михайлівна

Завідуюча 
заочним 
відділенням

Хімія 10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу
освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за
підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря
закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
Завідувач заочним відділенням з 2015 року; 14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у
складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною
групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів,
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких
конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських,
Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх,
етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов'язків тренера, помічника тренера
національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов'язків головного секретаря, головного
судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі
організаційного комітету, суддівського корпусу: Керівництво постійно діючим гуртком "Хімік"; 3) наявність
виданого підручника чи навчального посібника або монографії: Навчально-методичний посібник «Проведення
нетрадиційних занять з предмету «Хімія» методом гри» (2015 р.); 16) участь у професійних об'єднаннях за
спеціальністю: Обласне методичне об‘єднання викладачів хімії з 2000 року; 13) наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів



лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: Опорні
конспекти і дидактичні матеріали з хімії по темі «Металічні елементи та їх сполуки» (2018 р.),  Конспект лекцій
з органічної хімії (2017 р.), Тестові завдання з хімії. Розділ «Оксигеновмісні органічні речовини»; 15) наявність
науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або
професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій: Роль хімії в розв’язанні сировинних
проблем (2017 р.)  Поняття про естери та жири (2018 р.) Вивчення кореневої губки сосни звичайної в лісових
едатопах Житомирського полісся Роль хімії в розв’язанні сировинних проблем (2017 р.) Догляд за лісовими
культурами в умовах Житомирського полісся (2019 р.)

59661 Вербицька 
Татяна 
Євгеніївна

Заступник 
директора з 
виховної 
роботи

Економічна теорія 17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років: Економіст фінансового відділу Малинської
паперової фабрики; 10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника)
закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального
за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря
закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
Заступник директора з виховної роботи; 14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у
складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною
групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів,
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких
конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських,
Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх,
етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов'язків тренера, помічника тренера
національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов'язків головного секретаря, головного
судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі
організаційного комітету, суддівського корпусу: Керівництво постійно діючим студентським гуртком " Сучасна
економіка"; 16) участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю: Член обласного методичного об'єднання
викладачів економічних дисциплін ЗВО І-ІІ р.а. Житомирської області

312503 Габрієл Юлія 
Дмитрівна

Юристконсульт Правова культура 
особистості

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій: „Історія становлення Донецького
краю в ХІХ столітті”. Всеукраїнська науково-практична конференція на тему: „Лісовирощування: історична та
інноваційна діяльність в галузі лісового господарства”; 13) наявність виданих навчально-методичних
посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 1. «Історія
української державності» (курс лекцій).Бакалаврат. 2. «Правова культура особистості» (курс лекцій).
Бакалаврат. 3. «Правова культура особистості» (тести). Бакалаврат; 14) керівництво студентом, який зайняв
призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським
науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом
Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у
складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом,
який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті
світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов'язків
тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов'язків
головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною
делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: Керівник „Історико-краєзнавчого
гуртка”; 17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років: Учителька Історії України та
всесвітньої історії.; 16) участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю: Член методичного об’єднання
викладачів правових дисциплін

41621 Іванюк Ігор 
Дмитрович

Директор Основи фахової 
підготовки

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
Краснов В.П. Динаміка вмісту 137Cs у корі крушини ламкої (Frangulaalnus Mill.) у лісах Полісся України /Краснов
В.П., Курбет Т.В., Давидова І.В., Шелест З.М., Жуковський О.В., Іванюк І.Д.// журнал «Ядерна фізика та
енергетика» № 19 – 2018р. -  с. 258-264. 
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України:
1. Сучасний стан і продуктивність дібров Українського Полісся / П. І. Лакида, О. П. Бала, Л. М. Матушевич, І. Д.
Іванюк. // Харків: УкрНДІЛГА. – 2016. – №129. – С. 32–39.
2. Іванюк Т.М. Структура розподілу дубових деревостанів центрального Полісся України за групами віку /
Т.М.Іванюк,  І.Д.Іванюк // Вісник Житомирського нац. агроекол. ун-ту. – 2014. – Вип. № 1 (41), т.3 – с. 135 – 139.
3. Іванюк І.Д. Радіоактивне забруднення лісових пасовищ та сінокісних угідь / І.Д.Іванюк, А.І.Гузій, Т.М.Іванюк //
Вісник ЖНАЕУ № 1 (55) т.3 – 2016р. -  с. 170 – 176.
4. Иванюк И. Д. Состояние и продуктивность дубовых древостоев Правобережного Полесья Украины / И. Д.
Иванюк. // Гомель: Институт леса НАН Беларуси. – 2017. – №77. – С. 299–307.
5. Іванюк І.Д. Радіальний приріст пристигаючих дубових деревостанів суг рудів Центрального Полісся України /
І.Д.Іванюк, Т.М.Іванюк // Наукові горизонти №2 (75) – 2019р. – с. 50 -57.
6. Іванюк І.Д., Кусік В.М. Шкодочинність комах у насадженнях дуба звичайного в зоні Західнополіського та
Центральнополіського лісових округів України / І.Д. Іванюк, В.М.  Кусік // Електронний науковий фаховий журнал
№14., НУБіП України,  2018.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
1. Мисливствознавство: навчальний посібник /[укр. А.І. Гузій, І.Д. Іванюк, В.М. Кусік]. – Харків: Мачулін, 2018. –
254 с.
2. Лісова таксація: практикум / Г. І.Васенков, І. Д. Іванюк, В. А. Гиря, С. М. Кусік. – Кропивницький: ФОП Піскова
М.А., 2017. – 132 с.
3. Мисливствознавство: [навчальний посібник (частина перша)] / Гузій А.І., Іванюк І.Д., Кусік В.М., Хоєцький П.Б.
– Харків, 2017. – 276 с.
4. Іванюк І.Д. Лісознавство : навчальний посібник / Іванюк І.Д., Кусік В. М. – Малин : Малинський лісотехнічний
коледж, 2017. 368 с. 
5. Іванюк І.Д., Кусік В.М. Лісівництво : навчальний посібник / Іванюк І.Д., Кусік В. М. – Малин : Малинський
лісотехнічний коледж, 2017. 412 с. 
6. Іванюк І.Д. Мисливствознавство.: навч. пос. для студ. / Кусік В.М., Іванюк І.Д., Гузій А.І. – Малин : 2014. - 464 с.
7. Захисне лісорозведення (Історичний аспект) /[ Васенков Г.І., Іванюк І.Д., Іванюк Т.М., Хрик В.М.]. –
Кропивницький, 2017. – 116 с.
8. Лісівничо-екологічний потенціал дібров Полісся України : монографія/ [П.І.Лакида, О.П.Бала, Л.М.Матушевич,
І.П.Лакида, І.Д.Іванюк]. –Корсунь-Шевченківський : ФОП Майдаченко І.В. 2018. – 206с.
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або
головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових
видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: Звіт про науково-дослідну роботу на тему:
«Лісівничо-екологічний потенціал дібров Полісся в умовах зміни клімату», 2016р.
10)  організаційна робота у МЛТК на посаді директора Малинського лісотехнічного коледжу
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій
1. Іванюк І.Д. Динаміка приросту по діаметру дуба звичайного на території парку Малинського лісотехнічного
коледжу / І.Д. Іванюк, О. В. Зборовська, О.В. Жуковський // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції  студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів «Лісівнича освіта і наука: стан,
проблеми та перспективи розвитку» (23.03.2017р., м. Малин). – С. 65-69.
2. Іванюк І.Д. Вікова структура дубових деревостанів Центрального Полісся України / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк //
Матеріали науково-практичної конференції Житомирського агроекологічного університету, 2014
3. Іванюк І. Д. Динаміка площ насаджень дуба звичайного у держлісфонді Центрального Полісся України / І. Д.
Іванюк, Т. М. Іванюк. // Малин: МЛТК. – 2016. – №1. – С. 53–57.
4. Іванюк І. Д. Динаміка приросту по діаметру дуба звичайного на території парку Малинського лісотехнічного
коледжу та лісових масивів Слобідського лісництва ДП "Малинське лісове господарство" / І. Д. 5. Іванюк, О.
Зборовська, О. Жуковський. // Малин: МЛТК. – 2017. – №2. – С. 64–68.
5. Іванюк Т.М. Стан дубових насаджень Центрального Полісся України / Т.М.Іванюк, І.Д.Іванюк // Тези доповідей
учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти
для суспільства» (6-7 квітня 2017 р.) – Київ  2017р. – 75 с. 
6. Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т. С. Сосна жорстка (Рinus rigida Mill.)
у свіжих борах Центрального Полісся / Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т.
С. // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ,
НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, Кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП
України. – с. 97-98
16)  участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: є членом Товариства лісівників України
17) досвід практичної роботи за спеціальністю 
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років: Наукове
консультування лісгоспів АПК Житомирської області на тему: «Стійкість та продуктивність лісових насаджень в
умовах техногенезу Житомирського Полісся», 2018р.

293974 Ковбасюк 
Дмитро 
Іванович

Викладач Нарисна геометрія 13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Технічна
механіка” 2019 рік, методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни “Нарисна геометрія”
2019 рік, методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни “Англійська мова за професійним
спрямуванням” 2019 рік.; 
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: Навчальний посібник “Граматика
англійської мови” 2019 рік.; 
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років: Учитель англійської мови, Київський



авіаційний технікум 5 років; 
16) участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю: Член обласного методоб’єднання викладачів
англійської мови 2019 рік.

249085 Андреєва 
Олена Юріївна

Викладач Лісова ентомологія 3) Підручники чи навчальні посібники або монографіії:
1Гриб С.Ф. Збірник задач і вправ з генетики та селекції: розв’язки, відповіді, пояснення:навч-метод. посібник
для студентів ВНЗ / С.Ф.Гриб, О.Ю. Андреєва. – Житомир: «Полісся», 2014.- 416с. 
 Андреєва О. Ю. Генетика та лісова селекція: навчальний посібник для підготовки фахівців освітнього ступеня
«Бакалавр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» / [укл. О. Ю. Андреєва, А. І. Гузій, Р. А. Карчевський]. –
Житомир: ПП «Рута», 2016. – 192 с. 
2)Наявність не менше 5 наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку, наукових фахових
видань України:
1.Андреєва О. Ю. Наслідки масових розмножень соснових пильщиків (Hymenoptera: Diprionidae) у лісах
Центрального Полісся / О. Ю. Андреєва // Вісник ХНАУ. Серія "Ентомологія та фітопатологія". – 2008. – № 8. – С. 9
– 12. 
2. Андреєва О. Ю. Принадність ділянок лісів Жужельського лісництва для виникнення осередків масового
розмноження соснових пильщиків / О. Ю. Андреєва // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2008. –
Вип. 113. – С. 285 – 292.
3. Андреєва О. Ю. Прогнозування поширеності осередків соснових пильщиків у лісах Центрального Полісся / О.
Ю. Андреєва // Вісник НУБіП України. Серія "Агрономія". – К., 2009. – Вип. 132. – С. 135–141.
4. Андреєва О. Ю. Сосновий лубоїд Tomicus piniperda L. в осередках соснових пильщиків у Центральному Поліссі
/ О. Ю. Андреєва //Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115. – С. 268 – 275.
5. Андреєва О. Ю. Шкодочинність рудого соснового пильщика у лісах Центрального Полісся / О. Ю. Андреєва //
Вісник ДАУ. – Житомир, 2008. – № 2. – С. 255–261.
6. Андреєва О. Ю. Зміни радіального приросту Pinus sylvestris L. у Поліссі в осередках масового розмноження
звичайного соснового пильщика Diprion pini L. / О. Ю. Андреєва, І. М. Коваль // Лісівництво і агролісомеліорація. –
Х. : УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 112. – С. 249 – 254.
7. Коваль І. М. Динаміка радіального приросту сосни звичайної в осередках рудого соснового пильщика в
Поліссі / І. М. Коваль, О. Ю. Андреєва // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116. – С.
62 – 69.
8. Андреєва О. Ю. Параметри пагонів дерев сосни, пошкоджених звичайним сосновим пильщиком, у лісах
Центрального Полісся / О. Ю. Андреєва, В. В. Розенфельд // Вісник НУБіП України. Серія "Лісівництво та
декоративне садівництво". – К., 2012. – Вип. 171, ч. 3. – С. 101–106.
9. Андреєва О. Ю. Особливості пошкодження хвої сосни звичайним сосновим пильщиком у лісах Центрального
Полісся / О. Ю. Андреєва // Вісник ХНАУ. Серія "Ентомологія та фітопатологія". – 2012. – № 11. – С. 12 - 17. 
10. Розенфельд В. В. Морфологічні та біохімічні властивості аутомікрофлори насіння сосни звичайної / В. В.
Розенфельд, О. Ю. Андреєва // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2012. – № 2 (31) т. 1. – С. 195 – 204.
11. Андреєва О. Ю. Розподіл однорічної та дворічної хвої на дворічних гілках непошкоджених дерев сосни
звичайної в осередку звичайного соснового пильщика / О. Ю. Андреєва //Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. :
УкрНДІЛГА, 2012. – Вип. 120. – С. 120 – 127.
12. Андреєва О. Ю. Біометричні показники та маса хвої трирічних гілок непошкоджених дерев сосни звичайної в
осередку звичайного соснового пильщика / О. Ю. Андреєва // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-
технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013  – Вип. 23.1 – С. 14 – 21.
13.Андреєва О. Ю. Поширеність пагонов’юнів у соснових насадженнях Центрального Полісся / О. Ю. Андреєва //
Вісник ХНАУ. Серія "Фітопатологія та ентомологія". – 2013. – № 10. – С. 17-21.
14. Андреєва О. Ю. Поширеність соснових пильщиків у насадженнях Центрального Полісся / О. Ю. Андреєва //
Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2014. – № 1 (41) т. 3. – С. 140 – 145.
15. Андреєва О. Ю. Показники росту соснових культур, створених садивним матеріалом із закритою кореневою
системою / О. Ю. Андреєва, А. І. Гузій, Р. А. Карчевський // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-
технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016  – Вип. 26.3 – С. 9 – 14.
16. Андреєва О. Ю. Стовбурові шкідники в осередках усихання соснових насаджень ДП «Житомирське ЛГ»
Житомирської області / О. Ю. Андреєва // Вісник ХНАУ. Серія "Фітопатологія та ентомологія". – 2016. – № 1-2 – С.
3-9
17. Андреєва О. Ю. Динаміка загрози поширення осередків соснових пильщиків зі зміною повноти деревостанів
/ О. Ю. Андреєва, І. В. Мартинчук // Вісник ХНАУ. Серія "Фітопатологія та ентомологія". – 2017. – № 1. – С. 11 -17.
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування:
1. Методичні рекомендації до проведення навчально-польової практики з дисципліни «Лісова селекція і
генетика» для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування // укладачі: О. Ю. Андреєва, О. В. Швайка. –
Житомир: ЖНАЕУ, 2013. – 34 с.
2. Методичні рекомендації до проведення навчально-польової практики з дисципліни «Лісова селекція» для
підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» //
укладачі: О. Ю. Андреєва, О. В. Швайка. – Житомир: ЖНАЕУ, 2013. – 34 с.
3. Гриб С. Ф. Збірник задач і вправ з генетики та селекції: розв’язки, відповіді та пояснення:  навчально-
методичний посібник для студентів ВНЗ / С. Ф. Гриб, О. Ю. Андреєва. – Житомир: Полісся, 2014. - 416 с.
4. Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Лісова
селекція» для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове
господарство» денної та заочної форми навчання // укладачі: О. Ю. Андреєва, А. І. Гузій, В. П. Власюк, О. Л.
Кратюк, А. А. Зимароєва, В. Р. Білецький. – Житомир: ЖДУ ім. І.Я.Франка, 2015. – 34 с.
5. Методичнні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Методологія наукових
досліджень» для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності 8.09010301 ‒ «Лісове господарство» //
укладачі: А. А. Зимароєва, А. І. Гузій, В. П. Власюк, О. Ю. Андреєва. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – 32 с.
6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Лісова зоологія» для підготовки
фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» // укладачі: О. Л.
Кратюк, А. І. Гузій, В. П. Власюк, О. О. Климчук, О. Ю. Андреєва, В. Р. Білецький. – Житомир: ЖДУ ім. І. Я.Франка,
2015. – 32 с.
7. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Лісова ентомологія» для підготовки
фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» // укладачі: А. І.
Гузій, В. П. Власюк, О. Ю. Андреєва, О. Л. Кратюк, В. Р. Білецький. – Житомир: ЖДУ ім. І.Я.Франка, 2015. – 44 с.
8. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Генетика» для підготовки фахівців
освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» // укладачі: О. Ю. Андреєва, А. І. Гузій,
В. П. Власюк, О. Л. Кратюк, В. Р. Білецький. – Житомир: ЖДУ ім. І.Я.Франка, 2015. – 84 с.
9. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Лісова селекція» для підготовки фахівців
освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» // укладач: О. Ю. Андреєва. –
Житомир: ПП «Рута», 2017. – 48 с.
10. Андреєва О. Ю. Самостійна робота студентів з лісової ентомології: навчально-методичний посібник для
підготовки фахівців освітнього ступеня  «Бакалавр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» / [укл. О. Ю.
Андреєва, А. І. Гузій, В. П. Власюк]. – Житомир: ПП «Рута», 2017. – 80 с..
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Андреєва О. Ю. До методики оцінки шкодочинності соснових пиль¬щиків у Центральному Поліссі / О. Ю.
Андреєва // Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку: матеріали ХІ Погребняківських
читань (10 – 12 жовтня 2007 р., м. Харків). – Х. : УкрНДІЛГА, 2007. – С. 178 – 180.
2. Андреєва О. Ю. Особливості поширення соснових пильщиків у лісах Центрального Полісся / О. Ю. Андреєва,
А. І. Гузій, Л.М. Гарбарчук // Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку :
збірник наукових статей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (27 – 29 листопада 2006 року,
м. Житомир). Том. І. – Житомир : ПП "Волинь", ОП "Житомирська облдрукарня", 2007. – С. 67–71 (збір, аналіз
матеріалів, написання тексту).
3. Гузій А. І. До вивчення питання наслідків масового розмноження соснових пильщиків у лісах Центрального
Полісся / А. І. Гузій, О. Ю. Андреєва // Конф. викладачів, аспірантів та студентів лісогосподар¬ського ф-ту
Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва, присвячена 85-річчю з дня народження Б. Ф. Остапенка, 17–18 травня
2007 р. : тези доп. – Х. : ХНАУ, 2007. – С. 51 – 52 (збір, аналіз матеріалів, написання тексту).
4. Андреєва О. Ю. Соснові лубоїди в осередках соснових пильщиків Житомирщини / О. Ю. Андреєва // Лісове
господарство – сучасні аспекти розвитку : матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених до дня факультету лісового господарства (23 грудня 2009 року, м. Житомир). – Житомир : ДАУ,
2010. – С. 9 – 11.
5. Андреєва О. Ю. Санітарний стан насаджень в осередках соснових пильщиків / О. Ю. Андреєва // Лісівнича
наука: витоки, сучасність, перспек-тиви : Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня
заснування УкрНДІЛГА (12 – 14 жовтня 2010 р., м. Харків). – Харків: УкрНДІЛГА, 2010. – С. 155 – 157.
6. Андреєва О. Ю. Вплив спалаху звичайного соснового пильщика на радіальний приріст Pinus sylvestris в
Житомирському Поліссі / О. Ю. Андреєва // Лісове господарство – освіта, наука і практика : матеріали науково-
практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених присвяченої 10-й річниці створення
факультету лісового господарства (25 листопада 2011 року, м. Житомир) та III i IV Орнітологічних шкіл «Облік
птахів, їх охорона та приваблювання» (16-17 квітня 2010 року та 14-15 квітня 2011 року). – Житомир : ЖНАЕУ,
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2. Краснов В. П. Фітоекологія / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Херсон: ОЛДШ-ПЛЮС, 2014. – 478 с.
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Центрального Полісся / О.О. Климчук // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С.119
– 124.
2. Климчук О.О. Вплив ягідників на біотопічний розподіл тетерука (Lyrurus tetrix L.) в умовах Центрального
Полісся / О.Л. Кратюк, О.О. Климчук // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 60 –
64.
3. Климчук О.О. Сезонна динаміка консортивних зв’язків птахів з сосною звичайною у березово-соснових
насадженнях Центрального Полісся / О.О. Климчк // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип.
25.5. – С. 61-67.
4. Климчук О.О. Загальна характеристика орнітоконсорції сосни звичайної у літній період на прикладі
Піщівського лісництва ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ» / О.О. Климчук, О.Л. Кратюк // Наукові читання – 2015:
науково-теоретичний збірник ЖНАЕУ – Житомир. – 2016. – С.160 – 163.
5. Турко В.М. Особливості деревних порід щодо радіоактивного забруднення Cs137 в умовах Житомирщини /
В.М. Турко, О.О. Климчук, Є.П. Печенюк // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2016. – Вип. 31 (55), Т 3. – 158 – 163.
6. Мєркушева Л.О. Загальна характеристика створення лісових культур в Тригірському лісництві ДП
«Житомирське ЛГ» / Л.О. Мєркушева, О.О. Климчук // Ліс, наука, молодь: матеріали всеукраїнської науково-
практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, 23 листопада 2016 р. – Житомир:
ЖНАЕУ, 2016. – С. 53 – 54.
7. Чміль К.О. Вирощування садивного матеріалу в лісовому розсаднику Малуського лісництва ДП «Березнівське
ЛГ» / К.О. Чміль, О.О. Климчук // Ліс, наука, молодь: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, 23 листопада 2016 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – С. 64 – 65.
8. Капелюшник І.Г. Стан лісонасіннєвої справи в ДП «Костопільстке ЛГ» / І.Г. Капелюшник, О.О. Климчук // Ліс,
наука, молодь: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і
молодих вчених, 23 листопада 2016 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – С. 78 – 80.
9. Климчук О.О. Консортивні зв’язки птахів у весняно-літній період в умовах Піщівського лісництва ДП
«Новоград-Волинське ДЛМГ / О.О. Климчук // Наукові читання – 2017: науково-теоретичний збірник ЖНАЕУ –
Житомир, 2017. – С. 94 – 96. 
10. Ковальчук І.С. Закономірності формування рослинного покриву в лісових культурах в умовах вологого
субору Житомирського Полісся / І.С. Ковальчук, О.О. Климчук // Наукові читання – 2018: науково-теоретичний
збірник ЖНАЕУ – Житомир, 2018. – С. 51 – 54.
11. Бондарчук Б.Ф. Створення лісових культур сосни звичайної в умовах Корбутівського лісництва ДП
«Зарічанське ЛГ» / Б.Ф. Бондарчук, О.О. Климчук // Ліс, наука, молодь : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф.
студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, 22 лист. 2018 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С.28.
12. Ковальчук І.С. Стан чорничників у процесі відновлення лісових екосистем після суцільних рубок / І.С.
Ковальчук, О.О. Климчук // Наукові читання – 2019 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – С.106
– 110.
13. Tkachuk, V. I., Klymchuk, O. O., & Kovalchuk, I. S. (2019). Динаміка відновлення чорничників після суцільних
рубок головного користування. Науковий вісник НЛТУ України, 29(6), 24-27. https://doi.org/10.15421/40290604
10) організаційна робота на посаду Завідувач кафедри Загального лісівництва ЖНАЕУ
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування:
1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Лісова зоологія» для підготовки
фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» / Кратюк О.Л.,
Гузій А.І., Власюк В.П., Андреєва О.Ю., Климчук О.О., Білецький В.Р. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015.
– 32 с.
2. Наскрізна програма практичної підготовки студентів за спеціальністю 6.090103 – «Лісове і садово-паркове
господарство» / Турко В.М., Вишневський А.В., Сірук Ю.В., Гузій А.І., Білецький В.Р., Тичина Л.К., Васенков Г.І.,
Кратюк О.Л., Климчук О.О. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – 45 с.
3.  Климчук О.О. Біоморфічна складова орнітоконсорції  сосни звичайної у весняно-літній період в умовах
Пищівського лісництва ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ» / О.О. Климчук // Соціальні та екологічні технології:
актуальні проблеми теорії та практики: матеріали ІХ Міжнародної інтернет-конференції (Мелітополь, 25-26
травня 2017 р) – Мелітополь: «ФОП Ландарь С.П.», 2017. – С. 52.
4. Климчук О.О. Біоморфічна складова орнітоконсорції сосни звичайної у весняний період в умовах Левківського
лісництва ДП «Житомирське ЛГ» / О.О. Климчук // Проблеми ведення та експлуатації лісових і мисливських
ресурсів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 24 лист. 2017 р. – Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2017. – С.109
5. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Лісова екологія і типологія лісу»
для студентів ОС «Магістр» спеціальності 205 «Лісове господарство» / О.О. Климчук, Т.М. Іванюк // Житомир: ВА
«Графіум», 2018. – 22 с.
6. Методичні рекомендації для підготовки та виконання магістерської роботи студентами ОС «Магістр»
спеціальності 205 – «Лісове господарство» (галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство») // укладачі: А.І.
Гузій, О.П. Житова, О.О. Климчук, О.Л. Кратюк, Ю.В. Сірук, В.М. Турко – Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 42 с.
7. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Лісознавство» для студентів ОС
«Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство»/ О.О. Климчук // Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 70с. 
8. Загальна характеристика сезонних змін функціонування орнітоконсорцій у чистих дубових і грабово-дубових
насадженнях Центрально Полісся/ О.О. Климчук // Біологічні дослідження – 2019: Збірник наукових праць. –
Житомир: «Полісся», 2019. – С.101-103.
16)  участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: є членом Товариства лісівників України

343248 Левченко 
Валерій 
Борисович

Викладач Основи 
гідротехнічної 
меліорації лісових 
земель

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
1. Левченко В. Б., Шульга И. В. Влияние органических кислот и фунгицидов на сеянцы сосны и дуба
обыкновенного в лесных питомниках. / Технологический аудит и резервы производства (Scopus). – 2013. - №5/4
(13). С. 51 – 54.
2. Левченко В. Б., Шульга І. В. Болота як саморегулююча система в природі. / Innovativesolutionsinmodernscience.
№ 7(7), (Scopus). Dubai-2016.C. 98-115.
3.Levchenko V. B., Shulga I. V., Zalewski R. A. Entomologizes factory in the process of spreading common pine root
sponge under the conditions of ship timber forestry of state enterprise “Zhytomyr Forestry” // V. B. Levchenko, I. V.
Shulga, R. A. Zalewski / Innovative solutions in modern science – 2018. - № 1(20), (Scopus).Dubai-2018.s. 16 – 32.
4. Levchenko V. B., Shulga I. V., Zalevky R. A., Bezverkha L. M. Influence of climatic conditions on the state of fire
hazard in forest edatopas of Zhytomyr Oblast Department of Forestry and Hunting and forecast of changes in climatic
conditions for the period up to 2050. // V. B. Levchenko, I. V. Shulga, R. A. Zalewski, L. M. Bezverkha / Innovative
solutions in modern science – 2018. - № 8 (27), (Scopus).Dubai-2018.s. 27 – 53.
5. Levchenko V. B., Shulga I. V. Perspectives of lisotathological monitoring by materials of resistance of fusion scanning
of forests by the example of Zhytomir regional management of forest and horticultural holding. // V. B. Levchenko, I. V.
Shulga / Innovative solutions in modern science – 2019. - № 2 (29), (Scopus).Dubai-2019.s. 15 – 45.
6. Левченко В. Б., Романюк А. А. Математична модель гідрофізичних процесів в лісових болотних екоценозах
Житомирського Полісся. // В. Б. Левченко, А. А. Романюк / Науковий огляд. – 2019. - №6 (59), (Scopus). Київ-2019.
С. 13-27.
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України:
1. Левченко В. Б., Остапчук Ю. В. Вплив ацетилсаліцилової кислоти та антранілової кислоти, а також фунгіцидів
на ріст сіянців сосни звичайної та дуба звичайного у посівних відділеннях лісових розсадників. / Вісник
Житомирського національного агроекологічного університету. – 2014. - №1 (41), Т. 3. - С. 154 – 163.
2. Левченко В. Б. Фітопатологічна та ентомологічна характеристика насаджень сосни звичайної в лісових
масивах Житомирського Полісся. / Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2014.
- №1 (39), Т. 1. - С. 55 – 62.
3. Левченко В. Б., Шульга І. В., Остапчук Ю. В. Збереження біологічного різноманіття цінних лісорослинних
екоценозів Житомирського Полісся. / Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного
університету – 2014. - №1 (33). - С. 167 – 169.
4. Левченко В. Б., Шульга І. В. Оптимізація створення лісових культур в різних категоріях лісокультурних площ
Житомирського Полісся. / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного Університету. –
2014. - №2. - С. 7-9.
5. Левченко В. Б., Власюк В. П. Еколого-патологічна та ентомологічна характеристика хвороб і шкідників сіянців
сосни звичайної в насадженнях лісонасіннєвого комплексу в умовах Житомирського військового лісгоспу. /
Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України.-Вип. 24.3. 2014 р. С.
41-49.
6. Левченко В. Б., Шульга І. В., Остапчук Ю. В. Збереження біологічного різноманіття цінних лісорослинних
екоценозів Житомирського Полісся. / Науково-теоретичний, науково-практичний журнал Вісник
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету – Дніпропетровськ: РВВ
Дніпропетровського ДАЕУ. – 2014. №1 (33). С. 167 – 169.



7. Левченко В. Б., Шульга І. В. Основні аспекти технології лісовідновлення на торфових грунтах в умовах
Корабельного лісництва ДП «Житомирське ЛГ». / Науково-теоретичний збірник. Вісник ЖНАЕУ Випуск №1 (47), т
1 2015 р. С. 97 – 105.
8. Левченко В. Б., Шульга І. В. Досвід створення культур сосни звичайної та ялини звичайної в умовах
радіоактивного забруднення лісогосподарських підприємств Житомирської області. / Науково-теоретичний
збірник. Вісник ЖНАЕУ Випуск №1 (55), т 3. 2016 р. С. 201 – 209.
9. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Вплив едафічних факторів на продуктивність лісів в умовах ДП
„Малинське лісове господарство” Житомирської області // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський //
Агропромислове виробництво Полісся. – 2016. – №9. – С. 40-46.
10. Левченко В. Б., Шульга І. В. Чисельність бобра річкового в умовах Поліського біосферного заповідника // В.
Б. Левченко, І. В. Шульга // Збалансоване природокористування. - 2016. - №4. – С. 75 – 79.
11. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А., Коломієць В. І., Сохальська Г. В. Досвід проведення
спеціальної оцінки умов праці в лісогосподарських підприємствах Житомирського обласного управління
лісового та мисливського господарства // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський, В. І. Коломієць, Г. В.
Сохальська // Агропромислове виробництво Полісся. – 2017. – №10. – С. 120 - 126.
12. Левченко В. Б., Шульга І. В. Екологічне оцінювання ареалу золотушника канадського в умовах
Житомирського району // В. Б. Левченко, І. В. Шульга // Збалансоване природокористування. - 2017. - №3. – С. 72
– 80.
13. Левченко В. Б., Шульга І. В., Старунська Л. В. Сертифікація робочих місць з питань охорони праці
працівників лісового господарства, як складова частина лісової сертифікації в Україні // В. Б. Левченко, І. В.
Шульга, Л. В. Старунська // Агропромислове виробництво Полісся. – 2018. – №11. – С. 134 - 145.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
1. Левченко В. Б. Фізіологія рослин. Частина 1: навч.-метод. посіб. / В. Б. Левченко, Л. Т. Стройванс, В. М. Дема;
за наук. ред. В. Б. Левченко. – ЖНАЕУ, 2010. - 64 с.
2. Левченко В. Б. Екологічні особливості боліт Житомирського Полісся: навч.-метод. посіб. / В. Б. Левченко, І. В
Шульга, Ю. В. Остапчук; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Видавництво Житомирського державного університету
імені Івана Франка. Житомир. 2014. - 40 с.
3. Левченко В. Б. Екологічні аспекти ракетно-ядерного роззброєння в Житомирській області: науков.-практ.
посіб. / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир. Видавництво
Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2016. – 65 с.
4. Левченко В. Б., Шудренко І. В., Катковський А. В. Основи охорони праці. Практикум для студентів вищих
навчальних закладів: навч.-метод. посіб. / І. В. Шудренко, В. Б. Левченко, А. В. Катковський; за наук. ред. І. В.
Шудренко. – Видавець: О. О. Євенок, 2017. – 104 с.
5. Левченко В. Б., Залевський Р. А., Горопаха М. В., Іванцов П. Д., Коломієць В. І. Навчальний посібник з
агролісогрунтознавства для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство». / В. Б.
Левченко, Р. А. Залевський, М. А. Горопаха, П. Д. Іванцов, В. І. Коломієць; за ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченка: -
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 234 с.
6. Вакулюк П. Г., Тимошенко М. М., Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Розвиток лісогосподарської
справи на Україні. / П. Г. Вакулюк, М. М. Тимошенко, В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський; Навчальний
посібник / за ред. к. с.-г. н., проф. П. Г. Вакулюка: - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. - 212 с.
7. Левченко В. Б., Романюк А. А., Залевський Р. А., Матяш Г. М. Метеоролгія, агролісокліматологія та основи
синоптичного аналізу. / В. Б. Левченко, А. А. Романюк, Р. А. Залевський, Г. М. Матяш; Підручник / за ред. к. с.-г.
н., доц. В. Б. Левченка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 304 с.
8. Левченко В. Б., Шульга І. В., Шкатула В. П., Котков В. І. Світове лісове господарство. / В. Б. Левченко, І. В.
Шульга, В. П. Шкатула, В. І. Котков / за ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
2019. – 302 с.
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя
міжнародної категорії”:
1. Участь у міжнародному науковому Україно-Німецькому проекті по проведенню сертифікаційної оцінки лісів
Житомирської області.
2. Участь у міжнародному Україно-Францзькому проекті по моніторингу та заходах припинення всихання
соснових насаджень і лісопатологічній оцінці лісового фонду Полісся України.
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або
головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових
видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:
1. Відповідальний виконавець наукової теми (проекту) за ініціативної тематики: «Вивчення всихання соснових
насаджень в суборових умовах та удосконалення заходів захисту в умовах Державного підприємства
Житомирське лісове господарство (номер державної реєстрації: (0117U002644);
2. Відповідальний виконавець наукової теми (проекту) за ініціативної тематики:«Таксаційна оцінка стиглих
деревостанів дуба звичайного і сосни звичайної в умовах Державного підприємства Зарічанське лісове
господарство» (номер державної реєстрації: 0110U003584).
9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів
Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук
України:
1. Керівництво школярем, який зайняв 1-місце у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з лісового
господарства по напрямку «Екологія»  учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”;
2. Участь у журі Національного центру “Мала академія наук України”.
10) організаційна робота на посаді завідувач кафедри лісового господарства.
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення:
1. Деклараційний пат. 49252А Україна, МПК Н 06 В 1/14. Спосіб підвищення стійкості бульб картоплі до
кільцевої гнилі. / Левченко В. Б.; заявник і патентовласник Левченко В. Б. - №3004061343; заявл. 04.04. 2001;
дата публікації 16. 09. 2002, Бюл. №26.
2. Пат. 102346А. Україна. МПК Н 08 В09 1/00. Спосіб переробки пульпи від каменеобробної промисловості з
відновленням її родючості / Левченко В. Б. Талько В. Т., Шевчук І. В.; заявник і патентовласник В. Б. Левченко, В.
Т. Талько, І. В. Шевчук. - №300906667; заявл. 12.06.2012; дата публікації. 15. 01. 2013, Бюл. № 31 (I ч.).
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування:
1. Левченко В. Б., Залевський Р. А., Горопаха М. В., Іванцов П. Д., Коломієць В. І. Навчальний посібник з
агролісогрунтознавства для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство». / В. Б.
Левченко, Р. А. Залевський, М. А. Горопаха, П. Д. Іванцов, В. І. Коломієць; за ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченка: -
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 234 с.
2. Левченко В. Б. Екологічні особливості боліт Житомирського Полісся: навч.-метод. посіб. / В. Б. Левченко, І. В
Шульга, Ю. В. Остапчук; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Видавництво Житомирського державного університету
імені Івана Франка. Житомир. 2014. - 40 с.
3. Левченко В. Б. Екологічні аспекти ракетно-ядерного роззброєння в Житомирській області: науков.-практ.
посіб. /В. Б.Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир. Видавництво
Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2016. – 65 с.
4. Левченко В. Б., Залевський Р. А., Безверха Л. М. Лісова таксація. Методичні вказівки для проведення
курсового проектування студентам освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та
продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, Р. А. Залевський, Л. М. Безверха; за
наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 60 с.
5. Левченко В. Б., Залевський Р. А., Безверха Л. М. Основи гідротехнічної меліорації. Методичні рекомендації
виконання практичних робіт для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та
продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, Р. А. Залевський, Л. М. Безверха; за
наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 45 с.
6. Левченко В. Б., Жижин М. П., Безверха Л. М. Курс лекцій з навчальної дисципліни дендрологія розділ:
«Голонасінні», для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»,
спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, М. П. Жижин, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б.
Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 32 с.
7. Левченко В. Б., Жижин М. П., Безверха Л. М. Курс лекцій з навчальної дисципліни дендрологія розділ:
«Покритонасінні», для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та
продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, М. П. Жижин, Л. М. Безверха; за
наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 58 с.
8. Левченко В. Б., Жижин М. П., Безверха Л. М. Дендрологія. Методичні вказівки для лабораторно-практичних
робіт студентам освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»,
спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, М. П. Жижин, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б.
Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 30 с.
9. Левченко В. Б., Жижин М. П., Безверха Л. М. Індивідуальні завдання з дендрології для студентів освітнього
ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове
господарство». / В. Б. Левченко, М. П. Жижин, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК.
2018. – 20 с.
10. Левченко В. Б., Шульга І. В., Безверха Л. М. Дендрологія. Робочий зошит для студентів освітнього ступеня
«Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б.
Левченко, І. В. Шульга, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 27 с.
11. Левченко В. Б., Шульга І. В., Безверха Л. М. Фенологічні спостереження з дендрології. Методичні вказівки
для самостійної роботи студентів з навчальної практики для проведення фенологічних спостережень за
деревами та чагарниковими рослинами для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні
науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Л. М.
Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 11 с.
12. Левченко В. Б., Шульга І. В., Безверха Л. М. Дендрологія. Визначник хвойних деревних та чагарникових
порід за морфологічними ознаками. Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня
«Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б.
Левченко, І. В. Шульга, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 28 с.
13. Левченко В. Б., Шульга І. В., Безверха Л. М. Дендрологія. Визначник листяних деревних та чагарникових
порід за морфологічними ознаками. Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня
«Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство». / В. Б.
Левченко, І. В. Шульга, Л. М. Безверха; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир, ЖАТК. 2018. – 46 с.
14) 1. Керівництво студентом, який зайняв 2-ге місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з лісового



господарства Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;
2. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком.
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Левченко В. Б., Шульга І. В. Вплив фунгіцидів на стійкість сіянців сосни звичайної та дуба звичайного щодо
збудників хвороб грибкового походження у посівних відділеннях лісових розсадників. / Левченко В. Б., Шульга І.
В. // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матеріали всеукраїнської науково-практичної
конференції. (16 квітня 2015 р.)/За загальною редакцією проф. М. В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2015 р. С. 55 –
58.
2. Левченко В. Б., Болюх О. Г. Вплив фунгіцидів на резистентність сіянців сосни звичайної та дуба звичайного до
збудників хвороб у посівних відділеннях лісових розсадників. / Левченко В. Б., Болюх О. Г. // Наукові читання-
2015. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2015. С. 48 – 51.
3. Левченко В. Б. Оцінка дії пестицидів дерозал та енжіопроти збудника перенаспорозу дуба звичайного та
шкідників лісових насаджень в умовах ДП «Житомирське ЛГ». / Левченко В. Б. // Інноваційний розвиток АПК
України: проблеми та їх вирішення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої
пам’яті декана агрономічного факультету М. Ф. Рибака (19-20 листопада 2015 р. м. Житомир). С. 92-97.
4. Левченко В. Б., Шульга І. В. Еколого-патологічна та ентомологічна характеристика хвороб і шкідників сіянців
сосни звичайної в умовах Корабельного лісництва ДП «Житомирське ЛГ». / Левченко В. Б., Шульга І. В. //
Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для
України (17-18 листопада 2015 р., м. Житомир). С. 36-39.
5. Левченко В. Б., Остапчук Ю. В. Синергетика хвороб і шкідників сіянців сосни звичайної в лісо насіннєвому
комплексі Житомирського військового лісгоспу. / Левченко В. Б., Остапчук Ю. В. // Ліс, наука, молодь. Збірник
матеріалів учасників всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів і молодих вчених (26
листопада 2015 року, м. Житомир). – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. С. 78-80.
6. Левченко В. Б., Косянчук Є. С. Антропогенне використання болотних екосистем Житомирського Полісся. /
Левченко В. Б., Косянчук Є. С. // Екологія людини-2015. Збірник матеріалів учасників 9-ї всеукраїнської науково-
практичної конференції студентів, магістрів і молодих вчених (30 листопада 2015 року, м. Житомир). С. 30-35.
7. Левченко В. Б., Шульга І. В. Вплив едафічних факторів на продуктивність лісів в умовах ДП «Малинське
лісове господарство» Житомирської області. / Левченко В. Б., Шульга І. В. // Житомирський агротехнічний
коледж, Інститут сільського господарства Полісся, Громадська рада при Мінприроди України ГО
«Радіобіологічне товариство України», Експертний центр «УКРЕКОБІОКОН», Сучасний стан і перспективи
ефективного використання земельних ресурсів Житомирської області. Збірник статтей науково-практичної
конференції, м. Житомир, 20-21 січня 2016 року. – Житомир вид-во ЖДУ ім. І. Франка – 226 с. С. 113-116.
8. Левченко В. Б., Шульга І. В. Вплив органічних кислот та фунгіцидів на резистентність сіянців сосни звичайної
та дуба звичайного до збудників фузаріозу і перенаспорозу в умовах тимчасових і базового розсадників ДП
«Житомирське ЛГ». / Левченко В. Б., Шульга І. В. // Наукові читання-2016. – Житомир: Вид-во «Житомирський
національний агроекологічний університет», 2016. С. 181 – 188.
9. Левченко В. Б., Шульга І. В. Фзіологічна активність харчових добавок груп «В» та «Е» а також їх вплив на
гомеостаз людського організму. / Левченко В. Б., Шульга І. В. // 4-та Міжнародна науково-практична
конференція «Органічне виробництво і продовольча безпека». – Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2016. С. 251 –
255.
10. Левченко В. Б., Остапчук Ю. В. Науково-обгрунтована система захисту сіянців сосни звичайної та дуба
звичайного в умовах Житомирського лісового господарства / Левченко В. Б., Остапчук Ю. В. // «Наука. Молодь.
Екологія – 2016» Матеріали 12 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантівта молодих
вчених, м. Житомир, 27 травня 2016 року. Житомир. – Видавництво «Житомирський національний
агроекологічний університет», 27 травня 2016. С. 12-16.
11. Левченко В. Б., Шульга І. В. Лісокультурна справа в Україні. // В. Б. Левченко, І. В. Шульга. Тези доповідей
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конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ, НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства,
Кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП України. – с. 53-55.
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
Член Українського товариства лісівників України;
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:
1. Тракторист-машиніст Корабельного лісництва Державного підприємства „Житомирське лісове
господарство”;
2. Звалювальник лісу 6 розряду Корабельного лісництва Державного підприємства „Житомирське лісове
господарство».
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:
1. Наукове консультування Державного підприємства Житомирське лісове господарство по питаннях
лісопатологічної експертизи;
2. Наукове консультування Державного підприємства Зарічанське лісове господарство по питаннях ведення
лісокультурної справи;
3. Наукове консультування Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства по
питаннях раціонального та невиснажливого ведення лісового господарства;
4. Наукове консультування Державного підприємства Коростишівське лісове господарство по питаннях
лісовідновлення та захисту від шкідливої дії верхівкового короїда.

41892 Лисенко Лідія 
Сергіївна

Викладач Деревинознавство 
та лісове 
товарознавство

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій: Всеукраїнська науково-практична
конференція: «Лісівнича освіта і наука: Історія, сучасний стан та перспективи розвитку», стаття «Вплив мікозу
сосни на якість зрубаної деревини в Слобідському лісництві ДП «Малинське лісове господарство» (2017 р.)
Всеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність
у галузі лісового господарства (2019 р.); 17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років:
Досвід практичної роботи в Уманському та Чигиринському лісгоспах Черкаської області.; 14) керівництво
студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно
діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або
лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного
комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів;
керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України;
виконання обов'язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту;
виконання обов'язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань;
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу:
Керування постійно діючим гуртком «Деревинознавець»; 13) наявність виданих навчально-методичних
посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: Конспект лекцій
з дисципліни «Деревинознавство і лісове товарознавство» для студентів спеціальності Лісове господарство
(2015 р.)  Конспект лекцій з дисципліни «Деревинознавство» для студентів спеціальності Обробка деревини
(2015 р.)  Збірник завдань і методичних вказівок для виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни
«Деревинознавство» для студентів спеціальності Обробка деревини (2016 р.)  Конспект лекцій на тему: «Вади
деревини» для студентів спеціальності Лісове господарство (2019 р.); 16) участь у професійних об'єднаннях за
спеціальністю: Член Товариства лісівників України

30194 Лось 
Олександр 
Віталійович

Викладач Історія української 
державності

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1.«Історико-меморіальний комплекс Малинського лісотехнічного коледжу – шляхами становлення». ІV
Житомирська обласна історико-краєзнавча  конференція.  Керівництво студентом 
2.„Маклаївські читання”. Науково-дослідницька стаття - «Господарська діяльність родини Миклухо-Маклаїв на
Малинщині»  ІІ науково-практична конференція «Сучасні проблеми наукової та духовно-просвітницької
діяльності М. М. Миклухо-Маклая».
3.„Господарська  діяльність родини Миклухо-Маклаїв на Малинщині” (Міжнародна конференція «Science and
society» Канада. Гамільтон).
4.„Ремесла та промисли чехів Волині”. Науково-практична конференція „Інкубатор ремесел”.
5.„В.Є. фон Графф – становлення особистості на українській землі” Всеукраїнська науково-практична
конференція. „Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність в галузі лісового господарства”,
присвячена 200-річчю з дня народження Віктора Єгоровича фон  Граффа.,
6. „Наш земляк В.Є. фон Графф”. Всеукраїнська науково-практична конференція.
„Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність в галузі лісового господарства”, присвячена 200-річчю з
дня народження Віктора Єгоровича фон  Граффа. 
14) Курівник гуртка «Екскурсовод» 
16)Член  методичного об’єднання викладачів соціальних дисциплін.
17)Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

7743 Марченко 
Оксана 
Володимирівна

Викладач Ботаніка 15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Конспект лекцій з дисципліни «Морфологія рослин»
2. Конспект лекцій з дисципліни «Анатомія рослин»
3. Конспект лекцій з дисципліни «Фізіологія рослин»
4. Методичні рекомендації для навчальної практики  з ботаніки»
5. Методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних робіт з ботаніки
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною



кількістю три найменування:
1. Навчально-методичний посібник «Голонасінні»
2. Навчально-методичний посібник «Покритонасінні»
14) Керівник гуртка з ботаніки
1. Водні ресурси Житомирської області та соціально-географічні аспекти їх досліджень
2. Стан радіоактивного забруднення річок Житомирської області
3. Характеристика рекреаційної діяльності Житомирської області
4. Міжпредметні зв’язки в біології
16) Обласне методичне об‘єднання викладачів біології
17) Досвід роботи за спеціальністю «Біології та географії»

350442 Коркуленко 
Олена 
Миколаївна

Викладач Недеревні ресурси 
лісу

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України:
1. Коркуленко О.М. Види роду Hydrangea L. в озелененні м. Києва /                        О.М. Коркуленко // Наук. вісн.
лісотехн. ун-ту: Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку. – Львів : НЛТУ України. – 2008. – Вип.
18.12. – С. 249–253.
2. Коркуленко О.М. Декоративна цінність гортензій (Hydrangea L.) /            О.М. Коркуленко // Наук. доп. НУБіП
України. – 2010. – № 3 (19). – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/Nd/2010_3/
10komvgl.pdf.
3. Коркуленко О.М. Перспективи використання представників роду  Hydrangea L. у зеленому будівництві / О.М.
Коркуленко // Наук. вісн. НУБіП України. – Сер. �Лісівництво та декоративне садівництво�. – 2010. – Вип. 152. –
Ч. 1. – С. 89–94.
4. Коркуленко О.М. Морозостійкість тканин пагонів Hydrangea     bretschneideri Dipp. та Hydrangea arborescens
“Grandiflora” Rehd. / О.М. Коркуленко, В.В. Грохольський // Наук. вісн. НУБіП України. – Сер. �Лісівництво та
декоративне садівництво�. – К. : 2010. – Вип. 147. – С. 18–28. (Підготовка матеріалу для дослідження,
опрацювання одержаних даних, написання статті).
5. Коркуленко О.М. Водний режим листків інтродукованих видів і культиварів роду Hydrangea L. Наук. вісн.
НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – К, 2013. – Вип. 187, ч.1. – C. 75-80. 
6. Коркуленко О.М. Особливості плодоношення інтродукованих видів і культиварів роду Hydrangea L. Наук. вісн.
НЛТУ: Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства. – Львів, 2013. – Вип. 23.6. – С. 267-272.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
1. Коркуленко О.М. Рекомендації з розмноження, вирощування та використання гортензій в озелененні м.
Києва. – К: ЦП «КОМПРИНТ», 2013. – 32 с.
2. Коркуленко О.М. Випробування методу термотесту у селекційній практиці з деревними рослинами. Науково-
методичні рекомендації для науковців, аспірантів, фахівців лісового та садово-паркового господарства /
Олексійченко Н.О., Гатальська Н.В.,  О.М. Коркуленко, Совакова М.О., Борщевський М.О.//  . – К: ЦП
«КОМПРИНТ», 2012. – 16 с.
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Коркуленко О.М. Гортензія Бретшнейдерова – високодекоративний вид для використання в садово-
парковому будівництві / О.М. Коркуленко // Всеукраїнська наук., конф. молод. уч., 18–19 лютого 2010 р. : тези
доп. – Умань, 2010. –  Ч. 1. –       С. 211–212.
2. Коркуленко О.М. Визначення морозостійкості представників роду        (Hydrangea L.) за методом
диференційного термічного аналізу / О.М. Коркуленко // Матеріали Міжнар. конф. молод. уч. [�Актуальні
проблеми ботаніки та екології�], (Ялта, 21–25 верес. 2010 р.). – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2010. – С. 234–235.
3. Коркуленко О.М. Гортензії у міських насадженнях та ботанічних садах міста Києва / О.М. Коркуленко //
Матеріали Другої Міжнар. наук. конф. [Інтродукція, селекція та захист рослин],  (Донецьк, 6–8 жовт. 2009 р.). –
Донецьк: ДБС НАН України, 2009. – Т. 1. – С. 361–364.
4. Коркуленко О.М. Колекція видів роду Hydrangea L. ботанічного саду         ім. акад. О.В. Фоміна / О.М.
Коркуленко // Конф. наук.-педагог. працівників, наук. співроб. і асп. та 63-тя студент. наук. конф., 14–16 квіт.
2009 р. : тези доп. – Київ,  2009. – С. 154–155.
5. Коркуленко О.М. Оцінка зміни декоративності представників роду Hydrangea L. протягом вегетаційного
періоду / О.М. Коркуленко // Конф. наук.-педагог. працівників, наук. співроб. і асп. та 64-а студент. наук. конф.,
24–25 березня 2010 р. : тези доп. – Київ,  2010. – С.111–112.
6. Korkulenko E.N. Features introduction of Hydrangea paniculata Sieb. 'Limelight' in the city of Kyiv. / О.М. Коркуленко
//Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Щолкіне, 18-
22червня 2013 р.). – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 321-322.
7. Коркуленко О.М. Морфологічна характеристика плодів, насіння видів та культиварів роду Hydrangea L. / О.М.
Коркуленко //Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених (до 60-річчя утворення Черкаської
області)(Умань, 14-15 березня). – Умань: Уманьський НУС: Редакційно видавничий відділ, 2013. – Ч. 1.:
Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. – С. 147-149.
8. Коркуленко О.М. Особливості росту пагонів видів роду Hydrangea L. в умовах м. Києва. – С. 36-37. / О.М.
Коркуленко //Теоретичні та прикладні аспекти збереження біорізноманіття : матеріали наук. конф. молодих
дослідників, 4-7 черв. 2013 р., Умань. – Умань, ВПЦ «Візаві», 2013. – С. 36-37.
9. Коркуленко О.М. Морозостійкість гортензій та льодоутворення в тканинах пагонів. / О.М. Коркуленко
//“Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку” : матеріали IV
Міжнародної наукової конференції до 225-річчя Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України,
23–26 вересня 2013 року. – Ч. 1. – Біла Церква, 2013. – С. 115-117.
10. Коркуленко О.М. Оцінка успішності інтродукції видів і культи варів роду Hydrangea L. в умовах м. Києва.
Науково-освітня роль заповідних дендропарків України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції, присвяченої 60-річчю дендропарку Лубенського лісотехнічного коледжу (11-12 жовтня 2012 р., м.
Лубни). – Полтава: Дивосвіт, 2013. – 80 с.
11. Коркуленко О.М. Біоекологічні особливості видів роду Hydrangea L. та перспективи їх використання в
озелененні м. Києва. Автореф. дис. канд. с.-г. наук. / НУБіП України. – К., 2012. – 22.
12. Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т. С. Сосна жорстка (Рinus rigida Mill.)
у свіжих борах Центрального Полісся / Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т.
С. // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ,
НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, Кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП
України. – с. 97-98

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
:

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Хімія

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
робота, творчі завдання. 

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
робота, творчі завдання. 

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
робота, творчі завдання. 

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, підсумковий контроль. 
Екзамен.

Ботаніка

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекція, лабораторні і практичні 
заняття, робота з гербаріями.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекція, лабораторні і практичні 
заняття, робота з гербаріями.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, Лекція, лабораторні і практичні Поточний контроль, модульний 



природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

заняття, робота з гербаріями. контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль. Залік, екзамен.

Економічна теорія

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, семінарські заняття, робота з 
першоджерелами, консультації, 
проблемні ситуації, тести.

Усне опитування на заняттях; перевірка 
самостійної роботи студентів; 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, семінарські заняття, робота з 
першоджерелами, консультації, 
проблемні ситуації, тести.

Усне опитування на заняттях; перевірка 
самостійної роботи студентів; 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, семінарські заняття, робота з 
першоджерелами, консультації, 
проблемні ситуації, тести.

Усне опитування на заняттях; перевірка 
самостійної роботи студентів; 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік.

Інформатика

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів.

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, оцінювання активності 
під час практичних занять, підсумковий 
контроль. Залік.

Здатність оцінювати і аргументувати 
значимість отриманих результатів 
досліджень деревостанів, насаджень, 
лісових масивів і стану довкілля

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів.

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, оцінювання активності 
під час практичних занять, підсумковий 
контроль. Залік.

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів.

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, оцінювання активності 
під час практичних занять, підсумковий 
контроль. Залік.

Здатність аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників деревостанів, їх 
продуктивності, стану насаджень та 
довкілля

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів.

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, оцінювання активності 
під час практичних занять, підсумковий 
контроль. Залік.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів.

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, оцінювання активності 
під час практичних занять, підсумковий 
контроль. Залік.

Бухгалтерський облік у лісовому господарстві

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, практичні заняття, активна та 
інтерактивна методика навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, оцінки 
за опрацювання бухгалтерських 
документів, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації, оцінка за 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, активна та 
інтерактивна методика навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, оцінки 
за опрацювання бухгалтерських 
документів, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації, оцінка за 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік.

Лісовпорядкування

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність оцінювати і аргументувати 
значимість отриманих результатів 
досліджень деревостанів, насаджень, 
лісових масивів і стану довкілля

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників деревостанів, їх 
продуктивності, стану насаджень та 
довкілля

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.



Лісівництво

Здатність аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників деревостанів, їх 
продуктивності, стану насаджень та 
довкілля

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність оцінювати і аргументувати 
значимість отриманих результатів 
досліджень деревостанів, насаджень, 
лісових масивів і стану довкілля

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

На основі гуманітарних і професійних 
знань формувати етичні засади 
співпраці в колективі

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність виконувати чітко та якісно 
дослідження, удосконалювати 
методики їх проведення та навчати 
інших

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність ідентифікувати, 
відтворювати навички виконання 
певних дій згідно з вимогами 
ергономіки та фізіології праці

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Правова культура особистості

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, семінари, самостійна робота, 
опрацювання першоджерел, написання 
рефератів, метод кейсів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, семінари, самостійна робота, 
опрацювання першоджерел, написання 
рефератів, метод кейсів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність володіти гуманітарними, Лекції, семінари, самостійна робота, Поточне оцінювання (усне, письмове): 



природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

опрацювання першоджерел, написання 
рефератів, метод кейсів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія, 
круглий стіл.

оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Соціологія

Здатність на основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, семінарські заняття, робота з 
першоджерелами, проблемні ситуації, 
творчі завдання, обговорення 
актуальних сучасних суспільних 
проблем з якими стикаються сучасники, 
диспути. 

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, оцінювання активності 
під час семінарських занять. Залік.

Здатність на основі гуманітарних і 
професійних знань формувати етичні 
засади співпраці в колективі

Лекції, семінарські заняття, робота з 
першоджерелами, проблемні ситуації, 
творчі завдання, обговорення 
актуальних сучасних суспільних 
проблем з якими стикаються сучасники, 
диспути. 

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, оцінювання активності 
під час семінарських занять. Залік.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, семінарські заняття, робота з 
першоджерелами, проблемні ситуації, 
творчі завдання, обговорення 
актуальних сучасних суспільних 
проблем з якими стикаються сучасники, 
диспути. 

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, оцінювання активності 
під час семінарських занять. Залік.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, семінарські заняття, робота з 
першоджерелами, проблемні ситуації, 
творчі завдання, обговорення 
актуальних сучасних суспільних 
проблем з якими стикаються сучасники, 
диспути. 

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, оцінювання активності 
під час семінарських занять. Залік.

Дендрологія

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекція, лабораторні та практичні 
заняття, бесіда, пояснення, частково-
пошуковий і дослідницький методи.

Усне та письмове опитування на 
заняттях, модульний контроль, 
перевірка самостійної роботи студентів, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік, екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекція, лабораторні та практичні 
заняття, бесіда, пояснення, частково-
пошуковий і дослідницький методи.

Усне та письмове опитування на 
заняттях, модульний контроль, 
перевірка самостійної роботи студентів, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік, екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекція, лабораторні та практичні 
заняття, бесіда, пояснення, частково-
пошуковий і дослідницький методи.

Усне та письмове опитування на 
заняттях, модульний контроль, 
перевірка самостійної роботи студентів, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік, екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекція, лабораторні та практичні 
заняття, бесіда, пояснення, частково-
пошуковий і дослідницький методи.

Усне та письмове опитування на 
заняттях, модульний контроль, 
перевірка самостійної роботи студентів, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік, екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекція, лабораторні та практичні 
заняття, бесіда, пояснення, частково-
пошуковий і дослідницький методи.

Усне та письмове опитування на 
заняттях, модульний контроль, 
перевірка самостійної роботи студентів, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік, екзамен.

Дендрологія

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекція, лабораторні та практичні 
заняття, бесіда, пояснення, частково-
пошуковий і дослідницький методи.

Усне та письмове опитування на 
заняттях, модульний контроль, 
перевірка самостійної роботи студентів, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік, екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекція, лабораторні та практичні 
заняття, бесіда, пояснення, частково-
пошуковий і дослідницький методи.

Усне та письмове опитування на 
заняттях, модульний контроль, 
перевірка самостійної роботи студентів, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік, екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекція, лабораторні та практичні 
заняття, бесіда, пояснення, частково-
пошуковий і дослідницький методи.

Усне та письмове опитування на 
заняттях, модульний контроль, 
перевірка самостійної роботи студентів, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік, екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекція, лабораторні та практичні 
заняття, бесіда, пояснення, частково-
пошуковий і дослідницький методи.

Усне та письмове опитування на 
заняттях, модульний контроль, 
перевірка самостійної роботи студентів, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік, екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекція, лабораторні та практичні 
заняття, бесіда, пояснення, частково-
пошуковий і дослідницький методи.

Усне та письмове опитування на 
заняттях, модульний контроль, 
перевірка самостійної роботи студентів, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік, екзамен.

Геодезія

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, практичні заняття, активні та 
інтерактивні методи навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час практичних занять, 
оцінки за реферати, повідомлення та 
презентації. Екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, активні та 
інтерактивні методи навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час практичних занять, 
оцінки за реферати, повідомлення та 
презентації. Екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 

Лекції, практичні заняття, активні та 
інтерактивні методи навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 



професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

активності під час практичних занять, 
оцінки за реферати, повідомлення та 
презентації. Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, активні та 
інтерактивні методи навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час практичних занять, 
оцінки за реферати, повідомлення та 
презентації. Екзамен.

Виробнича пратика

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати
Аналізувати результати досліджень 
лісівничо-таксаційних показників 
деревостанів, їх продуктивності, стану 
насаджень та довкілля
Оцінювати і аргументувати значимість 
отриманих результатів досліджень 
деревостанів, насаджень, лісових 
масивів і стану довкілля
Вибирати комплекс необхідних 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань та професійної інформації для 
вирішення питань майбутньої фахової 
діяльності
Давати відповіді на проблемні питання, 
пов’язані з професійною діяльністю в 
лісовій галузі. Виконувати вимоги 
посадової інструкції
На основі гуманітарних і професійних 
знань формувати етичні засади 
співпраці в колективі
Виявляти, узагальнювати і вирішувати 
проблеми, що виникають в процесі 
професійної діяльності, та формувати 
почуття відповідальності за виконувану 
роботу
На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі
Ідентифікувати, відтворювати навички 
виконання певних дій згідно з вимогами 
ергономіки та фізіології праці

Складання плану по проходженню та 
оформлення звіту: написання вступу, 
основних розділів та висновків; 
ознайомлення з офіційними 
інструкціями та положеннями, які 
використовуються на виробництві; 
робота з технічною документацією. 
Методика опрацювання навчальної та 
спеціальної літератури; підготовка 
матеріалів до написання та захисту 
кваліфікаційної (бакалаврської) роботи,  
розробка презентації.

Щоденник. Звіт. Залік.

Лісова ентомологія

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність виконувати чітко та якісно 
дослідження, удосконалювати 
методики їх проведення та навчати 
інших

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Давати відповіді на проблемні питання, 
пов’язані з професійною діяльністю в 
лісовій галузі. Виконувати вимоги 
посадової інструкції

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Лісова меліорація

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекція, практичні заняття, бесіда, 
проблемний виклад, пояснення, 
частково-пошуковий, дослідницький.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
самостійної роботи студентів, 
оцінювання активності на практичних 
заняттях,  індивідуальних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.



Здатність демонструвати виконання 
досліджень та брати участь у контролі 
якості

Лекція, практичні заняття, бесіда, 
проблемний виклад, пояснення, 
частково-пошуковий, дослідницький.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
самостійної роботи студентів, 
оцінювання активності на практичних 
заняттях,  індивідуальних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекція, практичні заняття, бесіда, 
проблемний виклад, пояснення, 
частково-пошуковий, дослідницький.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
самостійної роботи студентів, 
оцінювання активності на практичних 
заняттях,  індивідуальних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекція, практичні заняття, бесіда, 
проблемний виклад, пояснення, 
частково-пошуковий, дослідницький.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
самостійної роботи студентів, 
оцінювання активності на практичних 
заняттях,  індивідуальних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекція, практичні заняття, бесіда, 
проблемний виклад, пояснення, 
частково-пошуковий, дослідницький.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
самостійної роботи студентів, 
оцінювання активності на практичних 
заняттях,  індивідуальних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Лісова селекція і генетика

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, активні та інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, активні та інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік.

Здатність демонструвати виконання 
досліджень та брати участь у контролі 
якості

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, активні та інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік.

Лісова таксація

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність виконувати чітко та якісно 
дослідження, удосконалювати 
методики їх проведення та навчати 
інших

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

На основі гуманітарних і професійних 
знань формувати етичні засади 
співпраці в колективі

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 



інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність оцінювати і аргументувати 
значимість отриманих результатів 
досліджень деревостанів, насаджень, 
лісових масивів і стану довкілля

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників деревостанів, їх 
продуктивності, стану насаджень та 
довкілля

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність ідентифікувати, 
відтворювати навички виконання 
певних дій згідно з вимогами 
ергономіки та фізіології праці

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Основи радіоекології

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
дискусія, творчі завдання, робота в 
малих групах.

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та лабораторних занять, 
оцінювання індивідуально-творчих 
завдань, оцінка за модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Здатність виконувати вимоги 
посадової інструкції

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
дискусія, творчі завдання, робота в 
малих групах.

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та лабораторних занять, 
оцінювання індивідуально-творчих 
завдань, оцінка за модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Здатність 
виконувати дослідження відповідно до 
методик

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
дискусія, творчі завдання, робота в 
малих групах.

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та лабораторних занять, 
оцінювання індивідуально-творчих 
завдань, оцінка за модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність демонструвати виконання 
досліджень та брати участь у контролі 
якості

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
дискусія, творчі завдання, робота в 
малих групах.

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та лабораторних занять, 
оцінювання індивідуально-творчих 
завдань, оцінка за модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Ботаніка

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекція, лабораторні і практичні 
заняття, робота з гербаріями.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекція, лабораторні і практичні 
заняття, робота з гербаріями.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекція, лабораторні і практичні 
заняття, робота з гербаріями.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль. Залік, екзамен.

Механізація лісогосподарських робіт

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
проектів, практичних ситуацій,  
дискусія. 

Оцінювання активності під час 
практичних та лабораторних занять, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (проекти, 
реферати, презентації), самостійна 
робота, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік,екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
проектів, практичних ситуацій,  
дискусія. 

Оцінювання активності під час 
практичних та лабораторних занять, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (проекти, 
реферати, презентації), самостійна 
робота, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік,екзамен.

Лісові культури

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність демонструвати виконання Лекції, лабораторні та практичні Оцінювання участі під час 



досліджень та брати участь у контролі 
якості

заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

Лісова меліорація

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекція, практичні заняття, бесіда, 
проблемний виклад, пояснення, 
частково-пошуковий, дослідницький.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
самостійної роботи студентів, 
оцінювання активності на практичних 
заняттях,  індивідуальних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність демонструвати виконання 
досліджень та брати участь у контролі 
якості

Лекція, практичні заняття, бесіда, 
проблемний виклад, пояснення, 
частково-пошуковий, дослідницький.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
самостійної роботи студентів, 
оцінювання активності на практичних 
заняттях,  індивідуальних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекція, практичні заняття, бесіда, 
проблемний виклад, пояснення, 
частково-пошуковий, дослідницький.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
самостійної роботи студентів, 
оцінювання активності на практичних 
заняттях,  індивідуальних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекція, практичні заняття, бесіда, 
проблемний виклад, пояснення, 
частково-пошуковий, дослідницький.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
самостійної роботи студентів, 
оцінювання активності на практичних 
заняттях,  індивідуальних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекція, практичні заняття, бесіда, 
проблемний виклад, пояснення, 
частково-пошуковий, дослідницький.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
самостійної роботи студентів, 
оцінювання активності на практичних 
заняттях,  індивідуальних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Лісівництво

Здатність виконувати чітко та якісно 
дослідження, удосконалювати 
методики їх проведення та навчати 
інших

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність ідентифікувати, 
відтворювати навички виконання 
певних дій згідно з вимогами 
ергономіки та фізіології праці

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

На основі гуманітарних і професійних 
знань формувати етичні засади 
співпраці в колективі

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 



презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність оцінювати і аргументувати 
значимість отриманих результатів 
досліджень деревостанів, насаджень, 
лісових масивів і стану довкілля

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників деревостанів, їх 
продуктивності, стану насаджень та 
довкілля

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Філософія

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, семінари, самостійна робота, 
опрацювання першоджерел, написання 
рефератів, метод кейсів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

На основі гуманітарних і професійних 
знань формувати етичні засади 
співпраці в колективі

Лекції, семінари, самостійна робота, 
опрацювання першоджерел, написання 
рефератів, метод кейсів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, семінари, самостійна робота, 
опрацювання першоджерел, написання 
рефератів, метод кейсів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

Дендрологія

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекція, лабораторні та практичні 
заняття, бесіда, пояснення, частково-
пошуковий і дослідницький методи.

Усне та письмове опитування на 
заняттях, модульний контроль, 
перевірка самостійної роботи студентів, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік, екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекція, лабораторні та практичні 
заняття, бесіда, пояснення, частково-
пошуковий і дослідницький методи.

Усне та письмове опитування на 
заняттях, модульний контроль, 
перевірка самостійної роботи студентів, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік, екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекція, лабораторні та практичні 
заняття, бесіда, пояснення, частково-
пошуковий і дослідницький методи.

Усне та письмове опитування на 
заняттях, модульний контроль, 
перевірка самостійної роботи студентів, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік, екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекція, лабораторні та практичні 
заняття, бесіда, пояснення, частково-
пошуковий і дослідницький методи.

Усне та письмове опитування на 
заняттях, модульний контроль, 
перевірка самостійної роботи студентів, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік, екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекція, лабораторні та практичні 
заняття, бесіда, пояснення, частково-
пошуковий і дослідницький методи.

Усне та письмове опитування на 
заняттях, модульний контроль, 
перевірка самостійної роботи студентів, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік, екзамен.

Лісівництво

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

На основі гуманітарних і професійних 
знань формувати етичні засади 
співпраці в колективі

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 



презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність оцінювати і аргументувати 
значимість отриманих результатів 
досліджень деревостанів, насаджень, 
лісових масивів і стану довкілля

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників деревостанів, їх 
продуктивності, стану насаджень та 
довкілля

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність ідентифікувати, 
відтворювати навички виконання 
певних дій згідно з вимогами 
ергономіки та фізіології праці

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність виконувати чітко та якісно 
дослідження, удосконалювати 
методики їх проведення та навчати 
інших

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих групах, тести.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, модульний контроль, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (реферати або 
презентації), підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Інформатика

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів.

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, оцінювання активності 
під час практичних занять, підсумковий 
контроль. Залік.

Здатність оцінювати і аргументувати 
значимість отриманих результатів 
досліджень деревостанів, насаджень, 
лісових масивів і стану довкілля

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів.

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, оцінювання активності 
під час практичних занять, підсумковий 
контроль. Залік.

Здатність аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників деревостанів, їх 
продуктивності, стану насаджень та 
довкілля

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів.

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, оцінювання активності 
під час практичних занять, підсумковий 
контроль. Залік.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів.

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, оцінювання активності 
під час практичних занять, підсумковий 
контроль. Залік.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів.

Поточне опитування, тестування, 
бліцопитування, оцінювання активності 
під час практичних занять, підсумковий 
контроль. Залік.

Основи лісоексплуатації

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінювання 



професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

ситуації,  робота в малих 
групах,розробка проектів, тести.

доповідей студентів, індивідуальних 
завдань (проекти, реферати, 
презентації), самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих 
групах,розробка проектів, тести.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінювання 
доповідей студентів, індивідуальних 
завдань (проекти, реферати, 
презентації), самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність ідентифікувати, 
відтворювати навички виконання 
певних дій згідно з вимогами 
ергономіки та фізіології праці

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих 
групах,розробка проектів, тести.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінювання 
доповідей студентів, індивідуальних 
завдань (проекти, реферати, 
презентації), самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих 
групах,розробка проектів, тести.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінювання 
доповідей студентів, індивідуальних 
завдань (проекти, реферати, 
презентації), самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих 
групах,розробка проектів, тести.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінювання 
доповідей студентів, індивідуальних 
завдань (проекти, реферати, 
презентації), самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих 
групах,розробка проектів, тести.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінювання 
доповідей студентів, індивідуальних 
завдань (проекти, реферати, 
презентації), самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Механізація лісогосподарських робіт

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
проектів, практичних ситуацій,  
дискусія. 

Оцінювання активності під час 
практичних та лабораторних занять, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (проекти, 
реферати, презентації), самостійна 
робота, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік,екзамен.

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
проектів, практичних ситуацій,  
дискусія. 

Оцінювання активності під час 
практичних та лабораторних занять, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (проекти, 
реферати, презентації), самостійна 
робота, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік,екзамен.

Лісове грунтознавство

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Активна та інтерактивна методика 
навчання організації та проведення 
навчального заняття (лекційного, 
лабораторного та практичного), 
самостійна робота, дискусії, 
консультації.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік, 
екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Активна та інтерактивна методика 
навчання організації та проведення 
навчального заняття (лекційного, 
лабораторного та практичного), 
самостійна робота, дискусії, 
консультації.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік, 
екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Активна та інтерактивна методика 
навчання організації та проведення 
навчального заняття (лекційного, 
лабораторного та практичного), 
самостійна робота, дискусії, 
консультації.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік, 
екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Активна та інтерактивна методика 
навчання організації та проведення 
навчального заняття (лекційного, 
лабораторного та практичного), 
самостійна робота, дискусії, 
консультації.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік, 
екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Активна та інтерактивна методика 
навчання організації та проведення 
навчального заняття (лекційного, 
лабораторного та практичного), 
самостійна робота, дискусії, 
консультації.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік, 
екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Активна та інтерактивна методика 
навчання організації та проведення 
навчального заняття (лекційного, 
лабораторного та практичного), 
самостійна робота, дискусії, 
консультації.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік, 
екзамен.

Лісова фітопаталогія

 Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 

Практичні заняття. Щоденник-звіт. Залік.



ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування
Оцінювати значення гуманітарних, 
природничо-наукових знань. Знаходити 
рішення у професійній діяльності, мати 
достатню компетентність в методах 
самостійних досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати
Давати відповіді на проблемні питання, 
пов’язані з професійною діяльністю в 
лісовій галузі. Виконувати вимоги 
посадової інструкції
Виявляти, узагальнювати і вирішувати 
проблеми, що виникають в процесі 
професійної діяльності, та формувати 
почуття відповідальності за виконувану 
роботу
На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі
Впроваджувати стандарти професійної 
діяльності. Виконувати дослідження 
відповідно до методик
Комбінувати поєднання різних 
технологічних прийомів для вирішення 
типових професійних завдань
Виконувати чітко та якісно 
дослідження, удосконалювати 
методики їх проведення та навчати 
інших

Лісові культури

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність демонструвати виконання 
досліджень та брати участь у контролі 
якості

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

Фізіологія рослин

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, метод кейсів, мозкова атака. 

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль. Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, метод кейсів, мозкова атака. 

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль. Екзамен.

Здатність демонструвати виконання 
досліджень та брати участь у контролі 
якості

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, метод кейсів, мозкова атака. 

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль. Екзамен.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, метод кейсів, мозкова атака. 

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль. Екзамен.

Фізичне виховання

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Активні та інтерактивні методи 
навчання.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік.

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Активні та інтерактивні методи 
навчання.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 

Активні та інтерактивні методи 
навчання.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації, 



ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

модульний та підсумковий контроль. 
Залік.

Фізика

Здатність Вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
робота, творчі завдання,  колоквіуми, 
написання рефератів.

Усне опитування, тестування по 
поточних модулях, експрес опитування, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік.

Здатність Оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
робота, творчі завдання,  колоквіуми, 
написання рефератів.

Усне опитування, тестування по 
поточних модулях, експрес опитування, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік.

Здатність Володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
робота, творчі завдання,  колоквіуми, 
написання рефератів.

Усне опитування, тестування по 
поточних модулях, експрес опитування, 
оцінювання індивідуальних завдань. 
Залік.

Лісова меліорація

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекція, практичні заняття, бесіда, 
проблемний виклад, пояснення, 
частково-пошуковий, дослідницький.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
самостійної роботи студентів, 
оцінювання активності на практичних 
заняттях,  індивідуальних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність демонструвати виконання 
досліджень та брати участь у контролі 
якості

Лекція, практичні заняття, бесіда, 
проблемний виклад, пояснення, 
частково-пошуковий, дослідницький.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
самостійної роботи студентів, 
оцінювання активності на практичних 
заняттях,  індивідуальних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекція, практичні заняття, бесіда, 
проблемний виклад, пояснення, 
частково-пошуковий, дослідницький.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
самостійної роботи студентів, 
оцінювання активності на практичних 
заняттях,  індивідуальних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекція, практичні заняття, бесіда, 
проблемний виклад, пояснення, 
частково-пошуковий, дослідницький.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
самостійної роботи студентів, 
оцінювання активності на практичних 
заняттях,  індивідуальних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекція, практичні заняття, бесіда, 
проблемний виклад, пояснення, 
частково-пошуковий, дослідницький.

Усне опитування на заняттях, перевірка 
самостійної роботи студентів, 
оцінювання активності на практичних 
заняттях,  індивідуальних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Лісова ентомологія

Здатність виконувати чітко та якісно 
дослідження, удосконалювати 
методики їх проведення та навчати 
інших

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Давати відповіді на проблемні питання, 
пов’язані з професійною діяльністю в 
лісовій галузі. Виконувати вимоги 
посадової інструкції

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, лабораторні заняття, самостійна 
й індивідуальна робота, консультації, 
науково-творча робота – підготовка 
рефератів, практичних ситуацій, 
дискусія.

Оцінювання активності під час 
лабораторних занять, робота над 
рефератами, самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Історія української державності

На основі гуманітарних знань Лекції, семінари, самостійна робота, Поточне оцінювання (усне, письмове): 



демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

опрацювання першоджерел, написання 
рефератів, метод кейсів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія, 
круглий стіл.

оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

На основі гуманітарних і професійних 
знань формувати етичні засади 
співпраці в колективі

Лекції, семінари, самостійна робота, 
опрацювання першоджерел, написання 
рефератів, метод кейсів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, семінари, самостійна робота, 
опрацювання першоджерел, написання 
рефератів, метод кейсів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Практичні заняття, пояснення, 
розповідь, бесіди, демонстрація, 
презентація, перегляд відеоматеріалів.

Модульний контроль (усне опитування, 
тести, завдання), підсумковий 
контроль. Залік, екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Практичні заняття, пояснення, 
розповідь, бесіди, демонстрація, 
презентація, перегляд відеоматеріалів.

Модульний контроль (усне опитування, 
тести, завдання), підсумковий 
контроль. Залік, екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Практичні заняття, пояснення, 
розповідь, бесіди, демонстрація, 
презентація, перегляд відеоматеріалів.

Модульний контроль (усне опитування, 
тести, завдання), підсумковий 
контроль. Залік, екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Практичні заняття, пояснення, 
розповідь, бесіди, демонстрація, 
презентація, перегляд відеоматеріалів.

Модульний контроль (усне опитування, 
тести, завдання), підсумковий 
контроль. Залік, екзамен.

Етнокультурологія

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, семінари, самостійна робота, 
опрацювання першоджерел, написання 
рефератів, метод кейсів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекції, семінари, самостійна робота, 
опрацювання першоджерел, написання 
рефератів, метод кейсів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

На основі гуманітарних і професійних 
знань формувати етичні засади 
співпраці в колективі

Лекції, семінари, самостійна робота, 
опрацювання першоджерел, написання 
рефератів, метод кейсів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, семінари, самостійна робота, 
опрацювання першоджерел, написання 
рефератів, метод кейсів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Економіка лісового господарства

На основі гуманітарних і професійних 
знань формувати етичні засади 
співпраці в колективі

Лекції, практичні заняття, самостійна й 
індивідуальна робота, консультації, 
дискусія, інтерактивні методи 
навчання. 

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, оцінки 
за виконання інтерактивних методів, 
оцінка за модульний та підсумковий 
контроль. Екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, практичні заняття, самостійна й 
індивідуальна робота, консультації, 
дискусія, інтерактивні методи 
навчання. 

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, оцінки 
за виконання інтерактивних методів, 
оцінка за модульний та підсумковий 
контроль. Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, самостійна й 
індивідуальна робота, консультації, 
дискусія, інтерактивні методи 
навчання. 

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, оцінки 
за виконання інтерактивних методів, 
оцінка за модульний та підсумковий 
контроль. Екзамен.

Лісова пірологія

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, практичні заняття, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні та проблемні ситуації, 
дискусія, консультації, ділові ігри.

Усне опитування на заняттях, 
оцінювання доповідей студентів, 
перевірка виконання завдань для 
самостійної роботи, оцінювання 
індивідуальних завдань ( реферати або 
презентації), модульний та підсумковий 
контроль. Залік.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 

Лекції, практичні заняття, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні та проблемні ситуації, 
дискусія, консультації, ділові ігри.

Усне опитування на заняттях, 
оцінювання доповідей студентів, 
перевірка виконання завдань для 
самостійної роботи, оцінювання 
індивідуальних завдань ( реферати або 



досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

презентації), модульний та підсумковий 
контроль. Залік.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні та проблемні ситуації, 
дискусія, консультації, ділові ігри.

Усне опитування на заняттях, 
оцінювання доповідей студентів, 
перевірка виконання завдань для 
самостійної роботи, оцінювання 
індивідуальних завдань ( реферати або 
презентації), модульний та підсумковий 
контроль. Залік.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, практичні заняття, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні та проблемні ситуації, 
дискусія, консультації, ділові ігри.

Усне опитування на заняттях, 
оцінювання доповідей студентів, 
перевірка виконання завдань для 
самостійної роботи, оцінювання 
індивідуальних завдань ( реферати або 
презентації), модульний та підсумковий 
контроль. Залік.

Здатність ідентифікувати, 
відтворювати навички виконання 
певних дій згідно з вимогами 
ергономіки та фізіології праці

Лекції, практичні заняття, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні та проблемні ситуації, 
дискусія, консультації, ділові ігри.

Усне опитування на заняттях, 
оцінювання доповідей студентів, 
перевірка виконання завдань для 
самостійної роботи, оцінювання 
індивідуальних завдань ( реферати або 
презентації), модульний та підсумковий 
контроль. Залік.

Екологічна стандартизація та сертифікація в лісовому господарстві

Здатність демонструвати виконання 
досліджень та брати участь у контролі 
якості

Лекції, презентації, практичні завдання, 
ділові ігри, проблемні ситуації, тести.

Усне опитування, поточне тестування 
перевірка виконання завдань для 
самостійної роботи, оцінювання 
активності під час практичних занять; 
оцінювання індивідуальних завдань 
(презентацій), модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність оцінювати і аргументувати 
значимість отриманих результатів 
досліджень деревостанів, насаджень, 
лісових масивів і стану довкілля

Лекції, презентації, практичні завдання, 
ділові ігри, проблемні ситуації, тести.

Усне опитування, поточне тестування 
перевірка виконання завдань для 
самостійної роботи, оцінювання 
активності під час практичних занять; 
оцінювання індивідуальних завдань 
(презентацій), модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, презентації, практичні завдання, 
ділові ігри, проблемні ситуації, тести.

Усне опитування, поточне тестування 
перевірка виконання завдань для 
самостійної роботи, оцінювання 
активності під час практичних занять; 
оцінювання індивідуальних завдань 
(презентацій), модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

 Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, презентації, практичні завдання, 
ділові ігри, проблемні ситуації, тести.

Усне опитування, поточне тестування 
перевірка виконання завдань для 
самостійної роботи, оцінювання 
активності під час практичних занять; 
оцінювання індивідуальних завдань 
(презентацій), модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

ГІС в лісовому господарстві

Здатність аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників деревостанів, їх 
продуктивності, стану насаджень та 
довкілля

Лекції, практичні заняття, активні та 
інтерактивні методи навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час практичних занять, 
оцінки за реферати, повідомлення та 
презентації. Залік.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, практичні заняття, активні та 
інтерактивні методи навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час практичних занять, 
оцінки за реферати, повідомлення та 
презентації. Залік.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, активні та 
інтерактивні методи навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час практичних занять, 
оцінки за реферати, повідомлення та 
презентації. Залік.

Геодезія

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, активні та 
інтерактивні методи навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час практичних занять, 
оцінки за реферати, повідомлення та 
презентації. Екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, практичні заняття, активні та 
інтерактивні методи навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час практичних занять, 
оцінки за реферати, повідомлення та 
презентації. Екзамен.

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, практичні заняття, активні та 
інтерактивні методи навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час практичних занять, 
оцінки за реферати, повідомлення та 
презентації. Екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, активні та 
інтерактивні методи навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час практичних занять, 
оцінки за реферати, повідомлення та 
презентації. Екзамен.

Вища математика

Здатність Демонструвати виконання 
досліджень та брати участь у контролі 
якості

Лекції, практичні заняття, колоквіуми, 
самостійна робота, робота в малих 
групах.

Усне опитування на заняттях, 
тестування по поточних модулях, 
експрес опитування, оцінювання 
активності під час практичних занять. 
Екзамен.

Здатність Впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 

Лекції, практичні заняття, колоквіуми, 
самостійна робота, робота в малих 

Усне опитування на заняттях, 
тестування по поточних модулях, 



дослідження відповідно до методик групах. експрес опитування, оцінювання 
активності під час практичних занять. 
Екзамен.

Здатність Вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, колоквіуми, 
самостійна робота, робота в малих 
групах.

Усне опитування на заняттях, 
тестування по поточних модулях, 
експрес опитування, оцінювання 
активності під час практичних занять. 
Екзамен.

Здатність Оцінювати і аргументувати 
значимість отриманих результатів 
досліджень деревостанів, насаджень, 
лісових масивів і стану довкілля

Лекції, практичні заняття, колоквіуми, 
самостійна робота, робота в малих 
групах.

Усне опитування на заняттях, 
тестування по поточних модулях, 
експрес опитування, оцінювання 
активності під час практичних занять. 
Екзамен.

Здатність Аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників деревостанів, їх 
продуктивності, стану насаджень та 
довкілля

Лекції, практичні заняття, колоквіуми, 
самостійна робота, робота в малих 
групах.

Усне опитування на заняттях, 
тестування по поточних модулях, 
експрес опитування, оцінювання 
активності під час практичних занять. 
Екзамен.

Здатність Оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, практичні заняття, колоквіуми, 
самостійна робота, робота в малих 
групах.

Усне опитування на заняттях, 
тестування по поточних модулях, 
експрес опитування, оцінювання 
активності під час практичних занять. 
Екзамен.

Здатність Володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, колоквіуми, 
самостійна робота, робота в малих 
групах. 

Усне опитування на заняттях, 
тестування по поточних модулях, 
експрес опитування, оцінювання 
активності під час практичних занять. 
Екзамен.

Біометрія

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, підготовка рефератів, 
практичні ситуації. 

Оцінювання участі на практичних 
заняттях, роботи над рефератами, 
самостійної роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, підсумковий заліковий 
контроль. Екзамен.

Здатність оцінювати і аргументувати 
значимість отриманих результатів 
досліджень деревостанів, насаджень, 
лісових масивів і стану довкілля

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, підготовка рефератів, 
практичні ситуації. 

Оцінювання участі на практичних 
заняттях, роботи над рефератами, 
самостійної роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, підсумковий заліковий 
контроль. Екзамен.

Здатність аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників деревостанів, їх 
продуктивності, стану насаджень та 
довкілля

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, підготовка рефератів, 
практичні ситуації. 

Оцінювання участі на практичних 
заняттях, роботи над рефератами, 
самостійної роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, підсумковий заліковий 
контроль. Екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, підготовка рефератів, 
практичні ситуації. 

Оцінювання участі на практичних 
заняттях, роботи над рефератами, 
самостійної роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, підсумковий заліковий 
контроль. Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, підготовка рефератів, 
практичні ситуації. 

Оцінювання участі на практичних 
заняттях, роботи над рефератами, 
самостійної роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, підсумковий заліковий 
контроль. Екзамен.

Біологія лісових звірів і птахів

Здатність виконувати чітко та якісно 
дослідження, удосконалювати 
методики їх проведення та навчати 
інших

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, консультації.

Усне опитування, контрольна робота, 
модульний контроль, оцінка 
презентацій, тестування, підсумковий 
контроль. Екзамен.  

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, консультації.

Усне опитування, контрольна робота, 
модульний контроль, оцінка 
презентацій, тестування, підсумковий 
контроль. Екзамен.  

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, консультації.

Усне опитування, контрольна робота, 
модульний контроль, оцінка 
презентацій, тестування, підсумковий 
контроль. Екзамен. 

Безпека праці і життєдіяльності

Здатність ідентифікувати, 
відтворювати навички виконання 
певних дій згідно з вимогами 
ергономіки та фізіології праці

Лекції, практичні заняття, опрацювання 
законів, моделювання практичних 
ситуацій, дискусія, ситуаційно-рольові 
ігри.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінки за 
повідомлення та презентації, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, практичні заняття, опрацювання 
законів, моделювання практичних 
ситуацій, дискусія, ситуаційно-рольові 
ігри.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінки за 
повідомлення та презентації, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекції, практичні заняття, опрацювання 
законів, моделювання практичних 
ситуацій, дискусія, ситуаційно-рольові 
ігри.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінки за 
повідомлення та презентації, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. 

Лекції, практичні заняття, опрацювання 
законів, моделювання практичних 
ситуацій, дискусія, ситуаційно-рольові 
ігри.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінки за 
повідомлення та презентації, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, опрацювання 
законів, моделювання практичних 
ситуацій, дискусія, ситуаційно-рольові 
ігри.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінки за 
повідомлення та презентації, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Деревинознавство та лісове товарознавство



 Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, практичні та лабораторні 
заняття, консультації, проблемні 
ситуації, робота в малих групах, 
презентації, тести.

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

 Здатність аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників деревостанів, їх 
продуктивності, стану насаджень та 
довкілля

Лекції, практичні та лабораторні 
заняття, консультації, проблемні 
ситуації, робота в малих групах, 
презентації, тести.

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, практичні та лабораторні 
заняття, консультації, проблемні 
ситуації, робота в малих групах, 
презентації, тести.

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні та лабораторні 
заняття, консультації, проблемні 
ситуації, робота в малих групах, 
презентації, тести.

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

Лісовпорядкування

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність оцінювати і аргументувати 
значимість отриманих результатів 
досліджень деревостанів, насаджень, 
лісових масивів і стану довкілля

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників деревостанів, їх 
продуктивності, стану насаджень та 
довкілля

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен.

Лісова селекція і генетика

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, активні та інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, активні та інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік.

Здатність демонструвати виконання 
досліджень та брати участь у контролі 
якості

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, активні та інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік.

Лісова фітопатологія

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка рефератів, 
практичних ситуацій, дискусія

Оцінювання активності під час 
практичних та лабораторних занять, 
робота над рефератами, самостійна 
робота, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка рефератів, 
практичних ситуацій, дискусія

Оцінювання активності під час 
практичних та лабораторних занять, 
робота над рефератами, самостійна 
робота, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка рефератів, 
практичних ситуацій, дискусія

Оцінювання активності під час 
практичних та лабораторних занять, 
робота над рефератами, самостійна 
робота, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка рефератів, 

Оцінювання активності під час 
практичних та лабораторних занять, 
робота над рефератами, самостійна 



професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

практичних ситуацій, дискусія робота, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка рефератів, 
практичних ситуацій, дискусія

Оцінювання активності під час 
практичних та лабораторних занять, 
робота над рефератами, самостійна 
робота, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка рефератів, 
практичних ситуацій, дискусія

Оцінювання активності під час 
практичних та лабораторних занять, 
робота над рефератами, самостійна 
робота, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка рефератів, 
практичних ситуацій, дискусія

Оцінювання активності під час 
практичних та лабораторних занять, 
робота над рефератами, самостійна 
робота, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

Здатність виконувати чітко та якісно 
дослідження, удосконалювати 
методики їх проведення та навчати 
інших

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка рефератів, 
практичних ситуацій, дискусія

Оцінювання активності під час 
практичних та лабораторних занять, 
робота над рефератами, самостійна 
робота, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Екзамен.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Володіти гуманітарними, природничо-
науковими та професійними знаннями; 
формулювати ідеї, концепції з метою 
використання в роботі академічного 
або професійного спрямування

Практичні заняття, пояснення, 
розповідь, бесіди, демонстрація, 
презентація, перегляд відеоматеріалів.

Модульний контроль (усне опитування, 
тести, завдання), підсумковий 
контроль. Екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Практичні заняття, пояснення, 
розповідь, бесіди, демонстрація, 
презентація, перегляд відеоматеріалів.

Модульний контроль (усне опитування, 
тести, завдання), підсумковий 
контроль. Екзамен.

На основі гуманітарних і професійних 
знань формувати етичні засади 
співпраці в колективі

Практичні заняття, пояснення, 
розповідь, бесіди, демонстрація, 
презентація, перегляд відеоматеріалів.

Модульний контроль (усне опитування, 
тести, завдання), підсумковий 
контроль. Екзамен.

Давати відповіді на проблемні питання, 
пов’язані з професійною діяльністю в 
лісовій галузі. Виконувати вимоги 
посадової інструкції

Практичні заняття, пояснення, 
розповідь, бесіди, демонстрація, 
презентація, перегляд відеоматеріалів.

Модульний контроль (усне опитування, 
тести, завдання), підсумковий 
контроль. Екзамен.

Оцінювати значення гуманітарних, 
природничо-наукових знань. Знаходити 
рішення у професійній діяльності, мати 
достатню компетентність в методах 
самостійних досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Практичні заняття, пояснення, 
розповідь, бесіди, демонстрація, 
презентація, перегляд відеоматеріалів.

Модульний контроль (усне опитування, 
тести, завдання), підсумковий 
контроль. Екзамен.

Технічна механіка

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, консультації; 
проблемні ситуації, , робота в малих 
групах, «мозковий штурм».

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи; оцінювання індивідуально-
дослідних завдань. Залік.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, практичні заняття, консультації; 
проблемні ситуації, , робота в малих 
групах, «мозковий штурм».

Усне опитування на заняттях, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи; оцінювання індивідуально-
дослідних завдань. Залік.

Природно-заповідна справа

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, науково-творча робота – 
підготовка рефератів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія. 

Оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, 
робота над рефератами, самостійна 
робота, поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль. Залік.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, науково-творча робота – 
підготовка рефератів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія. 

Оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, 
робота над рефератами, самостійна 
робота, поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль. Залік.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, науково-творча робота – 
підготовка рефератів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія. 

Оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, 
робота над рефератами, самостійна 
робота, поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль. Залік.

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, науково-творча робота – 
підготовка рефератів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія. 

Оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, 
робота над рефератами, самостійна 
робота, поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль. Залік.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, науково-творча робота – 
підготовка рефератів, практичних 
ситуацій, мозкова атака, дискусія. 

Оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, 
робота над рефератами, самостійна 
робота, поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль. Залік.

Основи фахової підготовки

Здатність виконувати чітко та якісно 
дослідження, удосконалювати 

Лекції, самостійна робота, опрацювання 
першоджерел, написання  рефератів, 

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 



методики їх проведення та навчати 
інших

метод практичних ситуацій, дискусія, 
круглий стіл.

презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, самостійна робота, опрацювання 
першоджерел, написання  рефератів, 
метод практичних ситуацій, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, самостійна робота, опрацювання 
першоджерел, написання  рефератів, 
метод практичних ситуацій, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекції, самостійна робота, опрацювання 
першоджерел, написання  рефератів, 
метод практичних ситуацій, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

На основі гуманітарних і професійних 
знань формувати етичні засади 
співпраці в колективі

Лекції, самостійна робота, опрацювання 
першоджерел, написання  рефератів, 
метод практичних ситуацій, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, самостійна робота, опрацювання 
першоджерел, написання  рефератів, 
метод практичних ситуацій, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, самостійна робота, опрацювання 
першоджерел, написання  рефератів, 
метод практичних ситуацій, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників деревостанів, їх 
продуктивності, стану насаджень та 
довкілля

Лекції, самостійна робота, опрацювання 
першоджерел, написання  рефератів, 
метод практичних ситуацій, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, самостійна робота, опрацювання 
першоджерел, написання  рефератів, 
метод практичних ситуацій, дискусія, 
круглий стіл.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
виконання завдань для самостійної 
роботи, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Основи лісоексплуатації

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих 
групах,розробка проектів, тести.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінювання 
доповідей студентів, індивідуальних 
завдань (проекти, реферати, 
презентації), самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність ідентифікувати, 
відтворювати навички виконання 
певних дій згідно з вимогами 
ергономіки та фізіології праці

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих 
групах,розробка проектів, тести.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінювання 
доповідей студентів, індивідуальних 
завдань (проекти, реферати, 
презентації), самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих 
групах,розробка проектів, тести.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінювання 
доповідей студентів, індивідуальних 
завдань (проекти, реферати, 
презентації), самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих 
групах,розробка проектів, тести.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінювання 
доповідей студентів, індивідуальних 
завдань (проекти, реферати, 
презентації), самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих 
групах,розробка проектів, тести.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінювання 
доповідей студентів, індивідуальних 
завдань (проекти, реферати, 
презентації), самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, ділові ігри, проблемні 
ситуації,  робота в малих 
групах,розробка проектів, тести.

Оцінювання активності під час 
практичних занять, оцінювання 
доповідей студентів, індивідуальних 
завдань (проекти, реферати, 
презентації), самостійна робота, 
поточний контроль, самоконтроль, 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Основи екології і охорони природи

Здатність демонструвати виконання 
досліджень та брати участь у контролі 
якості

Лекції, виконання завдань практичного 
характеру, презентації, розв’язування 
тестових завдань, самостійна робота, 
робота з різними інформаційними 
джерелами.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, творчі 
завдання, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність впроваджувати стандарти Лекції, виконання завдань практичного Поточне оцінювання (усне, письмове): 



професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

характеру, презентації, розв’язування 
тестових завдань, самостійна робота, 
робота з різними інформаційними 
джерелами.

оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, творчі 
завдання, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність ідентифікувати, 
відтворювати навички виконання 
певних дій згідно з вимогами 
ергономіки та фізіології праці

Лекції, виконання завдань практичного 
характеру, презентації, розв’язування 
тестових завдань, самостійна робота, 
робота з різними інформаційними 
джерелами.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, творчі 
завдання, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, виконання завдань практичного 
характеру, презентації, розв’язування 
тестових завдань, самостійна робота, 
робота з різними інформаційними 
джерелами.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, творчі 
завдання, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, виконання завдань практичного 
характеру, презентації, розв’язування 
тестових завдань, самостійна робота, 
робота з різними інформаційними 
джерелами.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, творчі 
завдання, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

На основі гуманітарних і професійних 
знань формувати етичні засади 
співпраці в колективі

Лекції, виконання завдань практичного 
характеру, презентації, розв’язування 
тестових завдань, самостійна робота, 
робота з різними інформаційними 
джерелами.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, творчі 
завдання, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, виконання завдань практичного 
характеру, презентації, розв’язування 
тестових завдань, самостійна робота, 
робота з різними інформаційними 
джерелами.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, творчі 
завдання, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність оцінювати і аргументувати 
значимість отриманих результатів 
досліджень деревостанів, насаджень, 
лісових масивів і стану довкілля

Лекції, виконання завдань практичного 
характеру, презентації, розв’язування 
тестових завдань, самостійна робота, 
робота з різними інформаційними 
джерелами.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, творчі 
завдання, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, виконання завдань практичного 
характеру, презентації, розв’язування 
тестових завдань, самостійна робота, 
робота з різними інформаційними 
джерелами.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, творчі 
завдання, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, виконання завдань практичного 
характеру, презентації, розв’язування 
тестових завдань, самостійна робота, 
робота з різними інформаційними 
джерелами.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, творчі 
завдання, тестування, модульний та 
підсумковий контроль. Залік.

Лісова таксація

Здатність виконувати чітко та якісно 
дослідження, удосконалювати 
методики їх проведення та навчати 
інших

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність ідентифікувати, 
відтворювати навички виконання 
певних дій згідно з вимогами 
ергономіки та фізіології праці

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

На основі гуманітарних і професійних 
знань формувати етичні засади 
співпраці в колективі

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 



галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність оцінювати і аргументувати 
значимість отриманих результатів 
досліджень деревостанів, насаджень, 
лісових масивів і стану довкілля

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників деревостанів, їх 
продуктивності, стану насаджень та 
довкілля

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, презентації, 
консультації, активні та інтерактивні 
методи навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, оцінювання активності під 
час лекційних та практичних занять, 
повідомлення та презентації, 
підготовлені до занять, оцінки за 
виконання практичних завдань, 
модульний та підсумковий контроль. 
Залік, екзамен. 

Основи гідротехнічної меліорації лісових земель

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, практичні заняття, консультації, 
проблемні ситуації, ділові ігри, робота в 
малих групах, частково-пошуковий, 
дослідницький.

Опитування на заняттях, оцінювання 
доповідей студентів, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, оцінювання індивідуальних 
завдань ( реферати або презентації), 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, практичні заняття, консультації, 
проблемні ситуації, ділові ігри, робота в 
малих групах, частково-пошуковий, 
дослідницький.

Опитування на заняттях, оцінювання 
доповідей студентів, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, оцінювання індивідуальних 
завдань ( реферати або презентації), 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, практичні заняття, консультації, 
проблемні ситуації, ділові ігри, робота в 
малих групах, частково-пошуковий, 
дослідницький.

Опитування на заняттях, оцінювання 
доповідей студентів, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, оцінювання індивідуальних 
завдань ( реферати або презентації), 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, консультації, 
проблемні ситуації, ділові ігри, робота в 
малих групах, частково-пошуковий, 
дослідницький.

Опитування на заняттях, оцінювання 
доповідей студентів, перевірка 
виконання завдань для самостійної 
роботи, оцінювання індивідуальних 
завдань ( реферати або презентації), 
модульний та підсумковий контроль. 
Екзамен.

Недеревні ресурси лісу

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, презентації, лабораторні та 
практичні заняття; індивідуальні 
завдання, розв’язування тестових 
завдань, самостійна робота.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, виконання 
завдань для самостійної роботи, 
тестування, модульний та підсумковий 
контроль. Екзамен.

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, презентації, лабораторні та 
практичні заняття; індивідуальні 
завдання, розв’язування тестових 
завдань, самостійна робота.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, виконання 
завдань для самостійної роботи, 
тестування, модульний та підсумковий 
контроль. Екзамен.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, презентації, лабораторні та 
практичні заняття; індивідуальні 
завдання, розв’язування тестових 
завдань, самостійна робота.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, виконання 
завдань для самостійної роботи, 
тестування, модульний та підсумковий 
контроль. Екзамен.

Здатність ідентифікувати, 
відтворювати навички виконання 
певних дій згідно з вимогами 
ергономіки та фізіології праці

Лекції, презентації, лабораторні та 
практичні заняття; індивідуальні 
завдання, розв’язування тестових 
завдань, самостійна робота.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, виконання 
завдань для самостійної роботи, 
тестування, модульний та підсумковий 
контроль. Екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, презентації, лабораторні та 
практичні заняття; індивідуальні 
завдання, розв’язування тестових 
завдань, самостійна робота.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
оцінки за виконані завдання, оцінки за 
презентації, контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, виконання 
завдань для самостійної роботи, 
тестування, модульний та підсумковий 
контроль. Екзамен.

Нарисна геометрія

Здатність володіти гуманітарними, Лекції, презентації, практичні заняття; Усне опитування на заняттях; перевірка 



природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

практичні завдання. самостійної роботи студентів; 
оцінювання індивідуальних практичних 
завдань. Залік.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Лекції, презентації, практичні заняття; 
практичні завдання.

Усне опитування на заняттях; перевірка 
самостійної роботи студентів; 
оцінювання індивідуальних практичних 
завдань. Залік.

Мисливствознавство

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів, 
практичних ситуацій, мозкова атака, 
дискусія.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
модульний контроль, оцінки за виконані 
завдання, оцінки за презентації, 
контрольні роботи, виконання завдань 
для самостійної роботи, тестування, 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів, 
практичних ситуацій, мозкова атака, 
дискусія.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
модульний контроль, оцінки за виконані 
завдання, оцінки за презентації, 
контрольні роботи, виконання завдань 
для самостійної роботи, тестування, 
підсумковий контроль. Залік.

На основі гуманітарних і професійних 
знань формувати етичні засади 
співпраці в колективі

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів, 
практичних ситуацій, мозкова атака, 
дискусія.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
модульний контроль, оцінки за виконані 
завдання, оцінки за презентації, 
контрольні роботи, виконання завдань 
для самостійної роботи, тестування, 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів, 
практичних ситуацій, мозкова атака, 
дискусія.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
модульний контроль, оцінки за виконані 
завдання, оцінки за презентації, 
контрольні роботи, виконання завдань 
для самостійної роботи, тестування, 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів, 
практичних ситуацій, мозкова атака, 
дискусія.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
модульний контроль, оцінки за виконані 
завдання, оцінки за презентації, 
контрольні роботи, виконання завдань 
для самостійної роботи, тестування, 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів, 
практичних ситуацій, мозкова атака, 
дискусія.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
модульний контроль, оцінки за виконані 
завдання, оцінки за презентації, 
контрольні роботи, виконання завдань 
для самостійної роботи, тестування, 
підсумковий контроль. Залік.

Здатність ідентифікувати, 
відтворювати навички виконання 
певних дій згідно з вимогами 
ергономіки та фізіології праці

Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота, написання рефератів, 
практичних ситуацій, мозкова атака, 
дискусія.

Поточне оцінювання (усне, письмове): 
модульний контроль, оцінки за виконані 
завдання, оцінки за презентації, 
контрольні роботи, виконання завдань 
для самостійної роботи, тестування, 
підсумковий контроль. Залік.

Механізація лісогосподарських робіт

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
проектів, практичних ситуацій,  
дискусія. 

Оцінювання активності під час 
практичних та лабораторних занять, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (проекти, 
реферати, презентації), самостійна 
робота, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік,екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
проектів, практичних ситуацій,  
дискусія. 

Оцінювання активності під час 
практичних та лабораторних занять, 
оцінювання доповідей студентів, 
індивідуальних завдань (проекти, 
реферати, презентації), самостійна 
робота, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік,екзамен.

Лісові культури

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність демонструвати виконання 
досліджень та брати участь у контролі 
якості

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-
творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 
роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 

Лекції, лабораторні та практичні 
заняття, самостійна робота, науково-

Оцінювання участі під час 
лабораторних та практичних занять, 



професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

творча робота – підготовка  рефератів, 
практичні ситуації, дискусія. 

роботи над рефератами, самостійної 
роботи, поточний контроль, 
самоконтроль, модульний та 
підсумковий контроль. Залік, екзамен.

Лісове грунтознавство

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Активна та інтерактивна методика 
навчання організації та проведення 
навчального заняття (лекційного, 
лабораторного та практичного), 
самостійна робота, дискусії, 
консультації.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік, 
екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Активна та інтерактивна методика 
навчання організації та проведення 
навчального заняття (лекційного, 
лабораторного та практичного), 
самостійна робота, дискусії, 
консультації.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік, 
екзамен.

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Активна та інтерактивна методика 
навчання організації та проведення 
навчального заняття (лекційного, 
лабораторного та практичного), 
самостійна робота, дискусії, 
консультації.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік, 
екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Активна та інтерактивна методика 
навчання організації та проведення 
навчального заняття (лекційного, 
лабораторного та практичного), 
самостійна робота, дискусії, 
консультації.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік, 
екзамен.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Активна та інтерактивна методика 
навчання організації та проведення 
навчального заняття (лекційного, 
лабораторного та практичного), 
самостійна робота, дискусії, 
консультації.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік, 
екзамен.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Активна та інтерактивна методика 
навчання організації та проведення 
навчального заняття (лекційного, 
лабораторного та практичного), 
самостійна робота, дискусії, 
консультації.

Поточний контроль, модульний 
контроль, самоконтроль, підсумковий 
заліковий контроль, оцінювання 
активності під час лабораторних та 
практичних занять, оцінки за реферати, 
повідомлення та презентації. Залік, 
екзамен.

Організація лісогосподарського виробництва

Здатність виконувати чітко та якісно 
дослідження, удосконалювати 
методики їх проведення та навчати 
інших

Лекції, практичні заняття, активна та 
інтерактивна методика навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, оцінки 
за виконання інтерактивних методів, 
оцінка за модульний та підсумковий 
контроль. Екзамен.

Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Лекції, практичні заняття, активна та 
інтерактивна методика навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, оцінки 
за виконання інтерактивних методів, 
оцінка за модульний та підсумковий 
контроль. Екзамен.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Лекції, практичні заняття, активна та 
інтерактивна методика навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, оцінки 
за виконання інтерактивних методів, 
оцінка за модульний та підсумковий 
контроль. Екзамен.

На основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Лекції, практичні заняття, активна та 
інтерактивна методика навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, оцінки 
за виконання інтерактивних методів, 
оцінка за модульний та підсумковий 
контроль. Екзамен.

На основі гуманітарних і професійних 
знань формувати етичні засади 
співпраці в колективі

Лекції, практичні заняття, активна та 
інтерактивна методика навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, оцінки 
за виконання інтерактивних методів, 
оцінка за модульний та підсумковий 
контроль. Екзамен.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Лекції, практичні заняття, активна та 
інтерактивна методика навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, оцінки 
за виконання інтерактивних методів, 
оцінка за модульний та підсумковий 
контроль. Екзамен.

Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Лекції, практичні заняття, активна та 
інтерактивна методика навчання.

Поточне опитування та поточне 
тестування, бліц-опитування, 
оцінювання активності під час 
лекційних та практичних занять, оцінки 
за виконання інтерактивних методів, 
оцінка за модульний та підсумковий 
контроль. Екзамен.

Кваліфікаційна (бакалаврська) робота

Здатність виконувати чітко та якісно 
дослідження, удосконалювати 
методики їх проведення та навчати 
інших

Методика обирання теми, складання 
плану, написання вступу, основних 
розділів та висновків кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи; методика 
опрацювання навчальної та спеціальної 
літератури,  методика підготовки до 
захисту кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи та розробка презентації. 
Консультації, опрацювання методів 
дослідження, підбір літератури.

Оцінювання актуальності теми роботи, 
змісту і форми її написання,  
оцінювання актуальності дослідження 
та ступеня науковості роботи, 
поетапний контроль, оформлення, 
роботи, підготовка презентації до 
публічного захисту.



Здатність комбінувати поєднання 
різних технологічних прийомів для 
вирішення типових професійних 
завдань

Методика обирання теми, складання 
плану, написання вступу, основних 
розділів та висновків кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи; методика 
опрацювання навчальної та спеціальної 
літератури,  методика підготовки до 
захисту кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи та розробка презентації. 
Консультації, опрацювання методів 
дослідження, підбір літератури.

Оцінювання актуальності теми роботи, 
змісту і форми її написання,  
оцінювання актуальності дослідження 
та ступеня науковості роботи, 
поетапний контроль, оформлення, 
роботи, підготовка презентації до 
публічного захисту.

Здатність демонструвати виконання 
досліджень та брати участь у контролі 
якості

Методика обирання теми, складання 
плану, написання вступу, основних 
розділів та висновків кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи; методика 
опрацювання навчальної та спеціальної 
літератури,  методика підготовки до 
захисту кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи та розробка презентації. 
Консультації, опрацювання методів 
дослідження, підбір літератури.

Оцінювання актуальності теми роботи, 
змісту і форми її написання,  
оцінювання актуальності дослідження 
та ступеня науковості роботи, 
поетапний контроль, оформлення, 
роботи, підготовка презентації до 
публічного захисту.

Здатність впроваджувати стандарти 
професійної діяльності. Виконувати 
дослідження відповідно до методик

Методика обирання теми, складання 
плану, написання вступу, основних 
розділів та висновків кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи; методика 
опрацювання навчальної та спеціальної 
літератури,  методика підготовки до 
захисту кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи та розробка презентації. 
Консультації, опрацювання методів 
дослідження, підбір літератури.

Оцінювання актуальності теми роботи, 
змісту і форми її написання,  
оцінювання актуальності дослідження 
та ступеня науковості роботи, 
поетапний контроль, оформлення, 
роботи, підготовка презентації до 
публічного захисту.

Здатність ідентифікувати, 
відтворювати навички виконання 
певних дій згідно з вимогами 
ергономіки та фізіології праці

Методика обирання теми, складання 
плану, написання вступу, основних 
розділів та висновків кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи; методика 
опрацювання навчальної та спеціальної 
літератури,  методика підготовки до 
захисту кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи та розробка презентації. 
Консультації, опрацювання методів 
дослідження, підбір літератури.

Оцінювання актуальності теми роботи, 
змісту і форми її написання,  
оцінювання актуальності дослідження 
та ступеня науковості роботи, 
поетапний контроль, оформлення, 
роботи, підготовка презентації до 
публічного захисту.

Здатність на основі гуманітарних знань 
демонструвати соціальний оптимізм, 
повагу до етичних принципів. 
Проявляти позитивну професійну, 
соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи 
загальнолюдських цінностей. В межах 
компетенції проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі

Методика обирання теми, складання 
плану, написання вступу, основних 
розділів та висновків кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи; методика 
опрацювання навчальної та спеціальної 
літератури,  методика підготовки до 
захисту кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи та розробка презентації. 
Консультації, опрацювання методів 
дослідження, підбір літератури.

Оцінювання актуальності теми роботи, 
змісту і форми її написання,  
оцінювання актуальності дослідження 
та ступеня науковості роботи, 
поетапний контроль, оформлення, 
роботи, підготовка презентації до 
публічного захисту.

Здатність виявляти, узагальнювати і 
вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі професійної діяльності, та 
формувати почуття відповідальності за 
виконувану роботу

Методика обирання теми, складання 
плану, написання вступу, основних 
розділів та висновків кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи; методика 
опрацювання навчальної та спеціальної 
літератури,  методика підготовки до 
захисту кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи та розробка презентації. 
Консультації, опрацювання методів 
дослідження, підбір літератури.

Оцінювання актуальності теми роботи, 
змісту і форми її написання,  
оцінювання актуальності дослідження 
та ступеня науковості роботи, 
поетапний контроль, оформлення, 
роботи, підготовка презентації до 
публічного захисту.

Здатність на основі гуманітарних і 
професійних знань формувати етичні 
засади співпраці в колективі

Методика обирання теми, складання 
плану, написання вступу, основних 
розділів та висновків кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи; методика 
опрацювання навчальної та спеціальної 
літератури,  методика підготовки до 
захисту кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи та розробка презентації. 
Консультації, опрацювання методів 
дослідження, підбір літератури.

Оцінювання актуальності теми роботи, 
змісту і форми її написання,  
оцінювання актуальності дослідження 
та ступеня науковості роботи, 
поетапний контроль, оформлення, 
роботи, підготовка презентації до 
публічного захисту.

Здатність давати відповіді на 
проблемні питання, пов’язані з 
професійною діяльністю в лісовій 
галузі. Виконувати вимоги посадової 
інструкції

Методика обирання теми, складання 
плану, написання вступу, основних 
розділів та висновків кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи; методика 
опрацювання навчальної та спеціальної 
літератури,  методика підготовки до 
захисту кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи та розробка презентації. 
Консультації, опрацювання методів 
дослідження, підбір літератури.

Оцінювання актуальності теми роботи, 
змісту і форми її написання,  
оцінювання актуальності дослідження 
та ступеня науковості роботи, 
поетапний контроль, оформлення, 
роботи, підготовка презентації до 
публічного захисту.

Здатність вибирати комплекс 
необхідних гуманітарних, природничо-
наукових знань та професійної 
інформації для вирішення питань 
майбутньої фахової діяльності

Методика обирання теми, складання 
плану, написання вступу, основних 
розділів та висновків кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи; методика 
опрацювання навчальної та спеціальної 
літератури,  методика підготовки до 
захисту кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи та розробка презентації. 
Консультації, опрацювання методів 
дослідження, підбір літератури.

Оцінювання актуальності теми роботи, 
змісту і форми її написання,  
оцінювання актуальності дослідження 
та ступеня науковості роботи, 
поетапний контроль, оформлення, 
роботи, підготовка презентації до 
публічного захисту.

Здатність оцінювати і аргументувати 
значимість отриманих результатів 
досліджень деревостанів, насаджень, 
лісових масивів і стану довкілля

Методика обирання теми, складання 
плану, написання вступу, основних 
розділів та висновків кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи; методика 
опрацювання навчальної та спеціальної 
літератури,  методика підготовки до 
захисту кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи та розробка презентації. 
Консультації, опрацювання методів 
дослідження, підбір літератури.

Оцінювання актуальності теми роботи, 
змісту і форми її написання,  
оцінювання актуальності дослідження 
та ступеня науковості роботи, 
поетапний контроль, оформлення, 
роботи, підготовка презентації до 
публічного захисту.

Здатність аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників деревостанів, їх 
продуктивності, стану насаджень та 
довкілля

Методика обирання теми, складання 
плану, написання вступу, основних 
розділів та висновків кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи; методика 
опрацювання навчальної та спеціальної 
літератури,  методика підготовки до 
захисту кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи та розробка презентації. 
Консультації, опрацювання методів 
дослідження, підбір літератури.

Оцінювання актуальності теми роботи, 
змісту і форми її написання,  
оцінювання актуальності дослідження 
та ступеня науковості роботи, 
поетапний контроль, оформлення, 
роботи, підготовка презентації до 
публічного захисту.

Здатність оцінювати значення 
гуманітарних, природничо-наукових 
знань. Знаходити рішення у 
професійній діяльності, мати достатню 
компетентність в методах самостійних 
досліджень, бути здатним 
інтерпретувати їх результати

Методика обирання теми, складання 
плану, написання вступу, основних 
розділів та висновків кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи; методика 
опрацювання навчальної та спеціальної 
літератури,  методика підготовки до 
захисту кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи та розробка презентації. 
Консультації, опрацювання методів 

Оцінювання актуальності теми роботи, 
змісту і форми її написання,  
оцінювання актуальності дослідження 
та ступеня науковості роботи, 
поетапний контроль, оформлення, 
роботи, підготовка презентації до 
публічного захисту.



дослідження, підбір літератури.
Здатність володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати 
ідеї, концепції з метою використання в 
роботі академічного або професійного 
спрямування

Методика обирання теми, складання 
плану, написання вступу, основних 
розділів та висновків кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи; методика 
опрацювання навчальної та спеціальної 
літератури,  методика підготовки до 
захисту кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи та розробка презентації. 
Консультації, опрацювання методів 
дослідження, підбір літератури.

Оцінювання актуальності теми роботи, 
змісту і форми її написання,  
оцінювання актуальності дослідження 
та ступеня науковості роботи, 
поетапний контроль, оформлення, 
роботи, підготовка презентації до 
публічного захисту.

 


