
РЕЦЬЛІ і ІЯ - В ІД Г У К
на проект освітньо-професійної програми «Лісове господарство» підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним рівнем «фаховий  
молодший бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» галузі знань 20

«Аграрні науки та продовольство» Малинського лісотехнічного коледжу

Освітньо-професійна програма (далі ОПГІ) на здобуття освітньо-професійного 
рівня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 205 «Лісове господарство» 
розроблена відповідно до Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 №  2145-\'Ш . «Про 
фахову передвіщ у осв іт \»  від 06.06.2019 №  2745-УШ. Представлена освітньо- 
професійна програма складена логічно. Загальний обсяг освітньо-професійної програми 
складає 180 кредитів Є К Т С  іа включає всі види аудигорної та самостійної роботи 
студентів, навчальні та виробничі практики, форму підсумкового конторолю.

Ця ОПП визначає мету та індивідуальність. Також включає розділи: 
характеристику освітньої програми, придатність випускників до працевлаштування та 
подальшого навчання, викладання та оцінювання, програмні компетентності, програмні 
результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми, академічну мобільність, 
перелік компонент ОПП та їх логічна послідовність, має структурно-логічну схему 
освітньої програми, форму атестації здобувачів вищої освіти та нормативні посилання. 
Наведені матриці відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої 
програми та забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 
освітньої-ирофесійної програми показують забезпечення освітніми компонентами 
загальних та спеціальних компетентномтей та результатів навчання. Програма містить 
обов'язкові та вибіркові компоненти. Зокрема вибіркові компоненти мають розділ «за  
вибором здобувача освіти», який поділений на дві частини «За вибором здобувана 
освіти за спеціальністю» та «Вибіркові дисципліни за уподобанням здобувача освіти», тобто з 
інших освітніх програм. Співвідношення обов'язкових дисциплін і дисциплін вільного 
вибору відповідають вимогам і складають 75° о і 25° о (15% - за вибором ЗО. 10% - за 
вибором студента) відповідно. Дисципліни освітньо-професійної програми, що 
рецензується, формують весь необхідний перелік загальнокультурних і спеціальних 
компетентностей, які передбачені для фахової передвищої освіти у лісовому 
господарстві.

Слід відмітити що до вибіркової компоненти рекомендую внести вивчення 
дисциплін які формують знання з таких питань: характер і головні компоненти ведення 
лісового господарства згідно стандарту І^ С :  аналіз ефективності ведення лісового 
господарства в різних країнах світу; оцінювання окремих заходів лісогосподарської 
політики, ведення лісового господарства, лісосоціальні та лісоекологічні заходи в різних 
країнах світу.

Представлена ОПП відповідає вимогам для підготовки кваліфікованого 
спеціаліста, який володіє фаховими компетентностями. необхідними для подальшої 
професійної діяльності за даною спеціальністю. З урахуванням цього вважаю що, 
рецензовану освітньо-професійн\ програмч «Лісове господарство» можна рекомендувати
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до використання для підготовки квал світньо-професійним
ступенем «фаховий молодший бакалавр» : ве господарство».
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