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Опис дисципліни 

Дисципліна «Основи фахової підготовки» спрямована на формування 

системних уявлень про свою професію, майбутню діяльність; отримання 

початкових знань з лісівництва та лісової науки в цілому; формування 

загального уявлення про галузь, основні напрямки і види робіт в галузі лісового 

господарства; забезпечує первинну фахову підготовку; зосереджує увагу на 

значенні та ролі навчальних дисциплін у формуванні майбутнього фахівця; 

знайомить з освітньо-кваліфікаційною характеристикою, освітньо-професійною 

програмою та навчальними плани підготовки ОС «Бакалавр» спеціальності 205 

«Лісове господарство». 

Структура курсу 

Години 
(л) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 Організація освітнього 

процесу у МЛТК 
Знати організацію освітнього процесу МЛТК. Питання 

4 Правила внутрішнього 

розпорядку в МЛТК. 

Правила проживання в 

гуртожитках. 

Знати основні правила внутрішнього 

розпорядку закладу освіти та правила 

проживання в гуртожитку. 

Питання, 

тести 

10 Інформаційна та 

освітянська культура 

студента. 

Знати правила роботи з книгою та 

інформаційними електронними  ресурсами; 

особливості реферування та роботи з 

навчальною і науковою літературою, 

бібліотечними каталогами; принципи 

конспектування лекцій; написання курсових та 

кваліфікаційних робіт; основи наукової роботи 

та самостійної роботи; вміти розподіляти 

бюджет часу та планувати навчальну роботу.  

Питання, 

тести 

10 Підготовка фахівців 

лісового господарства 

вищої кваліфікації 

 

Знати державний стандарт вищої освіти. 

систему організації науки і освіти, мережі 

дослідних і навчальних установ лісівничого 

спрямування в Україні; кваліфікаційні вимоги 

до фахівців лісового господарства. 

кваліфікаційну характеристику бакалавра 

лісового господарства; перелік навчальних 

Питання, 

тести 
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дисциплін, та їх практичне значення для 

майбутньої професії; організацію освітнього 

процесу у ВНЗ; характеристику випускової 

кафедри. 

10 Сучасний стан лісів 

України та коротка 

історія лісівництва. 

Знати коротку історію лісівництва та історичні 

етапи розвитку і організації лісового 

господарства, лісової науки та лісової освіти в 

Україні; значення та використання лісів з 

видатних діячів лісової науки, поняття про ліс; 

загальну характеристику, сучасний стан та 

значення лісів в Україні.  

Питання, 

тести 

10 Характеристика та 

організація лісового 

господарства України.  

Знати місце галузі в народному господарстві 

України; сучасний стан та перспективи 

розвитку лісового господарства; основні 

пріоритети сталого розвитку лісового 

господарства; положення концепції розвитку 

лісового господарства України.  

Питання, 

тести 

6 Лісогосподарська 

діяльність 

Держлісагенства 

України. 

Знати організаційну структуру 

Держлісагенства України; лісогосподарську 

діяльність Держлісагенства України; стан та 

перспективи лісорозведення і лісовідновлення; 

завдання охорони та захисту лісів; принципи 

лісокористування.  

Питання, 

тести 

6 Органи державного 

управління та 

законодавчо-

нормативна база 

Знати принципи управління в лісовому 

господарстві; організаційну структуру 

державного управління; організаційну 

структуру підприємств лісового господарства; 

характеристику виробничого процесу у 

лісовому господарстві; функції та задачі 

структур і підрозділів; законодавчо-

нормативну базу лісового господарства 

України.  

Питання, 

тести 

 

 

Рекомендовані літературні джерела 

Базова література 

1. Навчальний посібник "Стратегія і її роль в реформуванні вищої освіти в 

Україні" Рівне – 2005, – 208 с. 

2. Конспект лекцій з дисципліни "Основи фахової підготовки". 

 Допоміжна література 

1. Некос В.Ю. Вступ до фаху. Екологія та охорона навколишнього середовища: 

Навчальний посібник. – Видання  2-е доп – X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2002. 

– 170 с. 

2. Васенков Г.І., Іванюк І.Д., Макарчук Я.І., Орлов О.О. Типологія лісу / 

Навчальний посібник. - Житомир: «Полісся»,2013.-250 с. 

3. Про вищу освіту. Закон України від 25.01.2002// Освіта – 2002 – №12-13. – с.5-

12. 

4. Порівняльна характеристика планів і програм підготовки фахівців екологічного 

спрямування у вищих навчальних закладах світу / Укладачі Н.М. Рідей, Ю.С. 

Кравченко, Н.Б.Кравченко та інші – К.: Вид. центр НАУ, 2004. – 96  

5. Генсірук С. А. Ліси України. – К.: Наук. думка, 1992. – 408 с. 

http://91.237.247.3/moodle/mod/page/view.php?id=475


6. Генсірук С.А. Ліс – проблема державна і світова. Лісівнича академія наук 

України: Наукові праці. – Випуск 1, 2002 . – с.22-26. 

7. Державна цільова програма "Ліси України" на 2002-2015 роки. Постанова 

КМ України  від 29 квітня 2002 р. № 581 / Офіційний вісник України. - 2002, № 

18, ст. 933. 

8. Лісовий кодекс України. (Закон України №3404-ІV. Ухвалений Верховною 

Радою 13 березня 2006 року).- К., Тов. “Видавничий дім ЕКО-ІНФОРМ”, 2006. 

–15 с. 

9. Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С. Лісівництво. Підручник / За ред. 

В.Є.Свириденка. – К.: Арістей, 2004.- 544 с. 

Інформаційні ресурси. 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди 

на електронних носіях тощо) бібліотеки МЛТК, Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 

10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки 

України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя 

Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек. 

2. Репозитарій МЛТК (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, 

патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, 

наукові звіти) м. Малин. 

 

Політика оцінювання 

● Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи можуть 

перевірятися на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 40%. Списування під час контрольних 

робіт заборонені.  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(підтверджених документально) дозволяється перескладання пропущених тем 

курсу.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 

Т 1 Т 2 МК 1 

 

Т 3 Т 4 МК 2 Т 5 Т 6 МК 3 Т 7 Т 8 МК 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100 
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Лекції Ваговий показник Самостійна робота Ваговий 

показник 

Присутність на 

лекції 

1 Виконання і представлення 

завдання 

1 

Активність 2 Відповідність оформлення 

вимогам 

1 

Оформлення 

конспекту 

2 Якість виконання 1 

  Захист 2 

Разом 5  5 

Додаткова навчальна робота студента 

Вид роботи Бали 

Написання та захист реферату 1-2 

Участь у науково-дослідній роботі 1-2 

Участь в олімпіадах 1-2 

Участь в наукових конференціях 1-2 

Призове місце на обласній, Всеукраїнській олімпіаді 5-10 

Наукові публікації 2 

Разом До 20 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

залік 

А 90 – 100 5 Відмінно зараховано 

В 82-89 
4 

Дуже добре 

С 74-81 Добре 

D 64-73 
3 

Задовільно 

Е  60-63 Достатньо 

FX 35-59 2 
Незадовільно з можливістю 

перескладання 

незараховано 

F 0-34  

Незадовільно з обовʼязковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 


