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1.Загальні положення. 

1.1 Підвищення кваліфікації є важливою складовою безперервного процесу 

підготовки і має забезпечити якісну підготовку спеціалістів до виконання 

ними посадових (функціональних ) обов’язків з урахуванням їх подальшого 

професійного зростання. 

1.2 Організація курсів підвищення кваліфікації регламентується Законом 

України «Про вищу освіту» та іншими  нормативними актами України. 

1.3  З метою планової організації процесу підвищення кваліфікації при  

Малинському фаховому коледжі  організуються курси підвищення 

кваліфікації майстрів лісу підприємств лісової галузі. 

1.4 Головними завданнями курсів є вдосконалення знань і навичок з таких 

модулів: 

- ринкові відносини в лісовому господарстві. 

- правові   основи державного управління лісом. 

- новітні технології в лісовому насівництві та вирощуванні. 

- лісивничо-таксаційні основи ведення лісового господарства та   догляду за  

лісом. 

       - охорона та захист лісу. 

       - охорона праці та техніка безпеки на виробництві. 

       -діагностико-аналітичний модуль. 

 

2. Організація курсів 

2.1 Курси підвищення майстрів лісу підприємств лісової галузі 

організовуються на заочному відділенні Малинського фахового коледжу. 

2.2  Формування груп здійснюється як на основі замовлень Держлісагенства 

України , так за індивідуальними замовленнями лісогосподарських 

підприємств. 

2.3 Навчальний процес здійснюється за навчальною формою навчання з 

відривом від виробництва, що дає базову курсову підготовку. 

2.4 Тривалість навчання згідно навчального плану становить 72 год./2 тижні. 

 

3 . Планування роботи курсів 

3.1 Робота курсів підвищення кваліфікації здійснюється згідно з     

перспективами ( на 5 років) планом та річними планами підвищення 

кваліфікації , які розробляються відділом кадрів замовлень 

Держлісагенства України за пропозиціями відділом кадрів 

лісогосподарських підприємств. 

3.2 Попереднє  замовлення на курси підвищення кваліфікації на наступний рік 

направляються в Малинський фаховому коледж до 31 грудня поточного 

року . 

3.3   На підставі замовлень від обласних управлінь лісових та   мисливських 

господарств видається наказ Держлісагенства України «Про затвердження 

«Плану-графіка підвищення кваліфікації майстер лісу»»: 

а)  складається графік проведення курсів , кількість і склад навчальних груп ; 



б)  обласні управління лісового та мисливського господарства надають графіки  

заїздів на навчання в  розрізі підприємств. 

в)  виконується розрахунок годин по дисциплінах навчання; 

г)  складається необхідна документація для проведення Державної атестації 

слухачів. 

3.4 Забезпечення виконання навчальних програм та відповідного рівня 

проведення занять на курсах підвищення кваліфікації покладаються на голову 

циклової комісії лісогосподарських дисциплін. 

 

4. Організація навчального процесу  

4.1 Заняття на курсах кваліфікації плануються заочним відділенням    

Малинського фахового коледжу . 

4.2 Заняття проводяться викладацьким складом Малинського фахового 

коледжу, з залученням запрошених ведучих фахівців базових підприємств 

та творчо працюючих викладачів з використанням навчальної матеріально 

–технічної бази коледжу. 

4.3  Після відпрацювання програм слухачів курсів проводять вихідне 

діагностування за навчальними програмами . 

4.4 Державна атестація слухачів курсів підвищення кваліфікації проводяться  

державною екзаменаційною комісією  відповідно до наказу по коледжу. 

4.5 Працівникам , які закінчили курси підвищення кваліфікації , видаються 

посвідчення встановленого зразка. 

 

 

 

 

 

 
 


