
 
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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https://naqa.gov.ua/


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

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»
 

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:   лісового господарства;    експлуатації лісових ресурсів;   
землевпорядкування та обліку

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

11645, Малинський фаховий коледж, с. Гамарня  вул. М. Маклая 1 
Коростенського 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

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри лісівництва та захисту лісу

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

fuchilomfk@gmail.com

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-605-91-41

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
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 з метою забезпечення потреб роботодавців у висококваліфікованих 
спеціалістах лісової галузі для потреб регіону, що зазнав радіонуклідного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС та 
здобуття ступеневої освіти, надання їй цілісності й довершеності.  Освітньо-професійна програма передбачає 
здобуття поглиблених теоретичних знань та набуття практичних умінь і 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 проєктної групи у складі доктора  с.-г. наук: Фучила Я. Д., кандидатів с.-г. наук: Коркуленко А. 
М., Будніка І. П. Коледж має багаторічний досвід та давні історичні традиції підготовки конкурентоспроможних 
фахівців для лісової та інших галузей господарювання, тісно поєднує освітній процес із прикладними науковими 
дослідженнями. Коледж прийнято в Колективні члени  Лісівничої академії наук України (витяг з протоколу № 6 
загальних зборів Лісівничої академії наук України від 06.12.2019 року). 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, потреб і перспектив сучасного 
лісорозведення, лісозбереження. Робота над програмою була розпочата у 2017 році, перший набір студентів для 
здобуття  ОС «бакалавр» було здійснено у 2018 році. ОПП щорічно переглядається та перезатверджується. До 
роботи над освітньо-професійними програмами (ОПП 2018 - 2021 років та ОПП (проєкт) 2022 року) були залучені 
роботодавці: Рибинський І. Є. – генеральний директор Житомирського обласного комунального 
агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс»; Ільїн Р. В. – перший заступник начальника 
Житомирського обласного  управління лісового та мисливського господарства; Гульчак В. П. – заступник 
генерального директора ВО «Укрдержліспроєкт», Шелюк М. І. – директор Природного заповідника 
«Древлянський» (природоохоронна територія в межах Народицької ОТГ Коростенського району Житомирської 
області), Лінкевич П. П. – головний лісничий Поліського природного заповідника (природно-заповідний об’єкт 
загальнодержавного значення, розташований – в Олевській та Овруцькій ОТГ Коростенського району 
Житомирської області), Лайчук П. В. - голова Житомирської обласної організації УТМР, здобувачі вищої освіти, 
академічна спільнота та інші стейкхолдери.
Малинський фаховий коледж є правонаступником Малинського лісотехнічного коледжу (наказ МОН від 16.04.2020 
р. №527 «Про перейменування Малинського лісотехнічного коледжу»), Статут МФК затверджений МОН України ( 
наказ МОН від 07.06.2021 р. № 630). Статут https://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2021/06/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A2-2021%D1%80..pdf 
У зв'язку з технічними трудностями подачі "Відомостей про самооцінювання ОПП", згідно графіку, 07.10.2021 р., 
коледж подає таблицю 2 в PDF, який прикріплений в "Полі для завантаження документів" (Освітньо-професійна 
програма)

 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 70 26 44 0 0

2 курс 2020 - 2021 75 25 41 0 0

3 курс 2019 - 2020 75 32 43 0 0

4 курс 2018 - 2019 0 0 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні
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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 176 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 Хеш файла

Освітня програма ОПП Кваліфікація бакалавр 
лісового господарства.pdf

xhmtDzZbTmtvKBYzhs/bMRhDsGuw7MFkPRG6fk71YC
E=

Освітня програма Таблиця 2. Зведена інформація про 
викладачів.pdf

Uxvw1tPyHlgDcouA/KHX0U2d25G1kRAxl689ajVAQDo=

Навчальний план за ОП Навчальний план підготовки 
фахівців 2021 року вступу термін 

навчання 2 роки 10 міс.pdf

kM6GS0P+uZGxnTyeh8Ib9IQWaqoQWstzxrTjglJJwOY=

Навчальний план за ОП Навчальний план підготовки 
фахвців 2021р. вступу Термін 

навчання 3р.10м..pdf

OQVPvy6BSleR3BKf9jwGwqMPv2f1Vhg2OdKMAosiHBc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

НАЗЯВО 2021рік Рецензії-відгуки 
на ОПП. pdf.pdf

4TPaUrqgUiRJD15hXIRhw/J2rrxnVF3RiBOhzz46UFA=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОПП є формування у майбутнього фахівця компетентностей: застосовувати знання і вміння лісівничої науки 
й практичний досвід ведення лісового господарства; засвоїти знання у галузі природничих дисциплін на рівні, який 
надасть можливість подальшого здобуття освіти; проводити лісівничі вимірювання та дослідження; оцінювати 
проблемні питання у галузі лісового господарства та професійно їх вирішувати. Унікальність освітньо-професійної 
програми 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 певні особливості в частині здійснення 
лісокультурних, лісозахисних заходів та у психологічному плані, що проявляється в обмеженому числі вступників з 
інших, відносно екологічно чистих регіонів, які не завжди проявляють бажання працювати в зоні радіонуклідного 
забруднення. 
Особливістю програми є набуття здобувачами компетентностей, що враховують специфіку лісової галузі регіону, 
широку гаму професійних якостей інтелектуального, комунікативного характеру, що розширяє поле їх професійних 
можливостей та дозволяє працевлаштуватись у різних сферах.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство» відповідає Стратегії розвитку Малинського фахового коледжу 
на 2021–2024 роки (затверджена пед. радою коледжу протокол від 27.08.2021 р. №1) Згідно вказаної Стратегії, місія 
коледжу полягає в тому, щоб створити умови та забезпечити стабільно високу якість навчання особистості на всіх 
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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, здійснення якісної освіти фахівців зі спеціальності 205 Лісове 
господарство, та з суміжних спеціальностей, у частині змістової складової базової підготовки з яких матеріально-
технічне, кадрове забезпечення відповідає ліцензійним умовам та іншим нормативним документам МОН України 
(ст. 2. 2); перетворення коледжу в інтелектуальний, культурний лісівничо-освітній центр північних регіонів, які 
зазнали забруднення радіонуклідами в результаті аварії на ЧАЕС; (ст. 7); стратегії забезпечення гнучкості й 
мобільності практичної складової підготовки фахівців відповідно до вимог ринку праці; побудови ефективної 
системи національного і морального виховання, духовного розвитку і соціалізації студентської молоді (ст. 3, ст. 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

Інтереси та пропозиції студентів щодо здобуття освіти на ОПП визначаються шляхом  опитування та анкетування. 
https://mltk.co.ua/кафедра/анкетування/ Здобувачі беруть активну участь на розширених засіданнях педагогічної 
ради, кафедри, програмної ради на яких  вносять свої конкретні пропозиції щодо покращення освітнього процесу: у 
дисциплінах спеціальної підготовки розглянуті питання про накопичення радіонуклідів в грунті, вплив їх на флору і 
фауну та особливості проведення лісогосподарських робіт із використанням  сучасних наукових досліджень  та 
технологій; створення власної справи (бізнесу); елементи лісового маркетингу; комплексне використання деревини; 
питання  етики та естетики, психології сімейних відносин; з деяких спеціальних дисциплін збільшено кількість 
практичних занять; збільшено кількість лекцій за участі провідних  спеціалістів лісових підприємств та проведення 
практичних тренінгів. Так, для студентів 3 курсу, головним лісничим ДП «Овруцький лісове господарство» 
Захарчуком В. А. проведені курси лекцій на тему: «Сучасні тенденції розвитку лісового господарства» (з 10 по 25 
лютого 2021 р.), «Сучасні методи обліку деревини» (2.03.2020 р.), «Сучасні погляди на використання захисних 
функцій лісу (агролісівництво)» (17.03.2021 р.) та була проведена лекція «Організація лісового господарства в 
умовах радіактивного забруднення» провідними спеціалістами ДСП «Північна Пуща» Музикою А. І. та Музикою І. І. 
(23.09.2021 р). До програмної ради входять  студенти-бакалаври – Шимончук Н., Проценко А., Геля Р.

- роботодавці

В процесі створення ОПП робочою групою були проведені зустрічі з роботодавцями:  Рибинським І. Є., генеральним 
директором ЖОКАП « Житомироблагроліс»; Ільїним Р. В., першим заступником начальника Житомирського 
управління ЛМГ; Лайчуком П. В., головою Житомирської обласної організації УТМР, Шелюком М. І., директором 
Природного заповідника «Древлянський»; Антонюком В. М., директором ДП «Овруцьке лісове господарство», 
Фурником С. М., директором ДП «Малинське лісове господарство» та ін. Обговорено їх пропозиції щодо цілей і 
програмних результатів ОПП. У зв’язку з цим запропонували вивчати питання «Вирощування різних видів 
садивного матеріалу та опрацювання агротехніки і технології створення та вирощування лісових культур на 
згарищах» у дисципліні «Лісові культури»; до дисципліни «Лісівництво» включити питання «Організація та 
проведення лісосічних робіт з максимальним збереженням лісової підстилки, рослинності». У вибіркових 
дисциплінах розглянути компетентності з питань лісогосподарського та природоохоронного права, а також з 
організації, створення, діяльності природно-заповідних господарств. Крім того, запропоновано вивчення питань із 
створення власної справи (бізнесу), основ зовнішньо-економічних відносин у лісові галузі.

- академічна спільнота

Академічна спільнота  постійно працює над удосконаленням та саморозвитком своєї професійної кваліфікації, 
розглядає та враховує сучасні науково-практичні тенденції розвитку  лісового та мисливського господарств; 
долучається до створення і впровадження технічних та програмних засобів. Зокрема, впроваджено в освітній процес 
програми Dendrochronoljdgy, «Лісовпорядник», МГОЛ, 1С:Підприємство, АРМ інженера лісового господарства, 
Кубатурник, MS Office. Учасники академічної спільноти запропонували на програмній раді змінити підходи до 
вибіркової частини спеціальних компонент та компонент за вподобанням студента щляхом створення силабусів 
вибіркових дисциплін.

- інші стейкхолдери

До формування ОПП залучались Житомирський обласний центр зайнятості; Малинська міська філія 
Житомирського обласного центру зайнятості., запрошуються провідні викладачі коледжу. До обговорення ОПП 
залучається голова обласного відділення Всеукраїнської громадської організації Товариства лісівників України 
Зарічний В. Г.,  провідні викладачі кафедри лісівництва, лісових культур та таксації лісу Поліського національного 
університету.  https://mltk.co.ua/зустріч-представників-малинського-ф/. 
Зауваження та пропозиції стейкхолдерів розглядались програмною радою ОПП https://mltk.co.ua/засідання-
програмної-ради-ос-бакалав/

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Формуючи цілі та програмні результати ОПП забезпечувалась їх відповідність  тенденціям, що 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 
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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 інформаційних технологій 
потребують фахівців, здатних компетентно здійснювати аналіз явищ і тенденцій у різних сферах ведення лісового 
господарства, соціально-культурного і політико-економічного життя. При розробці ОПП 205 Лісове господарство 
керувалися  проєктом  «Державна стратегія управляння лісами  України до 2035 року» 
(https://mepr.gov.ua/news/36108.html)

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Відповідно до Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року http://oda.zht.gov.ua  зазначено, що 
регіон потребує спеціалістів, які володіють навичками роботи в лісовому господарстві та в галузі захисту лісу. 
 Регіон, який коледж забезпечує підготовленими фахівцями з лісового господарства, належить до депресивних, 
малонаселених, лісистих районів України у яких інтенсивно ведеться лісове господарство, яке зумовлено 
найбільшими площами експлуатаційних лісів в країні у порівнянні з іншими областями. Завдання з впровадження 
лісозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій, модернізації лісогосподарської інфраструктури можуть виконати 
фахівці, які володіють необхідними компетентностями, щодо розробки інноваційних технологій в галузі лісового 
господарства, зокрема, у сфері лісовирощування, постачання та раціонального, екологічно-безпечного 
використання лісової сировини, проведенні лісозахисних заходів.
Галузевий контекст  відображається в ОПП при вивченні теоретичних основ та прикладних  аспектів  таких  
дисциплін: «Основи фахової підготовки», «Лісівництво», «Лісова фітопатологія», «Лісова  ентомологія», «Лісові 
культури», «Організація лісогосподарського виробництва», «Економіка лісового господарства» 
«Лісовпорядкування» «Основи радіоекології».
Регіональний контекст та особливості  природної зони  Полісся України  відображаються  у тематиці навчальних 
програм дисциплін обов’язкової компоненти.   

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 України, НЛТУ та ПНУ (ЖНАЕУ). https://mltk.co.ua/кафедра/ Були взяті до уваги також 
програми Каунаського університету прикладних наук з лісового господарства і інженерії та Державної колегії м. 
Шяуляй https://mltk.co.ua/міжнародне-співробітництво-для-студ/ В результаті їх вивчення і порівняння вдалося 
уникнути використання неактуальних на сьогодні дисциплін та зробити 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, просторової інформації про лісові ресурси, запровадження геоінформаційних технологій інвентаризації 
лісів, екологічного моніторингу стану лісів тощо; проведення фітопатологічної та ентомологічної оцінки лісових 
насаджень; основні етапи створення природно-заповідних територій, основи законодавства про природно-
заповідний фонд та державного управління у галузі природно-заповідної справи. Враховано досвід формування у 
здобувачів інформаційно-комунікаційної компетентності, soft-skills.

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. Запропонована ОПП 
відповідає діючому 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?

ОПП розроблено  відповідно  стандарту вищої освіти за спеціальністю 205 «Лісове господарство», для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, наказ МОН України від 05.12.2018 року № 1342.

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)?
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180

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

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст освітньо-професійної програми, яка не є міждисциплінарною, повністю відповідає  предметній області 
спеціальності 205 Лісове господарство. Наявна чітка структура, освітні компоненти, які включені до програми 
логічно взаємопов’язані та в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей і програмних результатів 
навчання. Основні напрямки ОПП – лісівництво, лісові культури, лісова фітопатологія, лісова ентомологія, лісова 
таксація, лісовпорядкування та отримання практичних навиків роботи  на підприємствах лісових, лісомисливських 
господарств та галузевих підприємств які розташовані на територіях радіоактивного забруднення під час аварії на 
ЧАЕС. Предметна область ОПП складається із: об’єктів вивчення та діяльності, цілей навчання, теоретичного змісту 
предметної області, методів, методик і технології, інструменти та обладнання. Вони складають логічну 
взаємопов’язану систему і належать до двох  змістових блоків: цикл загальної підготовки і цикл спеціальної 
підготовки. Компоненти  циклу загальної підготовки виступають теоретико-методологічною базою для вивчення 
дисциплін циклу спеціальної підготовки. Спеціальні освітні компоненти ОП забезпечують виконання цілей 
заявленої спеціальності. Забезпечують фундаментальну теоретичну та практичну підготовку фахівців, які матимуть 
грунтовні знання для виконання професійних завдань у лісовій галузі.
Особлива увага приділяється практичній підготовці здобувачів освіти https://mltk.co.ua/кафедра/забезпечення-
практичного-навчання-з/ 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії та особистих потреб здобувачів вищої освіти у МФК відбувається у 
відповідності до «Положення про організацію освітнього  процесу в Малинському фаховому коледжі», «Положення 
про порядок реалізіції права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Малинського фахового 
коледжу»,        «Положення про вибіркові навчальні дисципліни та порядок їх обрання студентами в МФК», 
«Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у Малинському фаховому коледжі», 
«Положення про перезарахування навчальних дисциплін у Малинському фаховому коледжі», «Положення про 
визнання результатів, здобутих у неформальній та інформальній освіті» (Дані документа розміщено на офіційному 
сайті коледжу https://mltk.co.ua/публічна-інформація/  Коледж забезпечує вибір навчальних дисциплін, 
передбачених ОПП та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Частка вибіркових дисциплін складається з двох частин: 
дисципліни за спеціальністю  та  дисциплін за уподобанням  студента. База вибіркових дисциплін щороку 
оновлюється. Серед студентів, які навчаються на ОПП було проведено анкетування щодо вибіркових дисциплін. Із 
числа опитаних 96,8 % - задоволені вибором дисциплін. Зокрема, індивідуальна траєкторія формується у виборі 
теми кваліфікаційної роботи, господарства при проходженні виробничої практики, індивідуальний графік 
навчання, можливість академічної мобільності.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Механізм реалізації права студента на вільний вибір передбачає  процедури в  послідовності вказаній у "Положенні 
про вибіркові навчальні дисципліни та порядок їх обрання студентами в МФК" (протокол пед. ради від 24.04.2021 р. 
№ 7). Здобувач освіти має право обирати дисципліни за спеціальністю і за вподобаннями. Для цього створюється 
каталог вибіркових дисциплін, сформований із силабусів вибіркових навчальних дисциплін, який складається із 
двох частин: спеціальні навчальні дисципліни та за вподобаннями  http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Каталог-2021-вибіркові-НОВЕ.pdf
 В період з 01.02. по 01.04. проводяться зустрічі студентів з кураторами груп, завідуючим кафедрою та науково-
педагогічними працівниками, які забезпечуватимуть вибірковий компонент для ознайомлення студентів із 
порядком вибору та каталогом вибіркових дисциплін. Такі зустрічі забезпечують конкурентність під час вибору 
навчальних дисциплін і проходять у вигляді тренінгів, презентацій та інших формах. Вивчення дисциплін за 
вільним вибором здобувачів розпочинається: для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі ПЗСО з 5-го 
семестру; на базі освітнього ступеня молодший бакалавр (ОКР «молодший спеціаліст») з 3-го семестру. В цей же 
період проходить попередній вибір дисциплін студентами та написання попередніх заяв про вибір тої чи іншої 
дисципліни на наступний  навчальний рік. Заяви студенти подають завідувачу відділенням. Прийом заяв від 
здобувачів освіти завершується до 01.04 http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/Заява-на-вибір-дисциплін-
БАКАЛАВР.docx 
Після чого  завідувачем відділення формуються групи для вивчення вибіркових дисциплін.
Якщо студент обрав дисципліну з якої не сформувалась група (не менше 20 осіб)  то йому повідомляють про 
пропозиції щодо вибору іншої дисципліни. Після повторного вибору студентом дисциплін, з переліку вибіркових 
дисциплін з яких сформувались групи, ним повторно подається заява та проходить остаточне формування груп. 
Директором коледжу видається наказ щодо вибору дисциплін на наступний  на наступний навчальний рік. Обрані 
здобувачами дисципліни визначають навчальне навантаження кафедри та інших членів групи забезпечення ОПП. У 
коледжі розроблена схема вибору дисциплін здобувачами освіти http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Схема-вибору-2021.pdf 
Для реалізації права здобувачів вищої освіти на вибірковість дисциплін відділення  забезпечують сприятливі умови 
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в розкладах занять. 
Пропозиції про внесення змін до каталогу навчальних дисциплін за вибором здобувачів освіти вносяться, 
розглядаються та затверджується стейкхолдерами ОПП на засіданні програмної ради, кафедри із залученням 
гаранта програми та групи забезпечення ОПП щорічно. Для визначення задоволеності здобувачів освіти змістом та 
методами викладання вибіркових дисциплін проводиться їх опитування, а також бесіди з гарантом ОПП. 

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 20 кредитів (600 год), з яких 3 кредити (90 
год) виробнича практика і 17 кредитів (510 год)  навчальні практики.
В ОПП та навчальному плані  передбачено навчальні практики з дисциплін: ботаніка, лісові культури, геодезія, 
лісове грунтознавство, дендрологія, лісівництво,  лісова таксація,  лісова фітопатологія, лісова ентомологія, біологія 
лісових звірів і птахів, механізація  лісогосподарських  робіт та інші. Виробнича практика (3 кредити) проводиться 
на базі лісогосподарських підприємств. Терміни проходження  практик висвітлені  у графіку навчального процесу. 
Практична підготовка здобувачів освіти визначена «Положенням про проведення практики здобувачами освіти у 
Малинському фаховому коледжі». https://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/положення-про-проведення-
практики-здобувачів-освіти-у-МФК.pdf  Терміни проведення практик визначені графіком освітнього процесу 
Малинського фахового коледжу (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/Графік-ОСВІТнЬого-процесу-на-
2021.pdf  http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/Бакалавр-Графік-сесій-на-рік-2021-22-1-1.pdf  

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

Освітні компоненти, які  включені до змісту ОПП, дозволяють здобувачам вищої школи набути не тільки 
професійні, але й соціальні навички (soft skills). Освітньо-професійна  програма дозволяє забезпечити набуття 
важливих навичок, 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 також методи навчання, які 
застосовуються в процесі вивчення дисциплін: «Організація лісогосподарського виробництва», «Правова культура 
особистості», «Основи фахової підготовки», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова  
(за професійним спрямуванням)», «Інформаційні технології у лісовому господарстві», захисти  курсових проєктів 
(робіт). Проведення виїзних практичних занять, участь у спортивно-навчальних  заняттях, участь у студентських  
стартапах, конкурсах, змаганнях, олімпіадах тощо, участь у організаційних заходах, відвідування музеїв, виставок, 
проходження  навчальних  та виробничої практик. Проведення мотиваційного тренінгу  «Шлях до успіху» 
(12.02.2021 р.), діагностування на визначення типу особистості щодо професійної діяльності «Дилемні опитування» 
(09.09 та 22.09.2021 р.) інформаційної бесіди з елементами тренінгу «Самоконтроль та саморозвиток, як основа 
професіоналізму» https://mltk.co.ua/кафедра/студентське-життя/  
https://mltk.co.ua/кафедра/забезпечення-практичного-навчання-з/  

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Станом на 01.09.2021 року професійний стандарт за спеціальністю 205 «Лісове господарство», для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти не розроблений. До моменту затвердження його зберігає чинність довідник 
Державного агентства лісових ресурсів України «Довідник  кваліфікаційних характеристик професій працівників» 
випуск 3 «Лісове господарство і пов’язані з ним послуги» (12.09.2013 р.). Випускники бакалаврату можуть займати 
первинні посади згідно даного класифікатора професій. Зміст ОПП включає: сфери зайнятості випускників; 
професійну діяльність випускників.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Навантаження одного навчального року становить 60 кредитів ЄКТС. Загальний обсяг ОПП спеціальності 205 
Лісове господарство становить 240 кредитів ЄКТС. Коледж для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів 
ОПП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти, керується «Положенням про 
організацію освітнього процесу в МФК». http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/Положення-про-організацію-
освітнього-процесу-в-МФК.pdf  Планується не більше 6 курсових проєктів (робіт), по одному у семестр. Згідно 
навчального плану  цикл загальної підготовки становить 68 кредитів ЄКТС, цикл спеціальної  – 88 кредитів ЄКТС та 
інші види  навчання (практики, підготовка кваліфікаційної роботи та атестація) – 24 кредити ЄКТС. Обсяг 
навчальних  дисциплін за  вільним вибором  здобувача освіти становить  25 % від загальної кількості  кредитів 
ЄКТС. Розклад  аудиторних занять (лекційні, практичні, лабораторні, семінарські) розміщений на сайті коледжу. 
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/розклад-занять-21-22-нр-ОС-Бакалавр.pdf  НМК навчальних 
дисциплін розміщені за посиланням вказаному у силабусі навчальних дисциплін та на платформі lCloud. У 2,4,6, та 
8 семестрах студенти проходять навчальну практику з обов’язкових дисциплін, а у влітку, перед 7 семестром – 
виробничу практику на лісогосподарських підприємствах з якими укладені відповідні угоди.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
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завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна форма здобуття освіти передбачає поєднання навчання здобувачів освіти у закладі освіти  із роботою на 
лісогосподарських підприємствах. Нова форма навчання більше мотивує молодь, максимально наближає до вимог 
ринку праці, підвищує роль роботодавців у освітньому процесі. Впровадження дуальної освіти у Малинському 
фаховому коледжі визначене «Положенням про порядок організації та проведення дуального навчання у 
Малинському фаховому коледжі». http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/Положення-про-дуальну-освіту.pdf 
Заключені угоди про співпрацю з лісогосподарськими підприємствами  одним із напрямків співпраці є дуальна 
освіта.

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

https://mltk.co.ua/кафедра/вступнику/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

«Правилами прийому до Малинського лісотехнічного коледжу» (затверджені пед.радою прот. від 17.12.2020 р., № 5 
зі змінами прот. від 25.06.2021 р. № 8) на освітній ступінь вищої освіти «бакалавр» - .на базі ОКР «молодший 
спеціаліст», визначені вступні випробування: фахова співбесіда (включає 5 дисциплін) та сертифікати ЗНО 
(української мови і літератури, математика або історія); - на базі ПЗСО, сертифікати ЗНО  (українська мова або 
українська мова і література, математика та за вибором: біологія або хімія або історія України або фізика). Програма 
фахового вступного випробування передбачає перевірку відповідності рівню вхідних компетентностей, потрібних 
для того, аби розпочати навчання на ОПП 205 Лісове господарство. Зазначена програма підготовлена фахівцями 
кафедри лісівництва та захисту лісу: доктором с.-г. наук, проф. Фучилом Я. Д. та кандидатами с.-г. наук: Будніком І. 
П., Коркуленко А. М. і провідними викладачами кафедри. Програма фахових вступних випробувань розглянута та 
схвалена на засіданні фахової екзаменаційної комісії (протокол №1 від 15.02.2021 р.). Відповідно до програми 
знання абітурієнтів оцінюються за 200-бальною шкалою, мінімальний прохідний бал – 100 для допуску до участі в 
конкурсі з фахової спібесіди. Складовим компонентом конкурсного відбору є також і середній бал документа про 
вищу освіту або середній за повну загальну середню освіту. Інформація для абітурієнтів про вступ до коледжу 
доступна за посиланням https://mltk.co.ua/кафедра/вступнику/ 

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 регулюють «Положення про перезарахування 
навчальних дисциплін у Малинському фаховому коледжі» (протокол пед.ради від 27.08.2021 р. № 1) «Положення 
про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу МФК» (протокол пед.ради 
від 27.08.2021 р.    № 1), «Положення про організацію освітнього процесу МФК» (протокол пед.ради від 27.08.2021р. 
№ 1) «Положеня про вибіркові навчальні дисципліни та порядок їх обрання студентами в МФК» (протокол пед.ради 
від 27.08.2021р. № 1). https://mltk.co.ua/публічна-інформація/ Визнання результатів навчання проводиться на 
основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Результати навчання, отримані з обов’язкових 
та вибіркових компонент ОПП в іншому ЗВО, зараховуються згідно набутих  компетентностей у кредитах ЄКТС.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Таких випадків 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 про визнання 
результатів, здобутих у неформальній та інформальній освіті» (протокол пед.ради від 27.08.2021 р. № 1), яке 
розміщене у відкритому доступі на сайті МФК. http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/Положення-про-
визнання-результатів-здобутих-у-формальній-та-інформальній-освіті.pdf Визнання результатів навчання у  
неформальній освіті, як правило, допускається в обсязі не більше 10% від загальнї кількості кредитів ОПП.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Таких випадків не було 
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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

Керівним документом у виборі форм і методів навчання є «Положення про організацію освітнього процесу в МФК» 
(протокол від 27.08.2021 р. № 1). Освітній процес передбачає для здобувачів: лекції, практичні, лабораторні, 
семінарські заняття, самостійну роботу, виконання курсових проєктів (робіт) консультації, модульні контрольні 
роботи, підсумкові контролі тощо. Форми навчання можуть поєднуватися із дуальним навчанням. Досягнення 
програмних результатів навчання забезпечується через їх діагностику, врахування індивідуальних особливостей 
студентів, інтересів, здібностей при організації та здійсненні навчально-пізнавальної діяльності, формування 
професійних компетентностей за результатами вивчення навчальних дисциплін, реалізацію принципу вибірковості 
у визначенні змісту освітньої та самоосвітньої діяльності, виконання спеціально розроблених індивідуальних 
навчально-дослідних завдань у процесі проходження практики, формування креативного психологічно-безпечного 
освітнього середовища. В період карантину заняття проводилися в дистанційній формі за допомогою систем Zoom, 
Meet, Classroom, Viber, Skype, You Tube, а також на платформі дистанційного навчання коледжу lCloud. 
https://mltkcloud.lcloud.in.ua/  

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?

Студентоцентрований підхід в освітньому процесі забезпечується залученням студентів до прийняття управлінських 
рішень у коледжі, створенням сприятливого освітнього середовища та процедур оцінювання якості вищої освіти, 
забезпеченням освітніми ресурсами.  Зокрема були враховані пропозиції студентів щодо запровадження виїзних 
практичних занять на виробництві. Студенти пропонують власні теми для виконання кваліфікаційних робіт або 
надається право вибору теми із запропонованого кафедрою переліку. Згідно опитування, 96,7 % здобувачів освіти 
відзначили інформативність, доступність  форм навчальної та позанавчальної діяльності, вчасність інформації про 
зміст і очікувані результати навчання, контрольні заходи, критерії оцінювання;  93,9 % опитаних вказали, що їм 
чітко зрозуміла процедура проведення поточного та підсумкового контролю знань; 89,9 % висловили задоволення 
можливістю вибору дисциплін поза межами спеціальності (за уподобанням); 88,8 % вказали, що в коледжі наявні  
умови для формування  індивідуальної освітньої траєкторії за спеціальністю.  http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2021/09/Звіт-2021-за-результатами-опитування-здобувачів-вищої-освіти-ОПП-Лісового-
господарства.pdf Основними документами, що демонструють реалізацію студентоцентрованого підходу в навчанні 
на ОПП є «Положення про ОПП у МФК». http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/Положення-про-ОПП.pdf 
«Положення про вибіркові навчальні дисципліни та порядок їх обрання студентами  МФК» (протокол пед.ради від 
27.04.2021 р. №7).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принципи академічної свободи на ОПП «Лісове господарство» забезпечуються для всіх учасники освітнього 
процесу. Здобувачі освіти мають можливість обирати теми курсових та випускних кваліфікаційних робіт, напрям і 
тематику наукових досліджень, а також лісогосподарські підприємства для проходження виробничої практики. 
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. Принципи академічної свободи реалізуються через право вільного вибору дисциплін, пропозиції 
альтернативних видів завдань, пошуку оптимальних форм навчання, можливості дуальної форми навчання. Одним 
з напрямків реалізації студентської свободи є оцінювання викладачів студентами, право на оскарження процедури 
та результатів проведення контрольних заходів. Принципи академічної свободи відображені в Положенні про 
організацію освітнього процесу в МФК (протокол пед.ради від 27.04.2021 р. № 7).

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 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/wp-content/uploads/2021/10/Каталог-2021-обовязкові-НОВЕ.pdf Крім того, ця 
інформація подається також викладачами під час ознайомлення студентів з дисципліною на першому занятті. 
Інформаційні ресурси розміщені на сайті у відкритому доступі для учасників освітнього процесу. Така форма є 
зручною і ефективною. Усі учасники освітнього процесу мають вільний доступ до дистанційної платформі lCloud, на 
якій можна приєднатися до потрібного курсу, ознайомитися із силабусами, НМК навчальних дисциплін, практик та 
курсових проєктів (робіт), каталогом вибіркових дисциплін. Здобувачі освіти також мають можливість спілкуватись 
з викладачами через соцмережі під час консультацій графік яких вказаний у силабусах навчальних дисциплін.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Щорічно здобувачі ОС «бакалавр» опубліковують результати власних досліджень в збірниках конференцій, в тому 
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числі в матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і 
викладачів «Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку», яка організовується випусковою 
кафедрою та включена до переліку міжнародних конференцій МОН (лист МОН від 21.01.2021 р. № 221/10-
37)https://drive.google.com/file/d/17AOaFA8kXLIbmyul0vJO0g_yhk0q7u9M/view, 
https://drive.google.com/file/d/17mEuEcPK1nF-d9jIFV5upJgHarU15tye/view, 
https://drive.google.com/file/d/1asexCN3pQJ0u-eHNaPmEE59U9Ck7xH_V/view?usp=sharing  
Поєднання навчання з практикою при реалізації ОП забезпечується під час участі здобувачів у проведенні наукових 
досліджень. 
На кафедрі коледжу функціонують студентські наукові гуртки. https://mltk.co.ua/кафедра/науково-дослідницька-
робота/ 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів відбувається з врахуванням новітніх тенденцій у лісовій галузі, а також 
результатів наукових досліджень українських та зарубіжних вчених. Сучасні наукові досягнення регулярно стають 
предметом розгляду на науково-практичних конференціях, засіданнях семінару підвищення методичної та 
психолого-педагогічної майстерності викладачів коледжу. Оновлення контенту освітніх компонентів відбувається 
постійно. Протягом останніх років у освітній процес впроваджено ряд сучасних засобів навчання, які дозволяють 
прогресивніше здійснювати викладання спеціальних дисциплін, зокрема, програмне забезпечення 
Dendrochronoljdgy, «Лісовпорядник», МГОЛ, АРМ інженера лісового господарства, Кубатурник, інформаційні 
ресурси – геопортал «Ліси України» https://forests.org.ua/, електронний реєстр  лісорубних квитків на заготівлю 
деревини тощо. Окрім того, оновлення освітніх компонентів відбувається завдяки спільним науковим розробкам і 
дослідженням з іншими науковцями (Левченко В. Б. та Карпович М. С. – співрозробники іновацій у лісовому 
господарстві, які використовуються на виробництві https://mltk.co.ua/кафедра/науково-дослідницька-робота/ ) та 
стажуванню, підвищенню кваліфікації, у тому числі за кордоном. 

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, проведення наукових 
дослідженнь та розвитку освітньої програми з Каунаським університетом прикладних наук з лісового господарства і 
інженерії (Литва) та Державною колегією м. Шяуляй (Литва). З метою розширення міжнародної співпраці коледжу 
із іншими закордонними закладами освіти лісівничого спрямування розроблена «Стратегія інтернаціоналізації» на  
2022-2032 роки. http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/Стратегія-інтернаціоналізації-Малинського-
фахового-коледжу-на-2022-2023-роки.pdf  Здобувачі освіти мають доступ до міжнародних інформаційних ресурсів 
та баз даних Scoрus, Web of Science Core Collection. http://apps.webofknowledge.com/ 
https://www.scopus.com/home.uri 
Викладачі Буднік І. П., Климчук О. О., Сірук Ю. В., які стажувались за кордоном, діляться досвідом, із колегами та 
студентами, про ведення лісогосподарських робіт у провідних європейських державах, впроваджують новітні 
технології у освітній процес. 

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?

Види форм контрольних заходів визначені у: «Положення про організацію освітнього процесу в МФК», «Положення 
про внутрішню систему забезпечення якості освіти у МФК», http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2021/10/положення-про-внутрішню-систему-забезпечення-якості-освіти-в-МФК.pdf  «Положення  
про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  МФК».  http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2021/09/Положення-про-оцінювання-навч-досяг.pdf  Використовуються такі види контролю: 
поточний, проміжний (модульний), підсумковий. Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, 
практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 
виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і  оцінювання 
рівня знань, відповідно критеріїв, визначається викладачем. 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, з метою внутрішнього 
та зовнішнього контролю визначення якості навчання, вибірково, в коледжі проводяться директорські контрольні  
роботи з обов’язкових дисциплін, відповідно до  «Положення про директорську контрольну роботу» 
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/положення-про-проведення-дир.-кон.-роб.-МФК-2021.pdf   
Проміжний (модульний) контроль визначає рівень засвоєння здобувачами освіти  логічно завершеної частини 
навчальної програми дисципліни, який включає рейтингову оцінку із змістового модуля отриману під час усіх видів 
занять і самостійної роботи, модульної конторольної роботи. Форми та методи проведення проміжного конторолю 
засвоєння програмного матеріалу змістового модуля визначаються лектором дисципліни. Підсумковий контроль 
включає екзамен, залік та підсумкову атестацію для визначення рівня знань здобувачів освіти після завершення 
рівня освіти. Відповідно «Положення про академічну доброчесність у МФК», «Положення про систему запобігання 
та виявлення плагіату у МЛТК», «Положення про кваліфікаційну роботу у МФК» https://mltk.co.ua/публічна-
інформація/ кваліфікаційні роботи студентів  проходять обов’язкову  перевірку на плагіат.
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У коледжі створений центр забезпечення якості освіти, який сприяє покращення рівня якості освіти та координує 
роботу внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в МФК» у коледжі  затверджені робочі навчальні 
програми та силабуси, де чітко вказано структуру дисципліни, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
у вигляді таблиці із розподілу балів за всі форми контролю з урахуванням обсягів та вагомості тем. 
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/Каталог-2021-обовязкові-НОВЕ.pdf Терміни проведення підсумкового 
контролю визначаються заздалегідь та вносяться у розклад сесій і оприлюднюються на сайті та інформаційних 
стендах відділення,  у системі lCloud. Викладач перед початком курсу інформує студентів про форми і методи 
навчання, оцінювання знань та терміни їх проведення. 
Контрольні заходи здійснюються у формі захисту лабораторних, практичних, семінарських робіт, захисту курсових 
робіт (проєктів), виконання модульних контрольних робіт, тестових завдань, складання екзамену чи заліку.  

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Відповідно до діючого «Положення про організацію освітнього процесу в МФК» та «Положення про семестровий 
контроль і порядок проведення екзаменів та заліків в студентських групах МФК» http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Положення-про-підсумковий-контроль-і-порядок-проведення-екзаменів-і-заліків-в-
студентських-групах-МФК.pdf, «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у 
МФК» http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/Положення-про-порядок-створення-та-організацію-роботи-
екзаменаційної-комісії-у-МФК.pdf інформування студентів щодо форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання, розподіл балів за змістовими модулями з дисциплін, здійснюється викладачем на першому занятті. 
Також проходить ознайомлення здобувачів освіти з розкладом консультацій з дисципліни (вказані у силабусі) та 
курсових робіт (проєктів), за наявності. http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/КП-КР-бакалаврат-21-22-
НР.pdf  Розклади екзаменаційних сесій розміщується на інформаційному порталі сайту, стендах МФК та в системі 
lCloud. http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/Заліково-екзаменаційна-сесія-2021-2022-н.р.-2.pdf  У розкладі 
наведена вичерпна інформація про назву навчальної дисципліни ОПП, викладача, що забезпечує контроль з цієї 
дисципліни, час, місце проведення контролю та консультації. Під час контрольних заходів застосовуються усні 
та/або письмові форми опитування. 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Атестація здобувачів вищої освіти проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи. Атестація відбувається в 
червні - відкрито і публічно. Кваліфікаційні роботи проходили перевірку на плагіат за допомогою програми 
AntiPlagiarism.NET. Форма атестації відповідає стандарту вищої освіти для спеціальності 205 Лісове господарство 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженому наказом МОН України від 05.12.2018 р. № 1342. У 
2020 році головою ЕК був Бровко Ф. М. – професор кафедри  лісовідновлення та лісорозведення НУБіП України, 
доктор с.-г. наук. До захисту кваліфікаційних робіт було допущено 59 осіб, із них 20 осіб - очної форми навчання, 
(середній бал - 77,8) та 39 осіб - заочної форми навчання (середній бал - 76,4) Деякі кваліфікаційні роботи були 
рекомендовані до впровадження на виробництві, зокрема: «Проєкт створення лісових культур сосни звичайної в 
умовах Новоград-Волинського лісництва ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» (випускник Бугайчук Ю. О.), 
«Досвід  ведення мисливського господарства на зайця-русака в умовах ДП «Макарівське лісове господарство» 
(випускник Отрошко М. О.), «Досвід створення лісових культур у ДП «Ємільчинське лісове господарство» 
(випускник Корзун М. О.) та інші.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Контрольні заходи у коледжі регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу в МФК», 
«Положенням про семестровий контроль і порядок проведення екзаменів та заліків в студентських групах МФК», 
«Положенням про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти МФК». Вони охоплюють поточний, 
проміжний (модульний) і підсумковий контроль. Про контрольні заходи повідомляють студентів. Підсумковий 
контроль здійснюється у формах екзамену або заліку з конкретної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, 
визначеного навчальним планом. Екзамени в коледжі проводяться згідно розкладу, який доводиться до відома 
викладачів і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку підсумкового контролю. Повторне складання екзаменів 
дозволяється не більше двох разів: один раз викладачеві, другий – комісії, яка створюється завідувачем відділення. 
Коледж може встановлювати студенту індивідуальні терміни проведення підсумкового контролю за наявності 
об’єктивних для цього причин. Студент має право на оскарження результатів контрольних заходів та їх перездачу 
апеляційній комісії коледжу. 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується «Положенням про організацію освітнього процесу в МФК» 

Сторінка 12



«Положенням про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у МФК» http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Полож-про-політику-та-процедури-врегулюв.-конфлікт.-ситуацій-у-МФК.pdf 
«Положенням про запобігання сексизму у МЛТК» http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/Положення-про-
запобігання-сексизму-в-МФК.pdf  «Положенням про академічну добчесність у МФК» http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2021/09/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-АКАДЕМІЧНУ-ДОБРОЧЕСНІСТЬ.pdf, «Положення про внутрішню 
систему забезпечення якості освіти у МФК». Викладачами з дисциплін розробляються комплекси екзаменаційних 
білетів, відповідно до робочої програми, інформуються здобувачі освіти про умови, критерії оцінювання, 
оприлюднення термінів здачі контрольних заходів. Встановлюються єдині правила перездачі отриманих результатів 
у разі їх оскарження. У коледжі діє порядок подання і розгляду апеляцій згідно «Положення про процедуру 
оскарження результатів контролю знань здобувачів освіти у Малинському фаховому коледжі». 
(http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/Положення-про_процедуру-оскарження-результатів-контролю-
знань-здобувачів-освіти-у-МФК-1.pdf ) Для врегулювання конфлікту інтересів в коледжі діє Студентська рада, яка 
захищає інтереси та права студентів. Здобувач має право звернутись до завідуючого відділення з оскарженням 
результатів екзамену. 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 
організацію освітнього процесу в МФК», «Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 
МФК», «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у МФК».  Якщо під 
часпідсумкового контролю з будь-якої навчальної дисципліни студент отримав 59 і менше 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

Урегулювання порядка оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів  визначені у розділі 
10 «Положення про організацію освітнього процесу у МФК» та у розділі 5 «Положення про порядок створення та 
організацію роботи екзаменаційної комісії у МФК», «Положення про процедуру оскарження результатів контролю 
знань здобувачів освіти у Малинському фаховому коледжі». Згідно цих документів, 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 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 МФК у дотриманні академічної доброчесності є:  «Положення про  
академічну  доброчесність в МФК», «Положення про систему запобігання та виявлення плагіату в  Малинському 
лісотехнічному коледжі» http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/Положення-про-сист.-запобіг-та-виявл.-
плагіату-в-МФК.pdf  та Статут Малинського фахового коледжу. Окремо діє система особистого зобов’язання 
дотримання норм академічної доброчесності здобувачем освіти та науково-педагогічним, педагогічним 
працівником (заповнення особистої Декларації про академічну доброчесність, яка зберігається в особовій справі).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

З метою протидії порушенням академічної доброчесності, виявлення факті на обсягу неправомірних запозичень у 
коледжі здійснюється перевірка написання тез, статей, навчально-методичних матеріалів та літератури, 
конкурсних, випускних кваліфікаційних робіт (використовується програма AntiPlagiarism.NET). З метою 
забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності у коледжі діє Комісія з питань етики та академічної 
доброчесності https://drive.google.com/file/d/1j3Fan2nG5GVO_fLENb7fcbhDXNvCF-L4/view?usp=sharing. Комісія 
здійснює загальний моніторинг та контроль за дотриманням учасникіа освітнього процесу принципів та норм 
академічної доброчесності.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти МФК зосереджена у двох вимірах: 
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проведення просвітницьких заходів щодо актуальності засад академічної доброчесності та «моніторингова місія» 
студентської ради МФК щодо поширення та дотримання принципів та норм академічної доброчесності. В коледжі 
проводиться опитування «Викладач очима студентів», що зменшує ризик прояву корупційної діяльності та 
недоброчесності з боку викладача. В коледжі були проведені інформаційні заходи для викладачів та студентів, 
спрямованих на  формування компетенції доброчесності: лекторій на тему: «Академічна доброчесність – 
формування нової академічної культури», бесіди, тренінги у академічних групах, зустрічі з гарантом програми, 
опитування здобувачів освіти з питань доброчесності та ін.. На сайті коледжу розміщена інформація про онлайн 
курси, вебінари для учасників освітнього процесу. https://mltk.co.ua/публічна-інформація/ 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 коледжі діють «Положення про систему запобігання та виявлення плагіату в МЛТК», «Положення про комісію з 
питань етики та академічної доброчесності». http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/Положення-про-
Комісію-з-питань-етики-та-академічної-доброчесності.pdf 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; прийняття рішення для недопущення до захисту кваліфікаційної роботи (робота знімається 
з розгляду незалежно від стадії її розробки, без права захисту та 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. За 
порушення академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до відповідальності: отримання незадовільної 
оцінки за результатами контрольного заходу; повторне проходження оцінювання; повторне вивчення освітнього 
компонента; проведення розяснювальної бесіди, тощо. Прикладів відповідних ситуацій, порушення академічної 
доброчесності з ОПП не встановлені.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Згідно «Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників у МФК» http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/Положення-про-конкурс-на-
посади-1.pdf «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у МФК» (прот. пед.ради від 
27.08.2021р. № 1) визначається рівень професіоналізму викладачів ОПП, а саме: для проведення відбору кандидатів 
на заміщення посад науково-педагогічних працівників наказом директора коледжу утворюється конкурсна комісія. 
Оцінка фахової компетентності претендента відбувається за рахунок його показників наукової, навчально-
методичної та виробничої діяльності. Також вивчається професійна активність претендента за переліком пункту 38 
Ліцензійних умов. Науково-педагогічні, які задіяні на ОПП мають науковий ступінь доктора наук (15,0 %) та 
кандидата наук (50,2 %), професіонали практичної роботи за фахом (15,7 %). Визначальним для конкурсного відбору 
є: відповідність фаху, професіоналізм та забезпечення цілей ОПП. Станом на 01.09.2021 року в коледжі за ОС 
«бакалавр» здійснюють освітню діяльність 4 доктори наук, ( із них  – 2 штатні) , 10 кандидатів наук  (6 – штатні).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці долучаються до роботи щодо оцінювання ОПП, її перегляду та корегування. (Протокол № 3 від 26.04.21 
р. ). Свої пропозиції вони всловлюють на засіданні програмної ради. У коледжі сформована рада зовнішніх 
стейкхолдерів. http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/рада-стейкхолдерів.pdf  Роботодавці залучаються до 
читання лекцій навчальних дисциплін, беруть участь у забезпеченні ефективного проходження навчальних та 
виробничої практик студентами, проведення лекційних, практичних і лабораторних робіт на базі їх підприємств, 
згідно укладених угод про співпрацю. https://mltk.co.ua/кафедра/робота-зі-стейкхолдерами/ )

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Лекції для здобувачів освіти на ОПП читають: Захарчук Володимир Андрійович, головний лісничий ДП 
«Овруцький лісгосп», кандидат сільськогосподарських наук; Музика І. І., Музика А. І. провідні спеціалісти ДСП 
«Північна Пуща»; Лафренко І. М. провідний спеціаліст ВО «Укрдержліспроект»; Мельниченко В. А. генеральний 
директор ВО «Укрдержліспроект» та інші спеціалісти читають лекції, проводять практичні заняття та майстер-класи 
для здобувачів освіти. https://mltk.co.ua/кафедра/робота-зі-стейкхолдерами/

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

В коледжі діє «Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 
працівників у МФК» http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/Положення-про-підв.-квал.-пед.-та-наук-пед.-
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прац-МФК.pdf  «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу 
МФК». http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/6_Положення-про-академічну-мобільність-Ковальчук.pdf 
Викладачі ОП проходять стажування та курси підвищення кваліфікації, у вітчизняних ЗВО: НАПН України ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти», ННІ ПДО НУБіП України, Центрі ПДО ПНУ, ІППК НПУ ім. М. П. Драгоманова; 
міжнародне стажування: 2019 р. – Сірук Ю.В., Лісотехнічний університет (Болгарія), 2020 р. - Кратюк О. Л., 
Климчук О. О., Люблінський технологічний університет (Польща), 2021 р. – Бондарук І. В., Вища школа агробізнесу 
(Польща, м. Ломжа), - Буднік І. П., компанії NT Killingley Ltd., Belderbos Landscapes (Великобританія, м. Честерфілд 
та м. Лондон, відповідно). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

У коледжі застосовується цілий ряд заохочувальних методів, зокрема преміювання за особливі досягнення в межах 
фонду заробітної плати відповідно до «Положення про преміювання працівників МЛТК за сумлінну працю, 
зразкове виконання посадових обов’язків». http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/10/ПОЛОЖЕННЯ-про-
преміювання-працівників-МЛТК-за-сумлінну-працю-та-виконання-посадових-обовязків.pdf  У коледжі діє 
«Положення про відзнаки МФК». http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/Положення-про-відзнаки-коледжу-
2021.pdf  Викладачі, які досягнули високого професіоналізму на освітянській ниві неодноразово відзначені 
подяками,  грамотами та Почесними грамотами МОН України, органів влади різного рівня. Дев’ять викладачів 
коледжу мають почесне звання «Відмінник освіти України», Заслужений працівник освіти України, Заслужений 
лісівник України. 

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 з читальною залою, загальна площа якої 
245,3 кв.м. Фонд бібліотеки налічує 44979 примірників та 25 найменувань  періодичних видань (в т. ч. 5 найменувань 
природо-лісівничого спрямування), що відповідає Ліцензійним умовам. В МФК функціонує 4 спеціалізованих 
комп’ютерних класи, 11 од. мультимедійного обладнання та інтерактивна дошка. Для матеріального забезпечення 
спеціальних компонентів ОПП обладнані навчальні кабінети (17) та лабораторії (5), навчально – дослідні ділянки 
(140 га), навчальний розсадник і теплиця, дендрарій, лісова (літня) аудиторія. 
https://mltk.co.ua/кафедра/матеріально-технічна-база-забезпече/  Функціонує спортивно-оздоровчий комплекс, 
який включає 3 спортивні зали (ігровий, єдиноборства та гімнастики, тренажерний), стадіон та ігрові майданчики. 
Здобувачі вищої освіти у МФК забезпечені усією необхідною соціальною інфраструктурою. 
https://mltk.co.ua/господарська-частина/ 
 До послуг студентів 2 гуртожитки, медичний пункт, пункт харчування. Для забезпечення дозвілля студентів 
коледжу функціонує актова зала і студентський клуб «Юність». https://mltk.co.ua/виховна-робота/художня-
самодіяльність/ https://mltk.co.ua/господарська-частина/ 

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?

Освітнє середовище створене у коледжі дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОПП: 
кадровий науково-педагогічний, адміністративний потенціал, матеріально-технічна база – забезпечують реалізацію 
освітнього процесу.відповідно «Положення про організацію освітнього процесу у МФК» (прот. від 27.08.2021 р. № 1)  
здобувачі освіти забезпечуються правом на безоплатне користування навчальними приміщеннями, бібліотекою, 
навчальною, навчально-методичною і науковою літературою, устаткуванням на іншими засобами навчання. У 
коледжі працюють спортивні гуртки та гуртки художньої самодіяльності (https://mltk.co.ua/виховна-
робота/художня-самодіяльність/ https://mltk.co.ua/спортивно-оздоровчий-комплекс/ ). Здобувачі освіти ОС 
«бакалавр» входять до складу педагогічної ради, програмної ради ОПП, адміністративної ради та до складу  різних 
комісій, які діють у коледжі. Студенти отримують консультативну інформацію від кураторів груп, завідуючого 
відділенням, завідуючого кафедрою з питань організації освітнього процесу та вирішення соціальних проблем. 

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 освітнього процесу у МЛТК». http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2021/09/Положення-про-організацію-роботи-з-охорони-праці.pdf Щорічно розробляються заходи 
щодо попередження травматизму учасників освітнього процесу http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Заходи-щодо-попередження-травматизму.pdf, проводяться навчання з питань охорони 
праці працівників. 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. Проводяться планові та позапланові навчання з евакуації студентів та працівників коледжу в разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, протипожежні тренування.  Станом психічного здоров’я учасників освітнього 
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процесу опікується психологічна служба. https://mltk.co.ua/психологічна-служба/  Проводяться заходи, направлені 
на пропаганду здорового способу життя. Організовуються спортивні змагання, змагання-естафети в якій беруть 
участь студенти та 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).

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?

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів освіти визначена 
«Положенням про організацію освітнього процесу у МФК». Де зазначається, що освітній процес це - інтелектуальна, 
творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що проводиться через систему науково-методичних і педагогічних 
заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей 
у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. Для реалізації освітньої, 
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти представлено 
необхідну інформацію: розклад занять; розклад роботи наукових гуртків, спортсекцій, гуртків художньої 
самодіяльності; у коледжі діє дистанційна форма навчання, яка передбачає наявність доступу до навчально-
методичного матеріалу у будь-який час, використовуючи платформу lCloud та силабуси навчальних дисциплін, 
практик, курсових робіт де розміщені посилання на сторінки курсу на Google Диску викладачів коледжу. 
Комунікаційні зв’язки із здобувачами освіти здійснюються через соціальні мережі. Консультації студентам 
проводяться на кафедрі, викладачами; соціальна підтримка здійснюється через профспілку студентів та студентську 
раду https://mltk.co.ua/студентська-рада/  Куратори груп постійно цікавляться перебігом навчання і проблемами 
позааудиторного життя студентів та сприяють їх вирішенню. Надається матеріальна допомога при виникненні 
особливих життєвих обставин.  У коледжі функціонує «Скринька довіри» https://mltk.co.ua/публічна-інформація/  
Здійснюється моніторинг рівня задоволення студентами освітнім процесом. Згідно проведеного анкетування, 
студенти задоволені якістю організації освітнього процесу та середовища і вважають комунікацію з викладачами 
ефективною.  https://mltk.co.ua/кафедра/анкетування/ 

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 МФК складений акт «Визначення доступності навчальних приміщень МЛТК для осіб з особливими 
потребами та інших мало мобільних груп населення». http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/04/АКТ-
Визначення-доступності-нав_-приміщень_для-осіб-з-особливими-потребами.pdf   Навчальні корпуси та 
гуртожитки обладнані пандусами. Територія коледжу облаштована для потреб маломобільних груп населення. У 
коледжу діє «Положення про супровід осіб з інвалідністю та  маломобільних груп населення»,  http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2021/10/положення-про-порядок-супроводу-осіб-з-інвалідністю-та-інших-маломобільних-груп-
населення-в-МФК.pdf  дистанційна форма навчання що регламентується «Положенням про застосування технологій 
дистанційного навчання у МЛТК», http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/04/Положення-про-технол-
дистанційне-навчання-в-МЛТК.pdf  створено електронне наповнення навчальних компонентів у системі lCloud та у 
силабусах розміщені посилання на сторінки курсу на Google Диск викладачів коледжу, інформацію з яких 
отримують здобувачі освіти з особливими освітніми потребами.

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» та «Положення про запобігання сексизму в МЛТК», 
«Антикорупційна програма в МЛТК на 2021-2022 рік», «План заходів щодо попередження корупційних проявів та 
зловживань за 2021 та 2022 н.р. в МФК», в яких закладена система запобігання, виявлення та врегулювання 
конфліктних ситуацій, питань пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією. 
Здійснюються заходи щодо формування корпоративної етики під час навчання та роботи у контексті реалірації 
положень законів України: «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання 
корупції». «Положення про забезпечення доступу до публічної інформації МФК», «Інструкція з ведення 
діловодства» нормативні акти коледжу, які теж врегульовують ці питання. 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 ОПП конфліктних ситуацій не 
виявлено та не виникало потреб розгляду скарг пов’язаних з корупцією. Всі вище вказані нормативні документи 
коледжу розміщені за посиланням https://mltk.co.ua/публічна-інформація/ 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП «Лісове господарство» у 
коледжі  регламентується  «Положенням  про організацію  освітнього процесу в МФК», «Положенням про освітньо-
професійні програми у МФК», «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у МФК». У контексті 
здійснення заходів щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в коледжі запроваджено прозорий механізм 
формування, моніторингу і корекції освітньо-професійних  програм, які розміщені на офіційному сайті коледжі. В 
МФК конструктивно функціонує Центр  забезпечення моніторингу якості освіти. https://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2021/09/ЦЕНТР-ЗМЯО-1.pdf 

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 Центр забезпечення моніторингу якості освіти та програмні 
ради. ОПП переглядаються з позицій врахування сучасних досягнень у лісовій галузі, потреби  суспільства в 
підготовці відповідних фахівців. Постійний аналіз і оцінювання ОП здійснюється різними суб’єктами: учасниками 
моніторингу освітнього процесу, зокрема, бакалаврами - після вивчення навчальних дисциплін; роботодавцями - 
після проходження навчальних практик; академічною спільнотою та професіоналами-практиками. Черговий 
перегляд ОПП проволиться проєктною групою на основі моніторингу досягнутих результатів навчання, за участю 
здобувачів, ПП,  НПП та інших стейкхолдерів на засіданні програмної рали (прот. від 24.04. 2021р. № 3). ОПП і НП  
розглядаються на педагогічній раді коледжу та затверджуються директором коледжу. Із 2018 року,  часу 
запровадження у коледжі ОПП «Лісове господарство», зміни та перегляди їх здійснюються щороку.Так, із 
затвердження Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 205 Лісове господарство (наказ МОН України від 
05.12.2018 р. № 1342) ОПП було переглянуто та суттєво оновлено: розширено перелік вибіркових дисциплін з метою 
покращення індивідуальної освітньої траєкторії, збільшено обсяги кредитів  на вивчення ряду дисциплін; збільшено 
кількість аудиторних годин з  деяких дисциплін; внесено зміни до назв і змісту навчальних дисциплін. Оновлену 
ОПП затверджено на педагогічній раді 27 квітня 2021 року протокол   № 7.

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

Засобами залучення здобувачів вищої освіти до процесу моніторингу ОПП та її якості є проведення: усних 
опитувань через кураторів груп, виклаачів, шляхом проведення бесід, круглих столів, засідань, зустрічей із 
стейкхолдерами тощо, а також через анонімне он-лайн-опитування на google-forms. Здобувачі освіти беруть 
безпосередню участь у формуванні вибіркової частини робочих навчальних планів, індивідуальних планів навчання. 
Моніторинг задоволеності якістю освіти здобувачів проводиться щороку. Здобувачі освіти у переважній більшості 
схвально оцінюють якість ОПП, приймають активну участь у поданні пропозицій щодо покращення освітнього 
процесу для досягнення позитивних якісних змін у коледжі. Так, зокрема, у дисциплінах спеціальної підготовки 
розширене вивчення питань накопичення радіонуклідів у грунті, впливу на фауну, флору, людей та заходи 
спрямовані на його ліквідацію; було збільшено  кількість кредитів на вивчення дисципліни «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)», вибіркові компоненти доповнені дисциплінами:  «Мисливствознавство», 
«Лісогосподарське та природоохоронне право», «Комплексне використання деревини з елементами виробництва  
товарів широкого вжитку», «Топіарне мистецтво», «Основи маркетингу», «Основи сімейної  психології», «Основи 
етики та естетики». На даний час проходить обговорення здобувачами освіти проєкту ОПП        2022 року. 
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/Проєкт-ОПП-2022-Лісове-господарство-ОС-бакалавр.pdf 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентське самоврядування залучається до процедур внутрішнього забезпечення якості освіти ОПП, що 
регламентується «Положенням про студентське самоврядування». http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Положення-про-самоврядування-1.pdf  Його представники приймають участь у 
обговоренні питань, що стосуються удосконалення організації освітнього процесу, сприяння навчальній, науковій та 
творчій діяльності здобувачів освіти; організації їх побуту, відпочинку та дозвілля, а також у вирішенні цих питань.
Крім зазначеного, здобувачі освіти щорічно беруть участь в анкетуваннях щодо якості ОПП, освітнього процесу та 
ресурсного його забезпечення.
Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи та коледжу вцілому. До студентської ради 
коледжу (голова – Ольга Іващенко, студентка 3 курсу ОКР «молодший спеціаліст») входять здобувачі освіти ОС 
«бакалавр»       Левандовська Ольга, Шимончук Назарій, Проценко Андрій (студенти 1-го, 2-го та 3-го років 
навчання).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

У коледжі діє Рада стейкхолдерів, до складу якої входять провідні роботодавці. На засіданнях Ради стейкхолдерів 
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/Положення-про-стейкхолдерів-ОП-2021.pdf обговорюються та 
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враховуються пропозиції роботодавців під час розробки та перегляді ОПП. Також, роботодавці долучені до 
проведення низки моніторингових досліджень (анкетувань) на предмет адаптації молодих фахівців на першому 
робочому місці, по оцінюванні освітньо-професійних програм, навчальних дисциплін тощо. Програмна рада ОПП 
«Лісове господарство» проводить засідання у другому півріччі, під час якого відбувається обговорення формування 
необхідних компетентностей випускника та освітніх компонентів програми (протоколи засідань ради зберігаються 
на кафедрі). Зокрема 29.09. 2021р. відбулось обговорення ОПП із генеральним директором ВО «Укрдержліспроект» 
Мельниченком В. А., який запропонував у ОПП 2022 року ввести дисципліну «Національна інвентаризація лісів» 
або включити розділ з даної тематики до навчальної дисципліни «Лісовпорядкування».

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Працевлаштування випускників координує підрозділ з працевлаштування, який організовує зустрічі, круглі столи 
студентів з роботодавцями, центрами зайнятості тощо. https://mltk.co.ua/кафедра/робота-зі-стейкхолдерами/ У 
своїй діяльності підрозділ керується «Положенням про працевлаштування випускників» (прот. від 27.08.2021 р. 
№1). Пропозицї роботодавців щодо вакантних посад розміщуються на сайті в розділі працевлаштування - вакансії 
підприємств. http://mltk.co.ua/денна-форма-навчання-2/ Процедура збирання інформації щодо кар’єрного шляху та 
траєкторії працевлаштування  випускників коледжу  за ОПП забезпечується шляхом впровадження практики 
інформаційних запитів безпосередньо до випускників; спілкування на офіційному сайті коледжу «База 
випускників» https://mltk.co.ua/кафедра/база-випускників/, де випускники залишають інформацію щодо 
працевлаштування https://docs.google.com/forms/d/1kqkcv-OY1Rq792xePSuVbtSXEZROc6icLFGktO6CE9k/viewform?
edit_requested=true та міститься інформація на сторінці у соціальній мережі Facebook 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100034604346312 https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=609465590216914&id=100034604346312 
Випускники коледжу залучаються до проведення майстер-класів; наукових конференцій, лекцій тощо. Випускник 
2020 року Дідус В. В. займає посаду виконавчого директора ТОВ "Полісся 2002". Більшість випускників працюють у 
лісових господарствах на посадах старшого майстра, помічника лісничого та інші.

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 3 
дисципліни,  які були в розділі обов’язкових компонентів, було перенесено у вибіркові компоненти: «Нарисна 
геометрія», «Політологія і соціологія», «Етнокультурологія». Таким чином розширено блок вибіркових дисциплін 
до 35 найменувань; для всіх вибіркових дисциплін встановлено однакову кількість кредитів. У рамках проведення 
аудиту внутрішнього забезпечення якості ОПП були виявлені недоліки: встановлено проблеми з недостатнім 
мобільним зв’язком на території коледжу; не в повній мірі було проведене інформаційне забезпеченя про процедуру  
вільного вибіру та змісту вибіркових дисциплін; не достатнє володіння здобувачів освіти інформацією про 
інструменти  протидії порушенням академічної доброчесності; незначний відсоток здобувачів освіти незадоволені 
рівенем соціальної підтримки.
Наразі коледжем проведена робота на усунення виявлених недоліків, а саме: встановлено додаткове обладнання (wi-
fi роутери) в навчальних корпусах та гуртожитках, розпочата процедура укладання договору  з ТОВ «Лайфселл» з 
метою розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого 
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету; 
створено каталог вибіркових дисциплін, що включає силабуси з метою пояснення змісту дисципліни видів робіт, 
критеріїв оцінювання – документи розміщено на сайті коледжу; організацізоване проходження он-лайн курсів з 
академічної доброчесності здобувачами освіти та викладачами коледжу; проведенні тренінги з метою популяризації 
ідеї академічної доброчесності; проведені зустрічі з гарантом програми, розроблені інформаційні матеріали.

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?

Зауваження та пропозиції з останньої акредитації були враховані під час удосконалення ОПП, а саме: 
1. ОПП розроблена відповідно до діючого Стандарту вищої освіти та враховані пропозиції роботодавців при 
формуванні вибіркових компонентів (прот. програмної ради від 26.04.2021 р. № 3); створений каталог вибіркових 
дисципліни; Механізм вибору дисциплін чітко прописаний у «Положенні про вибіркові навчальні дисципліни та 
порядок їх обрання студентами в МФК» (прот. пед. ради від 27.04.2021 р. № 7); розроблена схема вибору дисциплін 
здобувачами освіти та Google Forms для подання заяви; вибіркові компоненти становлять 25 % від загальної 
кількості кредитів ЄКТС; розширений перелік вибіркових дисциплін до 35 найменувань; вивчення навчальної 
дисципліни «ГІС в лісовому господарстві» перенесено на 4 курс (8 семестр). 
2. Конкретизована процедура визнання результатів здобутих у неформальній освіті («Положення про визнання 
результатів здобутих у неформальній та інформальній  освіті у МФК»  (прот.пед.ради 27.08.2021 р. № 1)) та у 
силабуси навчальних дисциплін внесений відповідний пункт та доповнення, що стосується академічної 
доброчесності. Введене в дію «Положення про силабус навчальних дисциплін у МФК» (прот.пед.ради 27.08.2021 р. 
№ 1).
3. Розширені акценти з академічної доброчесності: студенти та викладачі пройшли он-лайн – курси; у навчальних 
кабінетах і лабораторіях розміщені інформаційні матеріали тощо.
4. Кафедрою, під час розподілу пед.навантаження, враховані відповідності тематик наукових праць дисциплінам, які 
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закріплюються за керівниками курсів. На сайті коледжу в розділі кафедри: оприлюднені теми виконаних наукових 
робіт та звіт кафедри з наукової діяльності; оновлена  інформація щодо зміни кадрового складу та профактивності 
членів кафедри; розміщена інформація про залучення роботодавців до освітньої діяльності та факти залучення 
студентів до обговорення змісту ОПП студентами.
5. У нормативних документах коледжу: уніфіковані положення коледжу для всіх рівнів освіти; у «Положенні про 
ОПП у МФК» (прот.пед.ради від 27.08.2021р. № 7) чітко прописаний механізм  виявлення  недоліків ОПП та їх 
усунення. З метою забезпечення реагування на недоліки у ОПП функціонує центр забезпечення якості освіти та 
функціонує ефективна система внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота активно залучається до процедур внутрішнього забезпечення якості освіти. Так, 
адміністрацією Малинського фахового коледжу спільно з методичним кабінетом, юристконсультом, центром 
забезпечення якості освіти розроблено ряд Положень, якими регламентується освітній процес. При моніторингу та 
перегляді ОПП в проєктні групи долучалися НПП, члени груп забезпечення спеціальності, представники органів 
студентського самоврядування. В процесі реалізації ОПП проєктною групою постійно здійснюється моніторинг 
тендецій розвитку галузі, регіону, законодавчої бази, потреб ринку праці. На підставі результатів моніторингу та  
враховуючи рівень задоволеності наданням освітніх послуг здобувачами освіти, роботодавцями випускниками, 
вносяться зміни до ОПП. На перегляд освітніх програм впливають різні форми освітньо-наукової співпраці з 
вітчизняними ЗВО лісівничого спрямування (ПНУ, НУБіП України, НЛТУ, БНАУ), науково-дослідними установами 
(Поліський філіал  УкрНІЛГ імені Г. М. Висоцького, Інститутом сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового  виробництва НААН (м.Чернігів), провідними вченими тощо.

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-внутрішнього-забезпечення-якості-у-
МЛТК.pdf   та центр забезпечення якості освіти, який спільно з відповідними структурними підрозділами 
здійснюють:
– моніторинг якості освіти, щодо питань організації освітньої діяльності із відділеннями коледжу; 
– моніторинг, звітність, проектування та координацію із забезпечення якості освітньої діяльності з методичним 
кабінетом, кафедрою (цикловими комісіями) та органами студентського самоврядування;
- моніторинг результатів виконання планів підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-
педагогічних працівників  спільно з методичним кабінетом і відділом кадрів; 
- розробка заходів з підвищення якості освіти, освітніх програм спільно з  методичним кабінетом;
– періодичність перегляду освітніх програм підготовки фахівців за спеціальністю; аналіз стану забезпечення 
необхідними навчально-методичними ресурсами для організації освітнього процесу з програмною радою, 
бібліотекою та органами студентського самоврядування; 
- координація формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів освіти за участі стейкхолдерів спільно з 
випусковими кафедрами, приймаймальною комісією;
– оприлюднення ініформації щодо якості освіти в розрізі ОПП на офіційному веб-сайті з адміністратором  
офіційного веб-сайту коледжу.

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 фахового коледжу  (затверджений наказом МОН України від 07.06.2021 року № 630); 
Положення про організацію освітнього процесу у МФК
Положення про академічну доброчесність у МФК
Положення про систему запобігання та виявлення плагіату в МЛТК
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у МФК
Пололоження про застосування технологій дистанційного навчання у МЛТК
Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у МФК
Положення про силабус навчальних дисциплін у МФК
Положення про освітньо-професійні програми у МФК
Положення про кваліфікаційну роботу у МФК
Положення про студентське самоврядування 
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу МФК
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у МФК
Положення про запобігання сексизму в МЛТК 
Положення про процедуру оскарження результатів контролю знань здобувачів освіти у МФК
Положення про проведення практики здобувачів освіти у МФК
Положення про вибіркові навчальні дисципліни та порядок їх обрання  студентами в МФК
Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти МФК
Положення про визнання результатів здобутих у неформальній та інформальній освіті у МФК
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Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти у МФК
Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті коледжу 
у розділі «Публічна інформація» 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

https://mltk.co.ua/кафедра/освітній-процес/
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2021/09/Проєкт-ОПП-2022-Лісове-господарство-ОС-бакалавр.pdf 

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/2021/10/ОПП-2021-ОС-БАКАЛАВР-1.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОПП. Освітньо-професійна програма «Лісове господарство» відповідає сучасним регіональним 
потребам у підготовці кадрів з врахуванням принципів комплексного та невиснажливого ведення лісового 
господарства, у тому числі, у лісах забруднених радіонуклідами, пошкоджених шкідниками, уражених хворобами та 
постраждалих від пожеж.     Практичні вміння та навички студенти отримують від науково-педагогічних 
працівників, які мають досвід роботи у лісогосподарських підприємствах та наукових установах галузі.  Контент 
певних ОК, професійної підготовки, діджиталізований за рахунок баз даних електронних картографічних 
матеріалів, геопорталів, використання платформи lCloud, а також Google Сервіси. Для реалізації поставленої мети та 
цілей ОП створені відповідні матеріально-технічні ресурси, розгалужена інфраструктура, сприятливе освітнє 
середовище. ОПП спрямована на студентоцентричне навчання з широким використанням сучасних освітніх методів 
та технологій. Здобувачі освіти залучаються до проведення науково-дослідних робіт під керівництвом досвідчених 
науково-педагогічних та педагогічних кадрів, результати їх робіт оприлюднюються на сайті коледжу у матеріалах 
конференцій, збірниках фахових статей. Програмою передбачено раціональну організацію освітнього процесу, 
відповідність розподілу часу між аудиторним і самостійним навчання, що надає можливість поєднувати навчання з 
практичною діяльністю. Публічнічність і відкритість ОП допускає зміни і передбачає врахування інтересів та 
пропозицій стейкхолдерів. 
Слабкі сторони ОПП: Потребує  впровадження у практику викладання навчальних дисциплін  іноземною мовою. 
Підвищити рівень навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, практик. Активізувати роботу з 
інтернаціоналізації і розвитку академічної мобільності учасників освітнього процесу у тому числі за кордоном.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Удосконалення ОПП у процесі накопичення досвіду з моменту її впровадження в освітній  процес. Більш широко 
впроваджувати елементи дуальної освіти з метою посилення практичної підготовки здобувачів освіти та 
наближення освітнього процесу до умов виробництва. Більш активніше залучати здобувачів освіти до проведення 
наукових дослідженнь. Посилити співпрацю з науково-дослідними установами. Розвиток міжнародних 
партнерських програм, налагодження більш тісної співпраці з європейськими закладами освіти, підприємствами. 
Ширше запроваджувати викладання окремих освітніх компонентів програми іноземними мовами. Підвищення 
рівня академічної мобільності планується збільшити число запрошених вітчизняних та іноземних науковців, в тому 
числі, провідних фахівців лісової галузі для читання лекцій, практик тощо. Проводити активніше роботу із розробки 
курсів, НМК навчальних дисциплін шляхом наповнення їх змістовними відеоуроками, відеороликами, 
презентаціями із різноманітними тематиками наукових досліджень лісівничого спрямування.

 

 
          
  

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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***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Іванюк Ігор Дмитрович

Дата: 07.10.2021 р.
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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 Хеш файла

Економіка лісового 
господарства

навчальна 
дисципліна

Силабус_ Економіка 
лісового 

господарства.pdf

up8OaBThAKqFBMPI
DfPwSavFoVa0hbFL5a

Qq0pdnZL8=

Мультимедійний проектор  MS502 
MX 503,   ноутбук Asus X543MA,  
методичні матеріали.

Виробнича практика практика Силабус_Виробнича 
практика.pdf

ZHE84SKJ6VGLxrl/Q
N0cedDZghDmLMxV5

xkKEQAU4ao=

Мультимедійний проектор  Acer 
X1126AH., Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 
15IML05.

Лісовпорядкування навчальна 
дисципліна

Силабус_Лісовпоряд
кування.pdf

WEaPGeskWq/4BQBk
Cp26eqh1+vQGcT0F+j

8K/U0wVWQ=

Мультимедійний проектор NEC 
NP40, ноутбук Lenovo IdeaPad 3 
15IML05 , методичні матеріали.

Лісовпорядкування практика Силабус_Лісовпоряд
кування_практика.p

df

3DF5e211pdUxnafrA9
Xo+cHS05SGkt8i1h+X

bVnCwpA=

Методичні матеріали, бланки 
технічної документації   (3 шт. ), 
віхи   (16 шт.), бусоль  (4 шт.), мірні 
стрічки ( 4 шт.).

Лісовпорядкування курсова робота 
(проект)

Силабус_Лісовпоряд
кування_курсовий 

проєкт.pdf

nH61F/t3R5IEfosu1uLj
pU/eYRhU779VfQDx6

WqJPi8=

Мультимедійний проектор  Acer 
X1126AH., ноутбук Lenovo IdeaPad 3 
15IML05, методичні матеріали.

Організація 
лісогосподарського 
виробництва

навчальна 
дисципліна

Силабус_Організація 
лісогосподарського 
виробництва.pdf

nQW9ki8hcgK32gscC4
00/bqz1b+FRPS8ry1zu

nF6Vdc=

Мультимедійний проектор BenQ  
MS502 MX 503,   ноутбук Lenovo 
G580,  методичні матеріали.

Механізація 
лісогосподарських робіт

навчальна 
дисципліна

Силабус_Механізація 
лісогосподарських 

робіт.pdf

GJ2MaocBeV6WstKik4
ZyeAQeg8Bqity60UUFf

vWcbpE=

Мультимедійний проектор NEC 
NP40, ноутбук Lenovo IdeaPad 3 
15IML05

Механізація 
лісогосподарських робіт

курсова робота 
(проект)

Силабус_Механізація 
лісогосподарських 
робіт_курсовий 

проєкт.pdf

OVFIXIkGKvyEZRSoji
wJYtkLXt+mBGc3XxI

aQJsQFKc=

Матеріали матеріали

Механізація 
лісогосподарських робіт

практика Силабус_Механізація 
лісогосподарських 

робіт_практика.pdf

BOxR9zhDlgQF4iNwx
LwaOE9vhwwRdJnKO

c2nkRueR7E=

Методичні матеріали

Основи фахової 
підготовки

навчальна 
дисципліна

Силабус_Основи 
фахової 

підготовки.pdf

YEkxlYHYrlHA5XOme
LVQzPk7mlS1wCWUg

dEfqTinzI4=

Мультимедійний проектор Epson  
EB – X02 LCD., ноутбук Acer Aspire 
One 725-C7Cbb, методичні 
матеріали. Загальнодоступні 
інформаційні ресурси: https: 
//lk.ukrforest.com/https://zt-
lis.gov.ua/golovna.html

Основи фахової 
підготовки

практика Силабус_Основи 
фахової 

підготовки_практи
ка.pdf

IVg64W2iOvMXEAGS
vd1ht0nyBtp92YJVLcc

R5/x1Tlo=

Мультимедійний проектор Epson  
EB – X02 LCD., ноутбук Acer Aspire 
One 725-C7Cbb, методичні 
матеріали. Загальнодоступні 
інформаційні ресурси: https: 
//lk.ukrforest.com/https://zt-
lis.gov.ua/golovna.html

ГІС в лісовому 
господарстві

навчальна 
дисципліна

Силабус_Геоінформа
ційні системи в 

лісовому 
господарстві.pdf

o2jMfCspB0FVAaIR/1
Mbc1aUDub0M5/v9r4t

cfT4DI8=

Мультимедійний проектор BenQ  
MS506, ноутбук HP 635, методичні 
матеріали

Основи радіоекології навчальна 
дисципліна

Силабус_Основи 
радіоекології.pdf

9817hJm13MKEjnuBM
I4nlBJe5sHfwW2Q360

4Erv/Cps=

Мультимедійний проектор Epson  
EB – X02 LCD, ноутбук Acer Aspire 
One 725-C7Cbb, методичні 
матеріали

Інформаційні технології 
в лісовому господарстві

навчальна 
дисципліна

Силабус_Інформацій
ні технології в 

лісовому 
господарстві.pdf

y5a583BbMtFQc7VyB
GKOiRPysJ+jrs3ThPF

BhcmG3ro=

Мультимедійний проектор  Acer 
X1126AH,  ПК ( INTEL Core i3 – 7100),   
Пакети прикладних програм (у 
тому числі ліцензованих) -   
Windows 7.1 Microsoft Office

Лісова меліорація навчальна 
дисципліна

Силабус_Лісова 
меліорація.pdf

GHUbg6J5bw5yYHPTS
wn2J2q4ZcZy1j/qbWm

Vw4al6Mw=

Мультимедійний  проектор BenQ, 
ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IML05, 
методичні матеріали



Лісова меліорація практика Силабус_Лісова 
меліорація_практик

а.pdf

jzHiHIn6ETLuIe/3Nk
m/SF2+As9+vamyF4B

phAkXwCA=

Мультимедійний  проектор BenQ, 
ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IML05, 
методичні матеріали, Меч 
Колесова.

Лісова меліорація курсова робота 
(проект)

Силабус_Лісова 
меліорація_курсовий 

проєкт.pdf

u3Yols4mZfU8lmNUjl1
GwBUAQ0YtMbcDDl9

UFPLFH3g=

Мультимедійний  проектор BenQ, 
ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IML05, 
методичні матеріали, Меч 
Колесова.

Лісові культури навчальна 
дисципліна

Силабус_Лісові 
культури.pdf

Q7BkEFdrsde53qcpJL
p8SHusbE9/rEptiid6I7

LlmsY=

Мультимедійний  проектор BenQ, 
ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IML05, 
методичні матеріали,

Лісові культури практика Силабус_Лісові 
культури_практика

.pdf

OAr5QvqLPHet9EJsxj
uZbphI/3Bk+SwkNvfG

mc/4NaM=

Мультимедійний  проектор BenQ, 
ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IML05, 
методичні матеріали, 
інструменти та знаряддя, меч 
Колесова, мірна стрічка.

Лісові культури курсова робота 
(проект)

Силабус_Лісові 
культури_курсовий 

проєкт.pdf

OyXVVHeJyX+btYEA
UfVLnZIC0BMNKo9n

deXI+/D/nv0=

Мультимедійний  проектор BenQ, 
ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IML05, 
методичні матеріали

Лісове грунтознавство навчальна 
дисципліна

Силабус_Лісове 
грунтознавство.pdf

9lIh72PEt57yQQQ+Cz
3OuAHw6LbdxyZLyg

MVzKE1BME=

Мультимедійний проектор NEC 
NP40, ноутбук Lenovo G550, 
Методичні матеріали. Колекції 
грунтів. Реактиви та 
лабораторний посуд для визначення 
основних показників грунту. 

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

Силабус_Фізичне 
виховання.pdf

Ll26v85aiB2KYNbEOa
SLzdsG8J49uhGGcad1

HaK1H6w=

Спортивні спорудження, 
устаткування, спортивний 
інвентар, сучасна інформація з 
фізичної культури і спорту. 
Розробки індивідуальних 
фізкультурно-оздоровчих програм. 
Брусся паралельні, ворота 
футбольні, гантелі, гирі, козел, 
м'ячі: баскетбольні, футбольні, 
волейбольні, перекладина, 
перекладина гімнастична, ракетки 
для настільного тенісу, ростомір 
для дорослих, секундомір, 
тренажер, стінка гімнастична, 
штанга. 

Лісова таксація навчальна 
дисципліна

Силабус_Лісова 
таксація.pdf

HZ8AVXV9+Y0fX3Fw
HfHVVb1vuDakvzh8k

VdErz3LULg=

Мультимедійний проектор NEC 
NP40, ноутбук Lenovo G550, 
методичні матеріали.

Лісова таксація практика Силабус_Лісова 
таксація_практика.

pdf

MQNkmAVnzgHvrfFF
CMCQiTKDxIUi6xIyz

mVLEpsbCC4=

Мультимедійний проектор NEC 
NP40, ноутбук Lenovo G550, 
методичні матеріали, мірні 
стрічки  (4 шт.), висотоміри (4 
шт.), мірні вилки ( 4 шт.), рулетки 
різної довжини (4 шт.),  
повнотоміри (4 шт.), призма 
Анучина (4 шт.), сортиментні 
таблиці (4 шт.), товарні таблиці (4 
шт.), таблиці ходу росту ( 4 шт.), 
довідники ходу росту ( 4 шт.) 
довідники лісової таксації (6 шт.)

Ботаніка навчальна 
дисципліна

Силабус_Ботаніка.p
df

0hl0Gcp0b752mqHrkn
bYzy/j2nAes7sAgaDvG

NOQeCw=

Мультимедійний проектор BenQ  
MS506, Ноутбук Lenovo G550,  
проекційний екран, методичні 
матеріали. Постійні 
мікропрепарати тканин та органів 
рослин. Постійні мікропрепарати 
грибів, лишайників, мохів, 
голонасінних, покритонасінних 
Колекція лікарських рослин. Альбом 
з лікарськими рослинами. Гербарні 
зразки: 2000 тис. одиниць. Колекція 
кімнатних рослин – 70 одиниць. 
Колекції: насіння рослин, шишок 
голонасінних рослин, плодів 
покритонасінних, листків та 
пагонів різних порід дерев та 
лікарських рослин.  Колекції: 
їстівних та отруйних грибів, 
лишайники.  Навчальні стенди: 
"Покритонасінні" ," Рослини-
індикатори Полісся", " 
Папоротеподібні", " Рослинна 
клітина ", " Тканини рослин ", " 



Будова та типи пагонів ", " Прості 
листки" , "Складні листки", " 
Квітка та її будова " , "Типи суцвіть 
", " Будова та типи плодів", " 
Анатомічна Будова кореня" , " 
Анатомічна Будова стебла ". 
Визначник рослин України- 20 
одиниць. Препарувальні 
інструменти - 10 одиниць

Ботаніка практика силабус_Ботаніка_п
рактика.pdf

vbR0ZLZAvs4H4HmkL
1jPDgAqvoK+kcLXkjkp

6gbpWEM=

Мультимедійний проектор BenQ  
MS506, Ноутбук Lenovo G550,  
проекційний екран, методичні 
матеріали. Постійні 
мікропрепарати тканин та органів 
рослин. Постійні мікропрепарати 
грибів, лишайників, мохів, 
голонасінних, покритонасінних 
Колекція лікарських рослин. Альбом 
з лікарськими рослинами. Гербарні 
зразки: 2000 тис. одиниць. Колекція 
кімнатних рослин – 70 одиниць. 
Колекції: насіння рослин, шишок 
голонасінних рослин, плодів 
покритонасінних, листків та 
пагонів різних порід дерев та 
лікарських рослин.  Колекції: 
їстівних та отруйних грибів, 
лишайники. Навчальні стенди: 
"Покритонасінні" ," Рослини-
індикатори Полісся", 
"Папоротеподібні", "Рослинна 
клітина ", "Тканини рослин ", 
"Будова та типи пагонів", "Прості 
листки" , "Складні листки", "Квітка 
та її будова" , "Типи суцвіть", 
"Будова та типи плодів", 
"Анатомічна Будова кореня" ,  
"Анатомічна Будова стебла". 
Визначник рослин України- 20 
одиниць. Препарувальні 
інструменти - 10 одиниць

Лісова ентомологія практика Силабус_Лісова 
ентомологія_практ

ики.pdf

B9ohYPK50tPFS8DeT
uQNcDu04bQMBc/+/

Q1UWIrm6xc=

Методичні матеріали, лупи, 
пінцети, сачки, лопати. Визначники 
та атласи комах-шкідників лісових 
порід. Колекції шкідників. 

Лісова ентомологія навчальна 
дисципліна

Силабус_Лісова 
ентомологія.pdf

3bs6NAxvZ+bsWG3W
7zhOZ8dL5TFIa4DB/

Wt2H67+eeI=

Мультимедійний проектор BenQ, 
ноутбук  Acer E1-531, методичні 
матеріали

Лісова фітопатологія практика Силабус_Лісова 
фітопатологія_прак

тики.pdf

tWPSXODlGTAFKeC6c
7GvjRP4tnyJ5dtbQIn

WOtw6qcQ=

Мультимедійний проектор Epson  
EB – X02 LCD, ноутбук  Asus X540S,  
матеріали, мікроскоп, предметні і 
покривні скельця, препарувальні 
голки, лупи скальпелі,  Гербарій, 
чашки Петрі.

Філософія навчальна 
дисципліна

Силабус_Філософія.p
df

INH+XpJRI1FDHeoqo
+vaM045/bCVQBR9A

51BXodJ3fQ=

Мультимедійний проектор NEC 
NP40, ноутбук Lenovo G580, 
методичні матеріали.

Інформатика навчальна 
дисципліна

Силабус_Інформати
ка.pdf

sPozA2Cm3Q57QM5w
qo46aBqhVZeQwSkHe

IzLw1HU990=

Комп’ютери (15 шт.) Rim 2000 
Patriot Optim Mini. Мультимедійний 
проектор NEC VE281X,  Пакети 
прикладних програм (у тому числі 
ліцензованих) - Microsoft Office.

Інформатика практика Силабус_Інформати
ка_Практика.pdf

j/1P26Uo1N9WhHyj7b
xJ5enU+usujYmPiEDS

rOW7Asw=

Комп’ютери (15 шт.) Rim 2000 
Patriot Optim Mini. Мультимедійний 
проектор NEC VE281X,  Пакети 
прикладних програм (у тому числі 
ліцензованих)  Microsoft Office

Геодезія навчальна 
дисципліна

Силабус_Геодезiя.pdf aUQLX7ow6v0tFZk75
NjP8ysiGdnRNxUKsm

55UwhXsSM=

Мультимедійний проектор NEC 
NP40, ноутбук Lenovo, Теодоліти 
типу ЗТ 5КП, або 2Т30. Нівелір 
типу Н3, Рейки нівелірні РНЗ 
складні. Землемірні стрічки. 
Лазерна рулетка LASEP DISTANCE 
METEP. Бусоль.  Віхи. Програмне 
забезпечення: Microsof office.

Геодезія практика Силабус_Геодезiя_пр
актика.pdf

XrGR+Y/+/mRnvzIo/
EawDGeWRSf4dv3ZFx

Методичні матеріали, Лазерна 
рулетка LASEP DISTANCE METEP, 



lnO8p3+KQ= 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.)

Лісове ґрунтознавство практика силабус_Лісове 
грунтознавство_пр

актика.pdf

qrBH3TnSnWVlVdRip
TehoI89uoR+8Ek6Ujf

9wY9rb8I=

Мультимедійний проектор NEC 
NP40, ноутбук Lenovo G550, 
Методичні матеріали. Колекції 
грунтів. Реактиви та 
лабораторний посуд для визначення 
основних показників грунту. 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.).

Основи екології і 
охорони природи

навчальна 
дисципліна

Силабус_Основи 
екології і охорони 

природи.pdf

r9PrndbDTs1ks27Ow1z
k+nMcsfUwnNIgK33K

m0suJiU=

Мультимедійний проектор NEC 
NP40, ноутбук Lenovo G580, 
настінна дошка, проекційний екран, 
методичні матеріали.

Біологія лісових звірів і 
птахів

навчальна 
дисципліна

Силабус_Біологія 
лісових звірів і 

птахів.pdf

tUCFOGsuMkHDSaUz
MyA6llDhDYJcF4WRl

CmBSL0DajA=

Мультимедійний проектор View 
Sonic PJD5134, ПК (INTEL Core i3 – 
7100) , методичні матеріали, 
настінна дошка, проекційний екран

Біологія лісових звірів і 
птахів 

практика Силабус_Біологія 
лісових звірів і 

птахів_практика.pd
f

qYqOyPNQYVLKDRg
WsZvh8FAgwWNGVo

W7cxo+Px+V5BU=

Мультимедійний проектор View 
Sonic PJD5134, ПК (INTEL Core i3 – 
7100) , методичні матеріали,  
проекційний екран

Охорона лісів від пожеж          навчальна 
дисципліна

Силабус_Охорона 
лісів від пожеж.pdf

Z4F4yjC1DxguKJj4M5
3RMYR1SSXXchVdzee

SDp0Wo/4=

Мультимедійний проектор View 
Sonic PJD5134, ноутбук Lenovo 
IdeaPad 3 15IML05, методичні 
матеріали, 

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Силабус_Українська 
мова (за 

професійним 
спрямуванням).pdf

eDoC4geUJxXqDVdLh
8k5E/OtBiaar3EStBXj

9l2V/K0=

Мультимедійний проектор View 
Sonic PJD5134,  ПК  INTEL (Core i3 – 
7100) , методичні матеріали, 
проекційний екран.

Лісова фітопатологія навчальна 
дисципліна

Силабус_Лісова 
фітопатологі.pdf

mPvlZsp0ZVxv0FO2R
TS31PdRX82kQ9/hfU

B6Avl6Wys=

Мультимедійний проектор Epson  
EB – X02 LCD, ноутбук Lenovo 
IdeaPad 3 15IML05, методичні 
матеріали

Безпека праці і 
життєдіяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус_Безпека 
праці і 

життєдіяльності.pd
f

jAGOf/E1sPxgPCiU0k6
VlLDI1/T/AMdR4F5m

dTg394Y=

Мультимедійний проектор NEC 
NP40, ноутбук Asus X543MA,   
Шумомір,  Барометр, Вологомір, 
Костюм захисний, Костюм лісової 
охорони,  Костюм пожежника, 
Рукавиці діелектричні,  Калоші 
діелектричні, Каска захисна, Макет 
ПЩ-1 у зменшеному масштабі, 
Рукав пожежний, Вогнегасник ВП-1, 
Противогаз захисний цивільний УЗС 
ВК 320 с МГП , Окуляри захистні, 
Распиратор. 

Іноземна мова(за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Силабус_ІНОЗЕМНА 
МОВА (ЗА 

ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ).p

df

PNgFF6NyDgE7R+q1h
S9Ptp8dO2l8CUOawh

LDg2XZxgI=

Мультимедійний проектор NEC 
NP40, ноутбук Acer Intel (R)Celeron 
(R) CPU B 815,  методичні 
матеріали

Історія української 
державності

навчальна 
дисципліна

Силабус_Історія 
української 

державності.pdf

hy6LYZ56FbFlF5nTFc
OS4OH4fp3gPQSha2P

cbWmgeD0=

Мультимедійний проектор NEC 
NP40,  ноутбук Lenovo G580,  
методичні матеріали.

Правова культура 
особистості

навчальна 
дисципліна

Силабус_Правова 
культура 

особистості.pdf

7xA+74/R2ab8TH4qD
PssF4xP/kGi8LiWv0R

CPHYLDgk=

Мультимедійний проектор NEC 
NP40,  ноутбук Lenovo G580, 
методичні матеріали.

Кваліфікаційна   робота підсумкова 
атестація

Силабус_Кваліфікаці
йна робота.pdf

V8QdV9wOo2oein4u/I
Sa56sNHO93WXyfCS2

+kuzmp2c=

Мультимедійний проектор Epson  
EB – X02 LCD, ноутбук Acer Aspire 
One 725-C7Cbb.

Хімія навчальна Силабус_Хімія.pdf Gmtv2udpAuHN5NXk Мультимедійний проектор NEC 



дисципліна eO2hIYFfiaO7uoNcria
L5y8Kc5Q=

NP40, ноутбук Lenovo G550, набір 
хімічних реативів лабораторний, 
пробірки, штативи

Біометрія навчальна 
дисципліна

Силабус_Біометрія.
pdf

Id6DTGu8yVNaHIKO
Od1Jvw5XbVaKiuS24fs

h8N5b0UI=

мультимедійний проектор BenQ  
MS506,  ноутбук Lenovo G550, 
методичні матеріали.

Дендрологія навчальна 
дисципліна

Силабус_Дендрологі
я.pdf

X38/uu1gnDf5a1mEEf
RrUkTVd1dcd8Y/8vSi

TJSrWb4=

Мультимедійний проектор EPSON 
EB-X02, ноутбук  HP 625, настінна 
дошка, методичні матеріали, 
гербарні сітки, колекція 
голонасінних та покритонасінних 
деревних рослин, гербарні зразки, 
колекція насіння деревних рослин. 

Дендрологія практика Силабус_Дендрологі
я_практика.pdf

gThg/u+SQRiVmm+7
OiLvxGMSleNFoI9MD

1uY/b0RRcE=

Мультимедійний проектор EPSON 
EB-X02, ноутбук  HP 625, настінна 
дошка, методичні матеріали, 
гербарні сітки, колекція 
голонасінних та покритонасінних 
деревних рослин, гербарні зразки, 
колекція насіння деревних рослин. 

Дендрологія курсова робота 
(проект)

Силабус_Дендрологі
я_курсова 
робота.pdf

nST+AoGiklFKAuCKF
5+2HnT33NM+VGK+

2rzpmIDMIDw=

Мультимедійний проектор EPSON 
EB-X02, ноутбук  HP 625, методичні 
матеріали

Лісівництво навчальна 
дисципліна

Силабус_Лісівництв
о.pdf

HrBPNoebrssvNw2PU
MHpyK9OGOU7/hj7M

WWDDJ/KuNE=

Мультимедійний проектор View 
Sonic PJD5134,  ПК (INTEL Core i3 – 
7100) , методичні матеріали

Лісівництво практика Силабус_Лісівництв
о_практика.pdf

+C8pr8dfwe6TB8P6c3
E5kJ0KvhbWfY87aTD

4jqcJJiM=

мультимедійний проектор View 
Sonic PJD5134,  ПК(INTEL Core i3 – 
7100) , методичні матеріали, бусоль 
(4 шт.), електронна мірна вилка (4 
шт.), мірна стрічка (4 шт.) 

Лісівництво курсова робота 
(проект)

Силабус_Лісівництв
о_курсовий 
проєкт.pdf

v0soCrLm2grMM+jsA
oWLEtz5XntNnp4yLej

mD9Pm7gI=

Мультимедійний проектор View 
Sonic PJD5134,  ПК (INTEL Core i3 – 
7100) , методичні матеріали

Фізика навчальна 
дисципліна

Силабус_Фізика.pdf /xzwm1z8jC8XqAmic0
a4LAwqaGUjZurD8kB

2kH95hrA=

Мультимедійний проектор BenQ, 
Ноутбук Dell, Настінна дошка, 
методичні матеріали. Лабораторія 
оснащена установками   для 
проведення лабораторних занять. 
Демонстраційні установки для 
вивчення теоретичного матеріалу 
з механіки, термодинаміки, 
електродинаміки.

Вища математика навчальна 
дисципліна

Силабус_Вища 
математика.pdf

KaQ7WUOgOVxXLuC
ps0YceMfuETTtjQ/Xlf

y1f5xESkA=

Мультимедійний проектор  Acer 
X1126AH., Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 
15IML05, методичні матеріали

 
* 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 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

343865 Фучило 
Ярослав 
Дмитрович

Завідувач 
кафедри 
лісівництва 
та захисту 
лісу, 
Основне 
місце роботи

Лісівництва та 
захисту лісу

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
університет 
біоресурсів і 

природокористу
вання України, 
рік закінчення: 

1984, 
спеціальність:  

Лісове 
господарство, 

Диплом доктора 
наук ДД 004991, 

14 Історія 
української 
державності

Навчальна дисципліна 
закріплена за 
Студінський Володимир 
Аркадійович.
ПП1:
1) Студінський В.А. 
Українська класична 
література як джерело 
вивчення економічного 
розвитку України у ХІХ 
– на прочатку ХХ 
століття // Економічний 
вісник університету. 
Збірник наукових праць  



виданий 
13.04.2006, 

Атестат 
професора 12ПP 

008406, 
виданий 

25.01.2013

учених та аспірантів. – 
Вип. 33/2. – Переяслав-
Хмельницький: П-
ХДПУ, 2017. – С. 83-87. 
(фахове видання) 
2) Студінський В.А. 
Динаміка населення 
с.Пісківка Бородянської 
волості Київської 
губернії у ХІХ ст. // 
Історико-політичні 
студії. – 2017. - № 1 (7). – 
С.116-124. (фахове 
видання) 
3) Студінський В.А. 
Висвітлення актуальних 
економічних питань 
освітньої сфери в 
працях Т.М.Боголіб // 
Економічний вісник 
університету. Збірник 
наукових праць  учених 
та аспірантів. – Вип. 
36/1. – Переяслав-
Хмельницький: П-
ХДПУ, 2018. – С. 17-23. 
(фахове видання) 
4) Студінський В.А. 
Питання земельної 
власності в системі 
економічних відносин у 
творчості Івана  Франка 
// Економічний вісник 
університету. Збірник 
наукових праць  учених 
та аспірантів. – Вип. 
37/1. – Переяслав-
Хмельницький: П-
ХДПУ, 2018. – С. 185- 
189. (фахове видання)
5) Студінський В.А. 
Висвітлення питань 
економічних етнічних 
взаємин в Галичині у 
творчості Івана Франка 
// Східноєвропейський 
історичний вісник. – 
Дрогобич: Посвіт, 2018. 
– Спеціальний випуск 3. 
– С. 166-170. (фахове 
видання) 
6) Студінська Г.Я., 
Студінський В.А. 
Стратегічне партнерство 
України та ЄС // 
Формування ринкових 
відносин в Україні. – 
2018. - № 7-8. – С.22-35. 
(фахове видання)
7) Студінський В.А., 
Студінська Г.Я. Іван 
Франко про еміграцію 
українців: історико - 
економічний аналіз у 
розрізі сучасності // 
Економічний вісник 
університету. Збірник 
наукових праць  учених 
та аспірантів. – Вип. 38. 
– Переяслав-
Хмельницький: П-
ХДПУ, 2018. – С. 112- 
118. (фахове видання)
8) Студінський В.А. 
Концептуальні підходи 
до створення музею 
українського 
папірництва // 
Ніжинська старовина. – 
2018. – Вип..25 (28). – 
С.123-128. (фахове 
видання)
9) Студінський В.А. 
Погляд у минуле 
Малинщини // 
Краєзнавство. – 2018. - 
№ 2. – С.173.  (фахове 



видання)
10) Studinska G., 
Studinsky V. Brand in the 
evalution he economic 
component of strategic 
partnership (On the 
example of Ukraine – 
France relations) // 
Scientific development 
and achievements. - V. 2. 
– London: SCIEMCEE, 
2018. - P. 357-373.
11) Студінський В.А., 
Філоненко Т.М. 
Малинщина в козацьку 
добу: історіографічний 
аспект // Гілея: 
науковий вісник. – К.: 
Видавництво «Гілея, 
2018. – Спецвипуск. 
Історичні науки. – 
С.101-103. (фахове 
видання)
12) Студінський В.А., 
Жиленкова І.М. 
Розвиток економічної та 
соціальної сфери 
с.Пісківка Бородянської 
волості Київського 
повіту в  ХІХ – на 
початку ХХ ст. // 
Краєзнавство. – 2018. - 
№ 3. – С. 23-32. (фахове 
видання)
13) Студінський В.А., 
Романчук К.В. 
Проблемні аспекти 
євроінтеграційного 
процесу 
агропромислового 
комплексу України // 
Економічний вісник 
університету. Збірник 
наукових праць  учених 
та аспірантів. – Вип. 39. 
– Переяслав-
Хмельницький: П-
ХДПУ, 2018. – С. 113- 
121. (фахове видання)
14) Студінський В.А. 
Стежками Івана Франка 
// Краєзнавство. - 2018. 
- №4. - С.247. (фахове 
видання)
15) Студінський В.А., 
Долгопол І.С.  Сучасні 
тренди 
високошвидкісних 
перевезень у контексті 
політики європейської 
інтеграції України: 
визначення проблеми // 
Економічний вісник 
університету. Збірник 
наукових праць  учених 
та аспірантів. – Вип. 40. 
– Переяслав-
Хмельницький: П-
ХДПУ, 2019. – С. 129-
133. (фахове видання)
16) Студінська Г.Я., 
Студінський В.А. 
Українсько-польські 
торговельні відносини: 
ретроспективний аналіз 
// Зовнішня 
торгівля:економіка, 
фінанси, право. – 2019. - 
№ 3. – С.69-82. (фахове 
видання)
17) Студінський В.А., 
Рошкар К.М. Історико-
економічний аналіз 
співробітництва 
Міжнародного 
валютного фонду та 
України в розрізі 



сучасних викликів // 
Економічний вісник 
університету. Збірник 
наукових праць  учених 
та аспірантів. – Вип. 44. 
– Переяслав-
Хмельницький: П-
ХДПУ, 2020. – С. 165-
172. (фахове видання)
18) Студінський В.А. 
Економічне 
краєзнавство в системі 
формування сучасного 
ринкового світогляду 
педагогів професійної 
школи в Україні // 
Формування ринкових 
відносин в Україні. – 
2020. - № 10. – С.72-88. 
(фахове видання)
19) Студінський В.А. 
SoftSkills педагога 
професійної школи як 
чинник його 
конкурентоспроможнос
ті // Економічний 
вісник університету. 
Збірник наукових праць  
учених та аспірантів. – 
Вип. 47. – Переяслав: П-
ХДПУ, 2020. – С.41-46. 
(фахове видання)
20) Студінський В.А., 
Щипська Т.П. 
Економічні та 
організаційні засади 
удосконалення 
діяльності педагога в 
системі професійної 
(професійно-технічної) 
освіти України // 
Економічний вісник 
університету. Збірник 
наукових праць учених 
та аспірантів. – 
Переяслав. – 2021. - 
Випуск 49. – С. 36-41. 
(фахове видання)
21) Студінський В.А. 
Корпоративна культура  
навчального закладу як 
чинник 
компетентнісного 
потенціалу педагога 
професійної школи в 
умовах сучасного 
освітнього ринку // 
Формування ринкових 
відносин в Україні. – 
2021. - №6. – С.82-87. 
(фахове видання)
ПП4:
1) Студінський В.А. 
Міжнародні організації, 
2019.
2) Студінський В.А. 
Краєзнавство в системі 
професійної 
(професійно-технічної) 
освіти, 2021.
3) Студінський 
В.А.Методика 
проведення 
екскурсійних 
краєзнавчих занять в 
системі П(ПТ)О, 2021.
4) Студінський В.А. 
Історія української 
державності. Робоча 
програма навічальної 
дисципліни, 2021.
ПП12:
1) Студінський В.А. 
Питання визначення 
ефективних вікових 
параметрів у системі 
управління вищим 



навчальним закладом // 
Інноваційний 
менеджмент у закладах 
освіти. Збірник 
матеріалів. – Ч.2. – 
Житомир: ФОП 
Левковець, 2017. – С. 
181-186.
2) Студінський В.А. 
Дослідження 
Б.А.Звіздецьким 
Малинського городища 
// Археологія київщини. 
Тези доповідей наукової 
конференції. – К.: КУіГ, 
2017. – С.23-24.
3) Студінський В.А. Роль 
соціальних інтернет-
мереж у формуванні 
економічної поведінки 
суб’єкта // Суспільство, 
економіка та 
економічна наука в ХХІ 
столітті // Збірник 
матеріалів ІІ 
Міжнародної наково-
практичної конференції. 
– К.: КНЕУ, 2017. – 
С.135-137
1) Студінський В.А. 
Філософія «подвійних 
стандартів» у системі 
економічної поведінки 
суб’єкта // Філософія, 
наука і освіта. Другі 
академічні читання 
пам’яті Г.І.Волинки. – 
К.: НПУ, 2017. – С.154-
157.
2) Студінський В.А. 
Екологічний аспект 
соціально-економічної 
безпеки України в 
умовах війни (2014-2017 
рр.) // Сучасні 
механізми забезпечення 
соціально-економічної 
безпеки на макро- та 
макрорівнях. – Дніпро: 
Університет митної 
справи та фінансів, 2017. 
– С.106-108.
3) Студінський В.А. 
Ресурс свободи в системі 
національної та 
міжнародної економіки 
// Національні 
економічні стратегії 
розвитку в глобальному 
середовищі. – К.: НАУ, 
2017. – С.50-52.
4) Студінський В.А. 
Психолого-соціальні 
аспекти визначення 
поведінки індивіда  в 
системі корпоративних 
фінансів // 
Корпоративні фінанси: 
проблеми та 
перспективи 
інноваційного розвитку. 
– К.: КНЕУ, 2017. – 
С.193-195.
5) Студінський В.А. 
Тарас Шевченко: 
молитва за Україну // 
Конотопські читання: 
збірник наукових праць. 
– Вип.8. – Ніжин: ПП 
Лисенко М.М., 2017. – 
С.268-273.
6) Студінський В.А. 
Висвітлення 
історичного розвитку 
Новоград-Волинського у 
енциклопедичних 
виданнях // Возвягль —



Звягель — Новоград-
Волинський у часовому 
зрізі тисячоліть . – Х.: 
Майдан; К.: Стародавній 
світ, 2017. - С.54-58.
7) Студінський В.А. 
Генноомодифікованість 
організму нації в 
контексті сучасного 
цивілізаційного 
простору // 
Глобалізований світ: 
випробовуння 
людського буття. – 
Житомир: В-цтво 
Євенок О.О., 2017. – 
С.156-161.
8) Студінський В.А. 
Краєзнавчий аспект у 
творчості Юрка Гудзя: 
питання втрати 
часопросторової єдності 
душі краю і роду // ІХ 
Волинська 
Всеукраїнська історико-
краєзнавча 
конференція. Збірник 
наукових праць. – 
Житомир: Полісся, 2017. 
– С.98-100.
12) Студинский В.А. 
Тальновская бумажная 
фабрика: призабытая 
история    // Матеріали 
Всеукраїнської наково-
практичної конференції 
«Українські еліти у 
цивілізованому 
розвитку Європи». – 
Житомир: Видавець 
О.О.Євенок, 2017. – 
С.55-59
13) Студінський В.А. 
Роль Івана Мазепи в 
розвитку українського 
папірництва // 
Козацька скарбниця. 
Збірник наукових 
статей. – 2017. – Вип.8. 
– С.88-96.
14) Студінський В.А., 
Студінська Г.Я. 
Проблеми накопичення 
твердих побутових 
відходів у містах та їх 
вплив на навколишні 
лісові угіддя // 
Лісівнича освіта і наука: 
стан, пролеми та 
перспективи розвитку: 
Збірник матеріалів 
учасників науково-
практичної конференції 
студентів, магістрів, 
аспірантів, молодих 
вчених і викладачів.  – 
Малин: Вид-во МЛТК, 
2018. – С. 148-152.
15) Студінський В.А. 
Постчорнобильський 
синдром: історико-
економічний вимір // 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки та 
шляхи їх вирішення. 
Збірник наукових 
праць. - Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. – С.126-
129.
16) Студінський В.А. 
Проблеми соціалізації 
економіки у 
дослідженнях вчених 
сучасної 
політекономічної школи 
Київського 



національного 
економічного 
університету // 
Соціальне 
підприємництво: теорія, 
практика та 
міжнародний досвід. – 
К.: КНЕУ, 2018. – С.158-
161.
17) Студінський В.А. 
Пошуки соціальної 
справедливості у 
поетичній творчості 
Тараса Шевченка // 
Конотопські читання: 
збірник наукових праць. 
– Випуск ІХ. – Ніжин: 
ПП. Лисенко М.М., 
2018. – С.276-281.
18) Студінський В.А. 
Українські революційні 
визвольні змагання 
1917-1921 рр. та їх 
перебіг у смт. Пісківка 
// Національно-
визвольна боротьба 
українського народу. 
Науковий збірник 
«Велика Волинь». Праці 
Житомирського 
науково-краєзнавчого 
товариства дослідників 
Волині, Житомирської 
обласної організації 
НСКУ. – Випуск 57. – 
Бердичів: Вид.: ФОП 
Мельник М.В., 2018. – С. 
143-147.
19) Студінський В.А. 
Сторінками текстів 
Юрка Гудзя: с. 
Немильня // Матеріали 
Х Волинської 
Всеукраїнської історико-
краєзнавчої 
конференції. Збірник 
наукових праць. – 
Житомир: Полісся, 
2018. – С. 258-260.
20) Студінський В.А., 
Студінська Г.Я. 
Поведінкові 
інтеграційні процеси в 
системі цифрової 
економіки // 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. – С. 68-70.
21) Студінський В.А. 
Філософія інтеграції в 
сучасному глобальному 
освітньому бізнес-
просторі // Глобальні 
імперативи розвитку 
бізнесу та права. – К.: 
КНТЕУ, 2018. – С.91-94.
22) Студінський В.А. 
Іван Франко про 
Миколу Миклухо-
Маклая:  аналітичний 
погляд на одну 
публікацію // 
Трансформація 
українського суспільства 
та його еліт у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. – С.33-35
23) Студінський В.А. 
Краєзнавство у системі 
підготовки фахівців 
лісового господарства // 
Лісивнича освіта і 



наука: стан, проблеми та 
песпективи розвитку. – 
Малин: МЛТК, 2019.- 
С.432-437.
24) Студінський В.А. 
Економіко-екологічний 
спектр європейської 
інтеграції України // 
Аграрна наука та освіта 
в умовах євроінтеграції. 
– Кам’янець-
Подільський – 
Тернопіль: Крок, 2019. – 
С.50-52.
25) Студінський В.А. До 
питанн науково-
краєзнавчого видання з 
історії міст і сіл 
Житомирщини: 
проблеми та 
перспективи // 
Бердичівська земля як 
феномен розвитку 
європейської культури 
та мистецтва. Науковий 
збірник «Велика 
Волинь». – Вип. 58. – 
Бердичів: Вид. 6 ФОП 
Мельник М.В., 2019. – 
С.444-449
26) Студінська Г.Я., 
Студінський В.А. 
Ремесла Малина в 
контексті історичного 
бренда міста // Ремесла 
та промисли Поліської 
зони. Проблеми 
дослідження і 
популяризації. – 
Малин: КП МРД, 2019. – 
С. 4-8.
27) Студінський В.А. 
Глобальні економіко-
екологічні наслідки 
лісових катастроф та їх 
вплив на розвиток 
світового господарства 
// Перспективи 
розвитку лісового та 
садово-паркового 
господарства. – Умань: 
Видавець 
«СочінськийМ.М.», 
2019. – С.147-149.
28) Студінський В.А. 
Ресурс свободи як 
чинник формування 
економічної поведінки 
суб’єкта. Конспект 
лекції. – Малин: НДНЦ 
«ПринцепС», 2019. – 18 
с.
29) Студінський В.А. 
Локальний фокус 
Великого терору: 
політичні репресії у смт. 
Пісківка Київської 
області // Велика 
Волинь. Праці 
Житомирського 
науково-краєзнавчого 
товариства дослідників 
Волині. – Випуск 59. – 
Житомир, 2019. – С. 
465-479.
30) Студінський В.А. 
Екологічна складова у 
сучасному 
поведінковому процесі 
суспільства. Конспект 
лекції. – Малин: НДНЦ 
«ПринцепС», 2019. – 22 
с.
31) Студінський В.А. 
Історична пам’ять у 
контексті формування 
економічної поведінки 



нації. Конспект лекції. – 
Малин: НДНЦ 
«ПринцепС», 2019. – 24 
с.
32) Студінський В.А., 
Лінчевська М.О. 
Актуальні питання 
діджиталізації 
економіки послуг на 
сучасному етапі // 
Цифрова економіка: 
збірник матеріалів ІІ 
Національної науково-
методичної 
конференції. – К.: 
КНЕУ, 2019. – С.322-
325.
33) Студінська Г.Я., 
Студінський В.А. 
Дорожня карта бренд-
особистості 
С.К.Харічкова // 
Сучасний менеджмент 
економічних систем в 
координатах парадигми 
сталого розвитку. 
Матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної конференції. 
– Одеса: ОНПУ, 2019. – 
С.133-137.
34) Студінський В.А. 
Історичний часопростір 
Юрка Гудзя. Конспект 
лекції. – Малин: НДНЦ 
«ПринцепС», 2020. – 24 
с.
35) Студінський В.А. 
Маніпуляції у ЗМІ як 
засіб впливу на 
громадську думку в 
умовах гібридної війни  
// Журналістика та 
реклама: вектори 
взаємодії : тези 
доповідей ІІ 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
– К.: : КНТЕУ, 2020. – 
С.199-202.
36) Студінський В.А. 
Глобальні суспільно-
економічні 
трансформації в 
контексті пандемії 
covid-19 // Соціальні та 
гуманітарні технології: 
філософсько-освітній 
аспект: матеріали VІ 
науково-практичної 
конференції (23 квітня 
2020 року, м. Черкаси) / 
Упор. Т. О. Дроздова. – 
Черкаси : ФОП 
Гордієнко Є.І., 2020. – 
С.25-29.
37) Студінський В.А.  
Урбаністичне 
краєзнавство: 
теоретико-
методологічні питання в 
системі 
міждисциплінарного 
дослідження // Родина 
Рильських у 
європейському 
культурному просторі 
ХІХ-ХХ століття. – 
Новоград-Волинський: 
Новоград, 2020. – 
С.309-315.
38) Студінський В.А., 
Студінська Г.Я. 
Теоретико-
методологічні підходи 
до ефективного 
управління 



рекреаційними 
ресурсами міста Малин 
та навколишніх 
територій // Лісивнича 
освіта і наука: стан, 
проблеми та песпективи 
розвитку. – Малин: 
МЛТК, 2020.- С.113-117
39) Студінський В.А. 
Соціальні наслідки 
першого 
постчорнобильського 
десятиліття на 
Житомирщині (1986-
1996 рр.): історико-
економічний аналіз // 
Сучасний менеджмент 
економічних систем у 
координатах парадигми 
сучасного розвитку. – 
Дніпро: Середняк Т.К., 
2020. – С.202-205.
40) Студінський В.А. 
Проблемні питання 
організації ефективного 
управління територіями 
в умовах 
адміністративної 
рефрми в Україні // 
Економіко-правові 
аспекти 
господарювання: 
сучасний стан, 
ефективність та 
перспективи. – Одеса: 
Принт бистро, 2020. – 
С.90-92
41) Студінський В.А. 
Висвітлення та 
акцентуалізація 
соціально-економічних 
питань українського 
суспільства в творчості 
Панаса Мирного // 
П’яті Череванівські 
наукові читання (на 
пошану професора 
А.С.Череваня). Збірник 
наукових статей.- 
Випуск V. – Полтава: 
ПНПУ імені 
В.Г.Короленка, 2020. – 
С.32-38.
42) Студінський В.А. 
Пісківка в період 
німецько-радянської 
війни: 1941-1944 роки // 
Літопис історії України: 
новітня доба. -  Збірник 
матеріалів науково-
практичної конференції. 
– Корсунь-
Шевченківський: ФОП 
Майданченко І.С., 2020. 
– С.11-17.
43) Студінський В.А. 
Розвиток паперової 
промисловості на 
Житомирщині: XVII – 
початок ХХ ст. // 
Музейна справа на 
Житомищині: історія та 
сучасність. Науковий 
збірник «Велика 
Волинь». – Випуск 60. – 
Бердичів: ФОП Мльник 
М.В., 2020. – С. 430-436.
44) Студінський В.А. 
Проблемні питання в 
умовах діджиталізації 
освітнього процесу // 
Інформаційно-ресурсне 
забезпечення освітнього 
процесу в умовах 
діджиталізації 
суспільства : збірник 
матеріалів Міжнародної 



науково-практичної 
конференції. – К.: 
Науково-методичний 
центр ВФПО, 2020. – С. 
31-33.
45) Studinski W. 
PROBLEMATYCZNE 
PYTANIA INTEGRACJI 
UKRAIŃSKIEJ 
FACHOWEJ SZKOŁY DO 
EUROPEJSKIEGO 
OŚWIATOWEGO 
OBSZARU // Психолого-
педагогічні аспекти 
навчання дорослих в 
системі неперервної 
освіти» : збірник тез VІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції / за наук. 
ред.. Сидоренко В.В., 
Біла Церква : БІНПО 
ДВНЗ УМО, 2020. – 
С.356-359.
46) Студінський В.А., 
Студінська Г.Я. 
Методико-
методологічні засади 
формування економіко-
екологічних 
компетентностей у 
педагога професійної 
школи // Лісівнича 
справа і наука: стан, 
проблеми 
таперспективи 
розвитку. – Малин: 
МЛТК, 2021. – С.245-
248
47) Студінський В.А. 
Вплив досліджень 
Лаврентія Похилевича  
населених пунктів 
Радомисльського повіту 
на розвиток сучасного 
краєзнавства регіону // 
Київщина: історія 
рідного краю: матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної краєзнавчої 
конференції "Треті 
краєзнавчі читання 
імені Лаврентія 
Похилевича" / 
упорядники: В. С. 
Перерва, О. Д. 
Рокицька. – Біла 
Церква: КНЗ КОР 
«КОІПОПК», 2021. - С. 
105-108.
48) Студінський В.А.  
Краєзнавство професії в 
діяльності педагога 
професійної 
(професійно-технічної) 
освіти: постановка 
питання // Розвиток 
педагогічної 
майстерності 
майбутнього педагога в 
умовах освітніх 
трансформацій: 
матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції. 
– Глухів: Глухівський 
НПУ ім. О. Довженка, 
2021. – С. 46-48
49) Студінський В.А. 
Професія в історичному 
вимірі: краєзнавчо-
культурологічний 
аспект  // 
Культуротворча 
діяльність із збереження 
історії професії як 
пріоритету в 



формуванні культури 
фахівця: матеріали обл. 
наук.-практ. конф. - 
наук.-метод. вид. / 
упоряд. О. Д. Рокицька, 
В. А. Шатунов. – Біла 
Церква, КНЗ КОР 
«КОІПОПК», 2021. – 
(Серія : Збережемо 
історичну пам`ятку. 
Вип. 2). - С. 74-77.
50) Студінський В.А. 
Економічне 
краєзнавство в системі 
професійної освіти: 
методико-
методологічний аспект 
// Соціальні та 
гуманітарні технології: 
філософсько-освітній 
аспект: матеріали VІІ 
науково-практичної 
конференції. - Черкаси : 
ФОП Гордієнко Є.І., 
2021. – С. 52-55.
51) Студінський В.А. 
Організаційно-безпекові 
заходи припроведенн 
краєзнавчого 
екскурсійного заняття 
на виробничому 
підприємстві в системі 
професійної 
(професійно-технічної 
освіти) // Сучасна 
парадигма освіти з 
охорони праці: Зб. 
Матеріалів Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. викладачів та 
фахівців-практиків / 
Білоцерківський 
інститут неперервної 
професійної освіти. Біла 
Церква: БІНПО УМО, 
2021. С. 123-125.
52) Студінський В.А.,  
Петрушак О.М. 
Науково-методичні 
підходи до здійснення 
краєзнавчої роботи в 
навчальних закладах 
П(ПТ)О в умовах 
глобальної 
діджиталізації // 
Інноваційні моделі 
розвитку науково-
методичної 
компетентності 
педагогів професійної і 
фахової передвищої 
освіти: досвід, 
проблеми, перспективи: 
зб. матеріалів 
Міжнародної 
конференції з онлайн-
трансляцією. – Біла 
Церква: БІНПО, 2021. – 
С. 108-111.
53) Студінський В.А. 
Творча спадин Івана 
Франка в контексті 
сучасних глобальнх 
трансформацій: нове 
прочитання // Альманах 
«Франкініана». – К.: 
ВПЦ «Київський 
університет», 2021. – 
С.73-77.
ПП19:
1) Член  методичного 
об’єднання викладачів 
соціальних дисциплін.

343865 Фучило 
Ярослав 
Дмитрович

Завідувач 
кафедри 
лісівництва 

Лісівництва та 
захисту лісу

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 

14 Правова 
культура 
особистості

Навчальна дисципліна 
закріплена за Якименко 
Аліса Петрівна.



та захисту 
лісу, 
Основне 
місце роботи

університет 
біоресурсів і 

природокористу
вання України, 
рік закінчення: 

1984, 
спеціальність:  

Лісове 
господарство, 

Диплом доктора 
наук ДД 004991, 

виданий 
13.04.2006, 

Атестат 
професора 12ПP 

008406, 
виданий 

25.01.2013

ПП19:
1) КНП «ЦПМСД» 
Шевченківського 
району м. Києва  
юрисконсульт І 
категорії, працює в 
коледжі   на умовах 
сумісництва, в обсязі 
менше 0,25 ставки.

343248 Левченко 
Валерій 
Борисович

Викладач, 
Сумісництво

Малинський 
лісотехнічний 

коледж

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

7.09010101 
агрономія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041478, 
виданий 

14.06.2007, 
Атестат доцента 

12ДЦ 042031, 
виданий 

28.04.2015

20 Охорона лісів 
від пожеж 

ПП1:
1) 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.
2) 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.
3) 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.
4) Levchenko VB, 
Romanyuk AA 
Mathematical model of 
hydrophysical processes 
in forest swamp 
ecocenoses of Zhytomyr 
Polissya. // VB 
Levchenko, AA 
Romanyuk / Scientific 
review. - 2019. - №6 (59), 
(Scopus). Kyiv-2019. Pp. 
13-27.
5) Levchenko V. B., 
Rusetskaya N. M., 
Navolnieva D. R. 
Ecological and forest 
features of Zhytomyr. 
Scientific journal 



Innovative solutions in 
modern science. (2019). 
No. 9(36), Dubai, 
(Scopus), S – 17-49.
6) Levchenko V. B., 
Shulga I. V., Romanyuk A. 
A., Bezverkha L. M. Use 
of remote geoinformation 
technologies for forest 
pathologymonitorin in 
the Zhytomyr Polissya. 
Scientific journal 
Innovative solutions in 
modern science. (2020). 
No. 2 (38), Dubai, 
(Scopus), S. 21-45.
7) Levchenko V. B., 
Martenuk G. M., 
Pasichnyk I. O., 
Maksymova T. M. 
Pathological process of 
root sponge of pine in the 
conditions of forest 
edatops and climate 
change state enterprise 
«Zarichanske forestry». 
Paradigm of knowledge 
№ 5(43), 2020. 
Frankfurt, Germany, 
(Scopus), S. 24-45.
8) Levchenko V. B., 
Shulga I. V., Nemerytska 
L. V., Zhuravska I. A., 
Romanyuk A. A. 
Organization and 
monitoring of forest pests 
with the use of 
pheromones in the 
cjnditions of the state 
enterprise 
«ZARICHANSKE 
FORESTRY». DOI 
10.26886/2414-
634X.1(45)2021.4 
Innovative Solutions In 
Modern Science № 1(45), 
2021. City Buffalo, State 
of New York, (GOOGLE 
SCHOLAR), S. 60-81.
9) Hurzhii R. V., 
Yavorovskyi P. P., 
Sydorenko S. H., 
Levchenko V. B., 
Tyshchenko O. M., 
Tertyshnyi A. P., 
Yakubenko B. Y. Trends 
in forest fuel 
accumulation in pine 
forests of Kyiv Polissya in 
Ukraine. DOI: 
10.2478/ffp-2021-0013. 
Folia Forestalia Polonica, 
Series A – Forestry, 2021, 
Vol. 63 (2), (Scopus), S. 
116-124. 
ПП2:
1) Деклараційний 
патент. Свідоцтво про 
реєстрацію авторського 
права на твір за №95983 
від 11.02.2020 року. 
Комп’ютерна програма 
«Прогнозування стану 
пожежної небезпеки в 
лісах України на 
Digitals-платформі». 
Автор(и) Яворовський 
Петро Петрович, Гуржій 
Роман Віталійович, 
Левченко Валерій 
Борисович, Устименко 
Ярослав Іванович, 
Сидоренко Сергій 
Григорович, Пузріна 
Наталія Василівна, 
Бойко Ганна Олексіївна.
ПП3:



1) Шудренко І. В., 
Левченко В. Б., 
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.
2) 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.
3) 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.
4) 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., 
іл.
5) 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.
6) Левченко В. Б., 
Шульга І. В., Романюк А. 
А., Немерицька Л. В., 
Вишневський А. В., 
Котков В. І. 
Лісопатологія з 
основами моніторингу. / 
В. Б. Левченко, І. В. 
Шульга, А. А. Романюк, 
Л. В. Немерицька, А. В. 
Вишневський, В. І. 



Котков / за ред. к. с.-г. 
н., доц. В. Б. Левченка. – 
Житомир: Вид-во ЖДУ 
ім. І. Франка, 2020. – 
268 с.
7) Левченко В. Б., 
Немерицька Л. В., 
Мартенюк Г. М., 
Безверха Л. М., 
Максимова Т. М. Вступ 
до спеціальності. 
Агрономія. Підручник 
для студентів напряму 
підготовки 201 
«Агрономія» освітнього 
ступеня «Бакалавр» / За 
ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. 
Левченко: – Житомир: 
Вид-во ЖДУ ім. І. 
Франка, 2020. – 396 с.
8) Левченко В. Б., 
Немерицька Л. В., 
Журавська І. А., 
Безверха Л. М., 
Романюк А. А. Лісова 
ентомологія. 
Навчальний практикум. 
Житомир: Вид-во ЖДУ 
ім. І. Франка, 2021. - 68 
с.
9) Левченко В. Б., 
Шульга І. В., Шкатула В. 
П., Романюк А. А. Лісова 
пірологія з основами 
гасіння лісових пожеж. 
Підручник для студентів 
спеціальності 205 
«Лісове господарство» 
освітнього ступеня: 
«Молодший бакалавр», 
«Бакалавр», та першого 
наукового ступеня 
вищої освіти «Магістр» 
/ За ред. кандидата с.-г. 
наук, доцента В. Б. 
Левченко: - Житомир: 
Вид-во ЖДУ ім. І. 
Франка, 2021 р. – 274 с.
10) Левченко В. Б., 
Шкатула В. П., Романюк 
А. А. Лісова таксація. 
Навчально - 
практичний посібник 
для студентів 
спеціальності 205 
«Лісове господарство» 
освітньо-професійних 
ступенів: «Фаховий 
молодший бакалавр», 
«Молодший бакалавр», 
першого рівня вищої 
освіти «Бакалавр», 
другого рівня вищої 
освіти «Магістр» / За 
ред. кандидата с.-г. 
наук, доцента В. Б. 
Левченко: - Житомир: 
Вид-во ЖДУ ім. І. 
Франка, 2021 р. – 100 с.
ПП4:
1) 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. 
2) 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. 
3) 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. 
4) 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. 
5) 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. 
6) 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. 
7) 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. 
8) 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. 
9) 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. 
10) 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. 
ПП8:
1) Виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) 
відповідального 
виконавця наукової 
теми: «Вивчення 
всихання соснових 
насаджень в суборових 
умовах та 
удосконалення заходів 
захисту в умовах 
Державного 
підприємства 
Житомирське лісове 
господарство (номер 
державної реєстрації: 
(0117U002644).
2) Виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) 
відповідального 
виконавця 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).
3) Виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту) за 
ініціативної тематики: 
«Прогнозування стану 
пожежної небезпеки в 
лісах України на 
Digitals-платформі» 
(номер державної 
реєстрації: 
0120U004765).
ПП9:
1) член Науково-
технічної Ради 
Поліського природного 
заповідника.
ПП10:
1) Міжнародний 
науковий проект: 
«Полісся. Дика природа 
без кордонів». 
Поліський природний 
заповідник, 2019 р.
ПП11:
1) Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
Житомирське лісове 
господарство по 
питаннях 
лісопатологічної 
експертизи та 
моніторингу 
розповсюдження 
кореневої губки сосни 
звичайної; 2018 р.
2) Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
Зарічанське лісове 
господарство по 
питаннях 
прогнозування, 
моніторингу лісових 
пожеж; 2019 р.



3) Наукове 
консультування 
Житомирського 
обласного управління 
лісового та 
мисливського 
господарства по 
питаннях раціонального 
та невиснажливого 
ведення лісового 
господарства в тому 
числі на землях 
постраждалих в 
наслідок аварії на ЧАЕС; 
2020 р.
4) Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
Малинське лісове 
господарство по 
питаннях 
лісовідновлення після 
проходження лісових 
пожеж, 2020 р.
ПП12:
1) 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. // «Практика і 
теорія ефективного 
використання 
земельних ресурсів 
Полісся». Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція, м. 
Житомир, 22-23 лютого 
2017 року. Вид-во ЕЦ 
«Укрекобіокон», 2017. С. 
108-112.
2) Левченко В. Б., 
Шульга І. В. Вплив 
перспективних 
фунгіцидів на стійкість 
посадкового матеріалу 
сосни звичайної та дуба 
звичайного до 
комплексу хвороб в 
умовах базового 
розсадника ДП 
„Малинське ЛГ”. / 
Левченко В. Б., Шульга 
І. В. // Наукові читання-
2017. – Житомир: Вид-
во «Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2017. С. 
132 – 136.
3) Левченко В. Б., 
Стадник О. О. 
Особливості створення 
лісових культур на 
торфових грунтах в 
умовах державного 
підприємства 
Малинське лісове 
господарство 
Житомирської області. / 
Левченко В. Б., Стадник 
О. О. // Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Відтворимо ліси 
разом», 14 – 15 березня: 
Збірник тез / за заг. ред. 
професора В. В. 
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умовах Житомирського 
Полісся. Проблеми 
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сільському господарстві 
Житомирської області. 
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підприємств в контексті 
міжнародної інтеграції. 
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2018. С. 47-50.  
12) Лойко С. В. Ризики 
запровадження обігу 
земель 
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робіт учасн., Belgium: 
Namur, 2019. Р.16-19. 
14) Лойко С. В. Розвиток 
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Бордусь О.О., Кукош 
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однорічних живцевих 
саджанців чорних 
тополь у 
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Лісостепу. // 
«Лісовирощування: 
історична та 
інноваційна діяльність у 
галузі лісового  
господарства»: 
матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
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з дня народження В.Є. 
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29) Гументик М.Я., 
Фучило Я.Д., Радейко 
Б.М., Кателевський В.М. 
Економічні та 
екологічні аспекти 
створення промислових 
плантацій для 
виробництва біопалива  
// Лісівнича освіта і 
наука: стан, пролеми та 
перспективи розвитку: 
Збірник матеріалів 
учасників науково-
практичної конференції 
студентів, магістрів, 
аспірантів, молодих 
вчених і викладачів (26 
березня 2020 р., 
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Я.Д. Використання 
показників 
гідротермічного 
коефіцієнта для 
дослідження 
радіального приросту 
дерев дуба звичайного в 
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I.D., Fuchylo Y.D. Use of 
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radial growth of oak trees 
in polissya of ukraine // 
«Organization of 
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31) Вокальчук Б.М., 
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енергетичних плантацій 
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учасників науково-
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sylvesris L. в 
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перспективи розвитку: 
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2). Карпович М. С., 
Дрозда В. Ф. 
Технологічні 
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2017 року: тези доповіді. 
Малин, 2017. С. 30–36.
3) Дрозда В. Ф., 
Карпович М. С. Роль 
ентомофагів в популяції 
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2019 року: тези доповіді. 
Вінниця, 2019. Ч. 2. С. 
46–49.
5) Карпович М. С., 
Дрозда В. Ф. Роль 
природних популяцій 
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досягнення науки та 
техніки: Збірник 
наукових матеріалів 
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Дрозда В. Ф. 
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насадженнях. Світовий 
розвиток науки та 
техніки: Збірник 
наукових матеріалів 
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науково-практичної 
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року: тези доповіді. 
Вінниця, 2019. Ч. 7.             
С. 30–33.
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шовкопряда на Поліссі 
України. Topical issues of 
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конференція, м. 
Житомир, 3–5 червня 
2020 року: тези 
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(Dendrolimus pini L.) 
один з 
найнебезпечніших 
шкідників Полісся 
України. Лісові 
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1984, 
спеціальність:  

Лісове 
господарство, 

Диплом доктора 
наук ДД 004991, 

виданий 
13.04.2006, 

Атестат 
професора 12ПP 

008406, 
виданий 

25.01.2013

14 ГІС в лісовому 
господарстві

Дисципліна закріплена 
за викладачем Сірук 
Юрій Петрович
ПП1:
1) Сірук Ю.В., Печенюк 
Є.П., Чернюк Т.М., 
Вишневський А.В. 
Характеристика 
лісового фонду 
радіоактивно 
забруднених територій 
Житомирської області. 
Вісник ЖНАЕУ. Вип. 1 
(55), т. 3. 241–247с.
2) Печенюк Є.П., Сірук 
Ю.В. Динаміка росту 
сосняків 
Житомирського Полісся 
в осередках кореневої 
губки і поза ними. 
Лісове і садово-паркове 
господарство. 
http://journals.nubip.edu
.ua/index.php/Lis/issue/
view/544
3) Сірук Ю.В., Сірук І.М. 
Структура ділянок 
лісового фонду зеленої 
зони міста Житомира. 
Наукові горизонти. 
Scientific Horizons.  18-
28 с.
4) Сірук Ю.В., Зінкевич 



Р.А. Експрес-метод 
визначення санітарного 
стану насаджень за 
допомогою програми 
«RELASCOPE+». 
Наукові горизонти. 
Scientific Horizons. 2020. 
№ 5 (90). С. 73–81.
ПП3:
1) Бузун В.О., Турко 
В.М., Сірук Ю.В. Книга 
лісів Житомирщини: 
історико-економічний 
нарис. Монографія. 
Житомир: Вид: О. О. 
Євенок, 2018,  440 с. 
2) Мостепанюк В.А., 
Ейсмонт В.С., Гайдучок 
Т.С., Сірук Ю.В. 
Лісовпорядкування у 2-
х ч. Ч.2. Проектування 
лісового господарства в 
експлуатаційних лісах. 
Вид-во Житомир: О.О. 
Євенок, 2018, 340 с.
ПП4:
1) Сірук  Ю. В. 
Технологія 
лісовпорядкування. 
Методичні вказівки до 
виконання практичних 
робіт (для студентів 
спеціальності 205 
«Лісове господарство», 
ОС «бакалавр»), Вид-во 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017.
2) Сірук  Ю. В. ГІС в 
лісовому господарстві. 
Методичні вказівки до 
виконання практичних 
робіт (для студентів 
спеціальності 205 
«Лісове господарство», 
ОС «бакалавр»), Вид-во 
Житомир: Поліський 
університет, 2021.
3) Сірук  Ю. В. 
Лісопаркове 
господарство. 
Методичні рекомендації 
для виконання 
практичних робіт (для 
студентів спеціальності 
205 «Лісове 
господарство» , ОС 
«бакалавр»), Вид-во 
Житомир: Поліський 
університет, 2021.
4) Сірук  Ю. В. ГІС в 
лісовому господарстві. 
Робоча програма 
навчальної дисципліни, 
2021.
ПП 6:
1) Порохняч Ігор 
Володимирович на тему 
«Стан та особливості 
формування ялинових 
насаджень Новгород-
Сіверського Полісся» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
сільськогосподарських  
наук  зі спеціальності 
06.03.03 – 
«Лісознавство і 
лісівництво», 2017.
2) Котляревська Уляна 
Миколаївна на тему 
«Мортмаса 
клейковільхових лісів 
Українського Полісся» 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
сільськогосподарських  
наук  зі спеціальності 



06.03.03 – 
«Лісознавство і 
лісівництво», 2018.
ПП8:
1) Сірук Ю. В. 
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідої теми 
«Формування стійких 
лісових і паркових 
насаджень в умовах 
еколого-кліматичних 
змін Полісся України» 
(№ держреєстрації 
0119U103027, 2019-2024 
роки.
2) Сірук Ю. В. 
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми «Типи 
зрубів та процес 
лісовідновлення в 
умовах Центрального 
Полісся» , 2013-2019 
роки.
ПП12:
1) Сірук Ю.В.  
«Характеристика 
рекреаційно-оздоровчих 
лісів Житомирщини». 
Колесніковські читання: 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., Харків: 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2017, С. 75-77.
2) Сірук Ю. В. 
«Використання 
програми 
«Лісовпорядник» при 
підготовці студентів 
спеціальності «Лісове 
господарство». 
Проблеми розвитку 
лісової таксації, 
лісовпорядкування та 
інвентаризації лісів : 
тези доповідей 
учасників Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. Київ: 
НУБіП, 2018, С. 114-115.
3) Сірук Ю.В., 
Мартиненко В.В. 
«Впорядкування лісів 
Прилуцького лісництва 
ДП «Овруцьке ЛГ» із 
використанням 
програмних засобів 
«QGIS». Ліс, наука, 
молодь : матеріали VІ 
Всеукраїнської 
конференції студентів, 
магістрів, аспірантів і 
молодих учених. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. С. 115–116.
4) Сірук Ю. В. 
«Використання 
програми 
«Лісовпорядник» при 
підготовці студентів 
спеціальності «Лісове 
господарство». 
Проблеми розвитку 
лісової таксації, 
лісовпорядкування та 
інвентаризації лісів : 
тези доповідей 
учасників Міжнар. 
наук.-практ. конф. Київ: 
НУБіП, 2018, С.114–115.
5) Зінкевич Р. А., Сірук 
Ю. В. «Експрес-метод 
визначення санітарного 
стану насаджень за 
допомогою програми 



«RELASCOPE+». Ліс, 
наука, молодь : 
матеріали VІІ 
Всеукраїнської 
конференції студентів, 
магістрів, аспірантів і 
молодих учених, . 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019, С. 86-89.
ПП14: 
1) ІІ місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі наукових робіт 
зі спеціальності «Лісове 
господарство» із 
науковою роботою на 
тему: «Точність 
визначення суми площ 
поперечних перетинів 
при проведенні 
реласкопічної таксації із 
використанням 
реласкопічних 
коефіцієнтів різної 
величини» (Рубанова 
О.О.), 2018.
2) І місце на IІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
зі спеціальності «Лісове 
господарство» (Зінкевич 
Р.А.), 2019. 
3) ІІІ місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі наукових робіт 
зі спеціальності «Лісове 
господарство» із 
науковою роботою на 
тему: «Експрес-метод 
визначення санітарного 
стану за допомогою 
додатку «RELASCOPE+» 
(Зінкевич Р.А.), 2020.
4) І місце 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності «Лісове 
господарство» з 
науковою роботою на 
тему: «Лісовідновний 
потенціал сосняків у 
свіжих суборах 
Житомирського Полісся 
в умовах еколого-
кліматичних змін» 
(Зінкевич Р.А.), 2021.
ПП19:
Член товариства 
лісівників України.

343865 Фучило 
Ярослав 
Дмитрович

Завідувач 
кафедри 
лісівництва 
та захисту 
лісу, 
Основне 
місце роботи

Лісівництва та 
захисту лісу

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
університет 
біоресурсів і 

природокористу
вання України, 
рік закінчення: 

1984, 
спеціальність:  

Лісове 
господарство, 

Диплом доктора 
наук ДД 004991, 

виданий 
13.04.2006, 

Атестат 
професора 12ПP 

008406, 
виданий 

25.01.2013

14 Лісовпорядкува
ння

Дисципліна закріплена 
за викладачем Сірук 
Юрій Петрович
ПП1:
1) Сірук Ю.В., Печенюк 
Є.П., Чернюк Т.М., 
Вишневський А.В. 
Характеристика 
лісового фонду 
радіоактивно 
забруднених територій 
Житомирської області. 
Вісник ЖНАЕУ. Вип. 1 
(55), т. 3. 241–247с.
2) Печенюк Є.П., Сірук 
Ю.В. Динаміка росту 
сосняків 
Житомирського Полісся 
в осередках кореневої 
губки і поза ними. 
Лісове і садово-паркове 
господарство. 
http://journals.nubip.edu
.ua/index.php/Lis/issue/
view/544
3) Сірук Ю.В., Сірук І.М. 



Структура ділянок 
лісового фонду зеленої 
зони міста Житомира. 
Наукові горизонти. 
Scientific Horizons.  18-
28 с.
4) Сірук Ю.В., Зінкевич 
Р.А. Експрес-метод 
визначення санітарного 
стану насаджень за 
допомогою програми 
«RELASCOPE+». 
Наукові горизонти. 
Scientific Horizons. 2020. 
№ 5 (90). С. 73–81.
ПП3:
1) Бузун В.О., Турко 
В.М., Сірук Ю.В. Книга 
лісів Житомирщини: 
історико-економічний 
нарис. Монографія. 
Житомир: Вид: О. О. 
Євенок, 2018,  440 с. 
2) Мостепанюк В.А., 
Ейсмонт В.С., Гайдучок 
Т.С., Сірук Ю.В. 
Лісовпорядкування у 2-
х ч. Ч.2. Проектування 
лісового господарства в 
експлуатаційних лісах. 
Вид-во Житомир: О.О. 
Євенок, 2018, 340 с.
ПП4:
1) Сірук  Ю. В. 
Технологія 
лісовпорядкування. 
Методичні вказівки до 
виконання практичних 
робіт (для студентів 
спеціальності 205 
«Лісове господарство», 
ОС «бакалавр»), Вид-во 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017.
2) Сірук  Ю. В. ГІС в 
лісовому господарстві. 
Методичні вказівки до 
виконання практичних 
робіт (для студентів 
спеціальності 205 
«Лісове господарство», 
ОС «бакалавр»), Вид-во 
Житомир: Поліський 
університет, 2021.
3) Сірук  Ю. В. 
Лісопаркове 
господарство. 
Методичні рекомендації 
для виконання 
практичних робіт (для 
студентів спеціальності 
205 «Лісове 
господарство» , ОС 
«бакалавр»), Вид-во 
Житомир: Поліський 
університет, 2021.
4) Сірук  Ю. В. 
Лісовпорядкування. 
Робоча програма 
навчальної дисципліни, 
2021.
ПП 6:
1) Порохняч Ігор 
Володимирович на тему 
«Стан та особливості 
формування ялинових 
насаджень Новгород-
Сіверського Полісся» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
сільськогосподарських  
наук  зі спеціальності 
06.03.03 – 
«Лісознавство і 
лісівництво», 2017.
2) Котляревська Уляна 
Миколаївна на тему 



«Мортмаса 
клейковільхових лісів 
Українського Полісся» 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
сільськогосподарських  
наук  зі спеціальності 
06.03.03 – 
«Лісознавство і 
лісівництво», 2018.
ПП8:
1) Сірук Ю. В. 
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідої теми 
«Формування стійких 
лісових і паркових 
насаджень в умовах 
еколого-кліматичних 
змін Полісся України» 
(№ держреєстрації 
0119U103027, 2019-2024 
роки.
2) Сірук Ю. В. 
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми «Типи 
зрубів та процес 
лісовідновлення в 
умовах Центрального 
Полісся» , 2013-2019 
роки.
ПП12:
1) Сірук Ю.В.  
«Характеристика 
рекреаційно-оздоровчих 
лісів Житомирщини». 
Колесніковські читання: 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., Харків: 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2017, С. 75-77.
2) Сірук Ю. В. 
«Використання 
програми 
«Лісовпорядник» при 
підготовці студентів 
спеціальності «Лісове 
господарство». 
Проблеми розвитку 
лісової таксації, 
лісовпорядкування та 
інвентаризації лісів : 
тези доповідей 
учасників Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. Київ: 
НУБіП, 2018, С. 114-115.
3) Сірук Ю.В., 
Мартиненко В.В. 
«Впорядкування лісів 
Прилуцького лісництва 
ДП «Овруцьке ЛГ» із 
використанням 
програмних засобів 
«QGIS». Ліс, наука, 
молодь : матеріали VІ 
Всеукраїнської 
конференції студентів, 
магістрів, аспірантів і 
молодих учених. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. С. 115–116.
4) Сірук Ю. В. 
«Використання 
програми 
«Лісовпорядник» при 
підготовці студентів 
спеціальності «Лісове 
господарство». 
Проблеми розвитку 
лісової таксації, 
лісовпорядкування та 
інвентаризації лісів : 
тези доповідей 
учасників Міжнар. 



наук.-практ. конф. Київ: 
НУБіП, 2018, С.114–115.
5) Зінкевич Р. А., Сірук 
Ю. В. «Експрес-метод 
визначення санітарного 
стану насаджень за 
допомогою програми 
«RELASCOPE+». Ліс, 
наука, молодь : 
матеріали VІІ 
Всеукраїнської 
конференції студентів, 
магістрів, аспірантів і 
молодих учених, . 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019, С. 86-89.
ПП14: 
1) ІІ місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі наукових робіт 
зі спеціальності «Лісове 
господарство» із 
науковою роботою на 
тему: «Точність 
визначення суми площ 
поперечних перетинів 
при проведенні 
реласкопічної таксації із 
використанням 
реласкопічних 
коефіцієнтів різної 
величини» (Рубанова 
О.О.), 2018.
2) І місце на IІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
зі спеціальності «Лісове 
господарство» (Зінкевич 
Р.А.), 2019. 
3) ІІІ місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі наукових робіт 
зі спеціальності «Лісове 
господарство» із 
науковою роботою на 
тему: «Експрес-метод 
визначення санітарного 
стану за допомогою 
додатку «RELASCOPE+» 
(Зінкевич Р.А.), 2020.
4) І місце 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності «Лісове 
господарство» з 
науковою роботою на 
тему: «Лісовідновний 
потенціал сосняків у 
свіжих суборах 
Житомирського Полісся 
в умовах еколого-
кліматичних змін» 
(Зінкевич Р.А.), 2021.
ПП19:
Член товариства 
лісівників України.

343865 Фучило 
Ярослав 
Дмитрович

Завідувач 
кафедри 
лісівництва 
та захисту 
лісу, 
Основне 
місце роботи

Лісівництва та 
захисту лісу

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
університет 
біоресурсів і 

природокористу
вання України, 
рік закінчення: 

1984, 
спеціальність:  

Лісове 
господарство, 

Диплом доктора 
наук ДД 004991, 

виданий 
13.04.2006, 

Атестат 
професора 12ПP 

008406, 

14 Лісова таксація Дисципліна закріплена 
за викладачем Сірук 
Юрій Петрович
ПП1:
1) Сірук Ю.В., Печенюк 
Є.П., Чернюк Т.М., 
Вишневський А.В. 
Характеристика 
лісового фонду 
радіоактивно 
забруднених територій 
Житомирської області. 
Вісник ЖНАЕУ. Вип. 1 
(55), т. 3. 241–247с.
2) Печенюк Є.П., Сірук 
Ю.В. Динаміка росту 
сосняків 
Житомирського Полісся 
в осередках кореневої 



виданий 
25.01.2013

губки і поза ними. 
Лісове і садово-паркове 
господарство. 
http://journals.nubip.edu
.ua/index.php/Lis/issue/
view/544
3) Сірук Ю.В., Сірук І.М. 
Структура ділянок 
лісового фонду зеленої 
зони міста Житомира. 
Наукові горизонти. 
Scientific Horizons.  18-
28 с.
4) Сірук Ю.В., Зінкевич 
Р.А. Експрес-метод 
визначення санітарного 
стану насаджень за 
допомогою програми 
«RELASCOPE+». 
Наукові горизонти. 
Scientific Horizons. 2020. 
№ 5 (90). С. 73–81.
ПП3:
1) Бузун В.О., Турко 
В.М., Сірук Ю.В. Книга 
лісів Житомирщини: 
історико-економічний 
нарис. Монографія. 
Житомир: Вид: О. О. 
Євенок, 2018,  440 с. 
2) Мостепанюк В.А., 
Ейсмонт В.С., Гайдучок 
Т.С., Сірук Ю.В. 
Лісовпорядкування у 2-
х ч. Ч.2. Проектування 
лісового господарства в 
експлуатаційних лісах. 
Вид-во Житомир: О.О. 
Євенок, 2018, 340 с.
ПП4:
1) Сірук  Ю. В. 
Технологія 
лісовпорядкування. 
Методичні вказівки до 
виконання практичних 
робіт (для студентів 
спеціальності 205 
«Лісове господарство», 
ОС «бакалавр»), Вид-во 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017.
2) Сірук  Ю. В. ГІС в 
лісовому господарстві. 
Методичні вказівки до 
виконання практичних 
робіт (для студентів 
спеціальності 205 
«Лісове господарство», 
ОС «бакалавр»), Вид-во 
Житомир: Поліський 
університет, 2021.
3) Сірук  Ю. В. 
Лісопаркове 
господарство. 
Методичні рекомендації 
для виконання 
практичних робіт (для 
студентів спеціальності 
205 «Лісове 
господарство» , ОС 
«бакалавр»), Вид-во 
Житомир: Поліський 
університет, 2021.
4) Сірук  Ю. В. Лісова 
таксація. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни, 2021.
ПП 6:
1) Порохняч Ігор 
Володимирович на тему 
«Стан та особливості 
формування ялинових 
насаджень Новгород-
Сіверського Полісся» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
сільськогосподарських  



наук  зі спеціальності 
06.03.03 – 
«Лісознавство і 
лісівництво», 2017.
2) Котляревська Уляна 
Миколаївна на тему 
«Мортмаса 
клейковільхових лісів 
Українського Полісся» 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
сільськогосподарських  
наук  зі спеціальності 
06.03.03 – 
«Лісознавство і 
лісівництво», 2018.
ПП8:
1) Сірук Ю. В. 
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідої теми 
«Формування стійких 
лісових і паркових 
насаджень в умовах 
еколого-кліматичних 
змін Полісся України» 
(№ держреєстрації 
0119U103027, 2019-2024 
роки.
2) Сірук Ю. В. 
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми «Типи 
зрубів та процес 
лісовідновлення в 
умовах Центрального 
Полісся» , 2013-2019 
роки.
ПП12:
1) Сірук Ю.В.  
«Характеристика 
рекреаційно-оздоровчих 
лісів Житомирщини». 
Колесніковські читання: 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., Харків: 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2017, С. 75-77.
2) Сірук Ю. В. 
«Використання 
програми 
«Лісовпорядник» при 
підготовці студентів 
спеціальності «Лісове 
господарство». 
Проблеми розвитку 
лісової таксації, 
лісовпорядкування та 
інвентаризації лісів : 
тези доповідей 
учасників Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. Київ: 
НУБіП, 2018, С. 114-115.
3) Сірук Ю.В., 
Мартиненко В.В. 
«Впорядкування лісів 
Прилуцького лісництва 
ДП «Овруцьке ЛГ» із 
використанням 
програмних засобів 
«QGIS». Ліс, наука, 
молодь : матеріали VІ 
Всеукраїнської 
конференції студентів, 
магістрів, аспірантів і 
молодих учених. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. С. 115–116.
4) Сірук Ю. В. 
«Використання 
програми 
«Лісовпорядник» при 
підготовці студентів 
спеціальності «Лісове 
господарство». 



Проблеми розвитку 
лісової таксації, 
лісовпорядкування та 
інвентаризації лісів : 
тези доповідей 
учасників Міжнар. 
наук.-практ. конф. Київ: 
НУБіП, 2018, С.114–115.
5) Зінкевич Р. А., Сірук 
Ю. В. «Експрес-метод 
визначення санітарного 
стану насаджень за 
допомогою програми 
«RELASCOPE+». Ліс, 
наука, молодь : 
матеріали VІІ 
Всеукраїнської 
конференції студентів, 
магістрів, аспірантів і 
молодих учених, . 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019, С. 86-89.
ПП14: 
1) ІІ місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі наукових робіт 
зі спеціальності «Лісове 
господарство» із 
науковою роботою на 
тему: «Точність 
визначення суми площ 
поперечних перетинів 
при проведенні 
реласкопічної таксації із 
використанням 
реласкопічних 
коефіцієнтів різної 
величини» (Рубанова 
О.О.), 2018.
2) І місце на IІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
зі спеціальності «Лісове 
господарство» (Зінкевич 
Р.А.), 2019. 
3) ІІІ місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі наукових робіт 
зі спеціальності «Лісове 
господарство» із 
науковою роботою на 
тему: «Експрес-метод 
визначення санітарного 
стану за допомогою 
додатку «RELASCOPE+» 
(Зінкевич Р.А.), 2020.
4) І місце 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності «Лісове 
господарство» з 
науковою роботою на 
тему: «Лісовідновний 
потенціал сосняків у 
свіжих суборах 
Житомирського Полісся 
в умовах еколого-
кліматичних змін» 
(Зінкевич Р.А.), 2021.
ПП19:
Член товариства 
лісівників України.

339374 Євстаф`єв 
Василь 
Олександрови
ч

Викладач, 
голова 
циклової 
комісії, 
Основне 
місце роботи

Циклова комісія 
землевпорядних 

дисциплін

Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 
біоресурсів і 

природокористу
вання України, 
рік закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

070906 
Землевпорядкув

10 Геодезія ПП3:
1) Євстаф’єв В.О. 
Землевпорядне 
проектування:  навч. 
посібн. //В.О. 
Євстаф’єв/.- Малин: 
Вид-во МЛТК,  – 35 с.
ПП4:
1) Євстаф’єв В. О. 
Основи 
землевпорядкування.  
Конспект лекцій  (для 



ання та кадастр, 
Диплом 
магістра, 

Бердянський 
державний 

педагогічний 
університет, рік 

закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
073 

Менеджмент

студентів спеціальності 
205 Лісове 
господарство, 2020.
2) Євстаф’єв В.О. 
Порядок виконання 
геодезичних робіт 
«GPS» приймачем.  V-
тий Всеукраїнського 
інтернет форум 
GeoWeek-2017: 
матеріали наукового 
вісника GeoWeek, 
06.03.2017 р. – С 8.
3) Євстаф’єв В.О. 
Геодезія. Робочий 
зошит з навчальної 
практики (для студентів 
спеціальності 205 Лісове 
господарство, ОС 
«бакалавр»), 2020.
4) Євстаф’єв В.О. 
Геодезія. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторно-
практичних робіт (для 
студентів спеціальності 
205 Лісове 
господарство, ОС 
«бакалавр»), 2021.
5) Євстаф’єв В. О. 
Основи 
землевпорядкування. 
Методичні рекомендації 
до виконання 
лабораторно-
практичних робіт (для 
студентів спеціальності 
205 Лісове 
господарство, ОС 
«бакалавр»), 2021.
6) Євстаф’єв В.О. 
Геодезія. Конспект 
лекцій (для студентів 
спеціальності 205 Лісове 
господарство, ОС 
«бакалавр»), 2021.
ПП12:
1) Євстаф’єв В.О.   
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
сільського зеленого 
туризму в Україні.  
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали   ІІ  
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 23.03.2017 р. – С 
237-242. 
2) 5) Євстаф’єв В.О. 
Глобальна супутникова 
система «ГЛОНАС».  V-
тий Всеукраїнського 
інтернет форум 
GeoWeek-2017: 
матеріали наукового 
вісника GeoWeek, 
06.03.2017 р. – С 11.
3) Євстаф’єв В.О.   
Перспективи розвитку 
та зростання сільського 
зеленого туризму на 
території Житомирської 
області.  Лісівнича 
освіта і наука: історія, 
сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали ІІІ 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 22.03.2018 р. – С 
287-294.
4) Євстаф’єв В.О. 
Проблематика 
виховання «нових 



дітей» представників 
цифрового покоління». 
Соціокультурні світи. 
Прекрасне як чинник 
виховання: матеріали  
Міжнародної науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 18-19.12.2019 р, - 
С 89-94.
5) Євстаф’єв В.О  
Необхідність 
впровадження проектів 
землеустрою, що 
забезпечують еколого-
економічне 
обгрунтування 
сівозміни та 
впорядкування угідь в 
агропромисловому 
комплексі України.   
Лісівнича освіта і наука: 
стан, проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково - практичної  
конференції МЛТК, 
28.03.2019 р. - С 339-
344.
6) Євстаф’єв В.О. 
Теоретичні основи 
визначення базових 
параметрів 
аерофотознімання.  
Геодезія, 
фотограмметрія та 
дистанційне зондування 
землі: матеріали . 
Всеукраїнського 
інтернет форум 
GeoWeek 2019, ВСП 
«Рівненський коледж 
Національного 
університету біоресурсів 
і природокористування 
України, 12.03.2019р. С 
40.
7) Євстаф’єв В.О. 
Екоеволюційна 
концепція сталого 
розвитку.  Геодезія, 
фотограмметрія та 
дистанційне зондування 
землі: матеріали . 
Всеукраїнського 
інтернет форум 
GeoWeek 2019, ВСП 
«Рівненський коледж 
Національного 
університету біоресурсів 
і природокористування 
України, 12.03.2019р. С 
135
ПП19:
1) Член товариства 
лісівників України

342973 Климчук 
Олександра 
Олександрівн
а

Викладач, 
Сумісництво

Малинський 
лісотехнічний 

коледж

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічний 
університет, рік 

закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
070801 Екологiя 

та охорона 
навколишнього 

середовища, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 010067, 

виданий 
26.10.2012, 

Атестат доцента 
12ДЦ 044089, 

виданий 

10 Основи екології 
і охорони 
природи

ПП1:
1) Турко В.М., Климчук 
О.О., Печенюк Є.П. 
Особливості деревних 
порід щодо 
радіоактивного 
забруднення Cs137 в 
умовах Житомирщини. 
Вісник ЖНАЕУ. – 
Житомир.2016. Вип. 31 
(55). Т 3. С.158 – 163.
2) Tkachuk, V. I., 
Klymchuk, O. O., & 
Kovalchuk, I. S. (2019). 
Динаміка відновлення 
чорничників після 
суцільних рубок 
головного 
користування. Науковий 
вісник НЛТУ України, 



29.09.2015 29(6), 24-27. 
https://doi.org/10.15421/
40290604 
3) Ковтун Т.І., Климчук 
О.О. Ландшафтно-
біотопічний та 
зоогеографічний аналіз 
надродини Noctuoidea 
(Lepidoptera) приміської 
зони м. Житомир. 
Наукові горизонти. 
Житомир, 2020. №5 
(90). С.65-72. 
4) Климчук О.О., 
Кратюк В.П., Власюк 
В.П. Тенденції 
функціонування 
консортиних зв’язків 
птахів у весняно-літній 
період під впливом 
напіввільного 
утримання мисливських 
тварин в умовах 
Центрального Полісся. 
Екологічні науки. 2021, 
№. 36. С.153-159.
ПП4:
1) Методичні вказівки 
для виконання 
практичних занять з 
дисципліни «Лісова 
екологія і типологія 
лісу» для студентів 
спеціальності 205 
«Лісове господарство» 
ОС «Магістр» / уклад. 
О.О. Климчук, Т.М. 
Іванюк. Житомир: 
Графіум, 2017. 22 с.
2) Методичні 
рекомендації для 
виконання практичних 
занять з дисципліни 
«Лісознавство» для 
студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 205 
«Лісове господарство» / 
уклад. О.О. Климчук. 
Житомир: Графіум, 
2018. 70 с.
3) Методичні вказівки 
до проведення 
навчальної практики з 
дисципліни 
«Лісівництво» для 
студентів освітнього 
ступеня «бакалавр» 
спеціальності 205 
«Лісове господарство» / 
уклад. Ю.В. Сірук, В.М. 
Турко, О.О. Климчук. 
Житомир: Поліський 
університет, 2021. 36 с.
4) Методичні 
рекомендації для 
підготовки та 
виконання 
кваліфікаційної роботи 
здобувачами першого 
(бакалаврського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 205 
«Лісове господарство» 
(галузь знань 20 Аграрні 
науки та продовольство) 
/ уклад. А.В. 
Вишневський , В.П. 
Власюк, О.П. Житова, 
О.О. Климчук, О.Л. 
Кратюк, Ю.В. Сірук, 
В.М. Турко. Житомир: 
НОВОград. 2021. 40 с.
5) Виробнича практика. 
Програма і методичні 
рекомендації для 
здобувачів вищої освіти 



першого 
(бакалаврського) рівня 
спеціальності 205 
«Лісове господарство»/ 
уклад. В.І.Ткачук, О.П. 
Житова, О.Ю. Андреєва, 
В.В. Мороз, Т.І Ковтун, 
А.В. Вишневський, О.О. 
Климчук, О.Л. Кратюк. 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2021. 34 с.
ПП8:
Відповідальний 
виконавець наукових 
тем:
1) 
«Мисливствознавство, 
захист лісу та 
вирощування стійких 
насаджень в умовах 
Житомирщини з 
використанням засобів 
механізації 
лісогосподарських 
робіт» (№ 
держреєстрації 
0115U006735, 
01.01.2016-31.12.2022 
рр.).
2) «Лісовідновлення, 
продуктивність 
дикорослих ягідних 
рослин родини 
брусничних в умовах 
Житомирського 
Полісся» (№ 
держреєстрації 
0116U007985, 2016-2021 
рр.). 
3) «Вплив напіввільного 
утримання мисливських 
тварин на лісові 
біогеоценози Західного і 
Центрального Полісся 
України» (№ 
держреєстрації 
012U1008097, 02.2020-
12.2024 рр.).
ПП11:
1) Виконавець НДР за 
госпдоговірною 
тематикою: «Дослідити 
продуктивність 
деревостанів ДП 
«Малинське ЛГ» та 
рівень використання 
насадженнями 
лісорослинного 
потенціалу».
ПП12:
1) Климчук О.О. Про 
консортивні зв’язки 
птахів у зимовий період. 
Лісові екосистеми: 
сучасні проблеми і 
перспективи 
досліджень: матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
(м. Житомир, 25 лютого 
2020р.). Житомир, 
2020. С. 47-52.
2) Климчук О.О. 
Консортивні зв’язки і 
приваблення птахів. 
Наукові читання – 2020. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. С. 36 – 37.
3) Климчук О.О. Аналіз 
проведення 
протипожежних заходів 
в ДП «Житомирське 
ЛГ» у 2020 році. An 
integrated approach to 
science modernization: 
methods, models and 



multidisciplinarity : I 
Correspondence 
International Scientific 
and Practical Conference 
(Vienna, Austria, 
February 19th, 2021). 
Grail of Science. 2021. 
№1. С. 194–195. 
4) Климчук О.О., 
Власюк В.П., Демиденко 
Я.С. Теоретичні аспекти 
ролі птахів у 
функціонуванні 
консорції. Лісівнича 
освіта і наука: стан, 
проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
студентів, магістрів, 
аспірантів, молодих 
вчених і викладачів (25 
березня 2021р., м. 
Малин). Малин: Вид-во 
МЛТК, 2021. С. 27-29.
5) Климчук О.О. Сезонні 
зміни структури 
консортивних зав’язків 
птахів у чистих соснових 
насадженнях 
Центрального Полісся. 
Проблеми ведення та 
експлуатації лісових і 
мисливських ресурсів : 
матер. ІІ Всеукр. наук.-
практ. конф. 
присвяченої пам’яті 
професора А.І. Гузія (м. 
Житомир, 25 вересня 
2020 р.). Житомир: 
НОВОград, 2020. С. 
144–145. 
6) Климчук О.О., 
Марков Ф.Ф., Швець 
М.В. Птахи в саду як 
елемент ландшафтного 
дизайну. Лісові 
екосистеми: сучасні 
проблеми і перспективи 
досліджень – 2021 : 
матеріали ІІ 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
(м. Житомир, 30 квітня 
2021р.). Житомир, 2021. 
С. 30-31.
7) Климчук О.О., 
Демиденко Я.С. Птахи у 
функціонуванні 
консортивних зв’язків. 
Наукові читання-2021. 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2021. С. 20-
21.
ПП14:
1) Член оргкомітету 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади, 
наказ ЖНАЕУ від 22 
лютого 2019 року № 
261-ст «Про проведення 
ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
зі спеціальності «Лісове 
господарство» серед 
студентів вищих 
навчальних закладів у 
2018–2019 навчальному 
році».
ПП19:
1) Член Товариства 
лісівників України.  



246577 Краснов 
Володимир 
Павлович

Викладач, 
Сумісництво

Малинський 
лісотехнічний 

коледж

Диплом 
спеціаліста, 
Українська 

сільськогоспода
рська академія, 
рік закінчення: 

1973, 
спеціальність: 

7.09010301 
лісове 

господарство, 
Диплом доктора 
наук ДД 001340, 

виданий 
27.06.2000, 

Атестат 
професора 02ПP 

000178, 
виданий 

28.04.2004

44 Основи 
радіоекології

ПП1:
1) Krasnov V.P., Orlov 
O.O., Zborovska O.V., 
Zhukovsky O.V., Kurbet 
T.V., Shelest Z.M., 
Davydova I.V. 137Cs 
content in European 
blueberry (vaccinium 
myrtillus L.) in forests of 
Ukrainian polissia in 
different periods after the 
accident at ChNPP. 
Nuclear Physics and 
Atomic Energy. 2018. Vol. 
19, Iss. 4. P. 383–391. 
DOI: 
10.15407/jnpae2018.04.3
83. (Scopus)
2) Krasnov V.P., Kurbet 
T.V., Davydova I.V., 
Shelest Z.M.. Zhukovsky 
O.V., Ivanyuk I.D. 
Dynamics of 137Cs 
content in the bark of 
frangula alnus mill. In the 
forests of Ukrainian 
Polissia. Nuclear Physics 
and Atomic Energy. 2018. 
Vol. 9, Iss. 3. P. 258–264. 
DOI: 
10.15407/jnpae2018.03.2
58. (Scopus)
3) Krasnov V.P., Melnik 
V.V., Kurbet T.V., 
Zhukovsky O.V., 
Zborovska O.V., Orlov 
O.O. Dynamics of 137Cs 
specific activity in 
Convalaria Majalis L. in 
Polissia forests of Ukraine 
after the accident at 
Chornobyl nuclear power 
plant. Nuclear Physics 
and Atomic Energy. 2019. 
Vol. 20, Iss. 3. P. 278–
284. DOI: 
10.15407/jnpae2019.03.27
8 (Scopus)
4) Krasnov V., Orlov O., 
Zhukovskyi O., Korbut 
M., Davydova I., Melnyk 
V., Zborovska O. 
Comparing the 
radioactive contamination 
of marsh labrador tea 
(Ledum Palustre L.) over 
different periods since 
Chernobyl accident. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2020. Vol. 
5, Iss. 10(107). P. 35–43. 
DOI: 10.15587/1729-
4061.2020.211933. 
(Scopus)
5) Krasnov V., Zborovska 
O., Landin V., 
Sukhovetska S. 
Characteristics of Forest 
soils on moraine deposits 
under various types of site 
condition. Agroecological 
journal. 2017. №1. Р. 43–
49. 
6) Краснов В. П., Ландін 
В. П., Захарчук В. А. 
Становлення 
радіоекології лісових 
екосистем в Україні. 
Агроекологічний 
журнал. 2017. №2. С. 
76–82. 
7) Krasnov V., Zborovska 
O., Sukhovetska S., 
Landin V., Zakharchuk V. 
Estimation of forest soils 
properties on water-



glacial deposits in 
different types of forest 
conditions. 
Agroecological journal. 
2017. №3. Р. 55–60. 
8) Краснов В.П., 
Косинський В.П., 
Струтинський О.В. Вміст 
137Cs і 90Sr у продукції 
побічного користування 
в лісах Житомирської 
області (за даними 2017 
р.). Лісівництво і 
агролісомеліорація. 
Харків: УкрНДІЛГА. 
2017. Вип. 130. С. 179–
184. 
9) Зборовська О.В., 
Краснов В.П., Ландін 
В.П., Захарчук В.А. 
Радіальний приріст 
сосни звичайної на 
моренних відкладах 
Житомирського 
Полісся. 
Агроекологічний 
журнал. 2018. №1. С. 7–
13. 
10) Зборовська О.В., 
Краснов В.П., Ландін 
В.П., Захарчук В.А. Стан 
соснових насаджень на 
водно-льодовикових 
відкладах у 
Житомирському 
Поліссі. Науковий 
вісник НЛТУ України. 
2018. Вип. 28.6. С. 9–13. 
11) Краснов В.П., Курбет 
Т.В., Мельник В.В., 
Давидова І.В., 
Жуковський О.В., 
Зборовська О.В. Зміна 
вмісту 137Сs у корі 
крушини ламкої 
(Frangula alnus Mill.) у 
вологих суборах лісів 
Полісся України з часу 
аварії на ЧАЕС. 
Науковий вісник НЛТУ 
України. 2019. Вип. 29.6. 
С. 67–70. 
12) Краснов В.П., Орлов 
О.О., Жуковський О.В., 
Зборовська О.В., Курбет 
Т.В., Мельник В.В., 
Шелест З.М. 
Радіоактивне 
забруднення конвалії 
звичайної (Convallaria 
majalis L.) у лісах 
Житомирського 
Полісся. Науковий 
вісник НЛТУ України. 
2019. Вип. 29. Т. 9. С. 
60–64. 
13) Краснов В.П., Орлов 
О.О., Жуковський О.В., 
Гулик І.Т., Курбет Т.В., 
Корбут М.Б., Давидова 
І.В., Мельник В.В. Зміна 
вмісту 137Сs у чорниці 
(Vaccinium myrtillus L.) у 
лісах Полісся України з 
часу аварії на ЧАЕС. 
Науковий вісник НЛТУ 
України. 2020. Вип. 30. 
Т. 2. С. 49–54. 
14) Краснов В. П., 
Жуковський О. В., 
Орлов О.О. 
Вдосконалення 
методики відбору 
зразків деревини сосни 
звичайної (Pinus 
sylvestris L.) з метою 
визначення питомої 



активності 137Cs. 
Лісівництво і 
агролісомеліорація. 
2020. Вип. 136. Харків: 
УкрНДІЛГА. С. 126–133.
15) Краснов В. П., 
Жуковський О. В., 
Зборовська О.В., 
Мельник В.В. 
Радіальний приріст 
соснових насаджень, 
створених з різною 
густотою в 
Житомирському 
Поліссі. Науковий 
вісник НЛТУ України. 
2020. Вип. 30. Т. 4. С. 
57–61.
ПП2:
1) Свідоцтво про 
реєстрацію авторського 
права на твір № 94645. 
Книга «Використання 
харчових продуктів лісу 
на територіях 
забруднених 
радіонуклідами» / 
Краснов В.П., Шелест 
З.М., Давидова І.В. заяв. 
19.11.2019 № 96009, 
опубл. 10.12.2019.
ПП3:
1) Краснов В. П. 
Використання харчових 
продуктів лісу на 
територіях, забруднених 
радіонуклідами / В. П. 
Краснов, З. М. Шелест, 
І. В. Давидова. – 
Житомир: Вид. О.О. 
Євенок, 2019. 84 с. 
(Навчальний посібник 
рекомендований 
Вченою радою ЖДТУ).
ПП4:
1) Методичні 
рекомендації для 
проведення практичних 
робіт студентів з 
навчальної дисципліни 
«Радіоекологія» для 
студентів освітнього 
рівня «Магістр» денна 
та заочна форми 
навчання спеціальності 
101 «Екологія» (автори: 
Краснов В.П., Шелест 
З.М., Мельник В.В.), 
2019. Електронне 
видання. 
2) Методичні 
рекомендації для 
проведення самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Радіоекологія» для 
студентів освітнього 
рівня «Магістр» денна 
та заочна форми 
навчання спеціальності 
101 «Екологія» (автори: 
Краснов В.П., Шелест 
З.М.), 2019. Електронне 
видання.
3) Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи з 
навчальної дисципліни 
«Заповідна справа» для 
здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня 
«бакалавр» 
спеціальності 101 
«Екологія» освітньо-
професійна програма 
«Екологія» (автори: 
МЕЛЬНИК В.В., 



КРАСНОВ В.П.). Обсяг 
методичних 
рекомендацій,  2020. 
Електронне видання.
4) Краснов В.П.  
Конспект лекцій з 
навчальної дисципліни 
«Основи радіоекології» 
для здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня «бакалавр» 
спеціальності 205 
«Лісове господарство»  
– Малин: Вид-во МФК, 
2021. 
5) Краснов В.П.  
Методичні рекомендації 
до виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни 
«Основи радіоекології» 
для здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня «бакалавр» 
спеціальності 205 
«Лісове господарство»  
– Малин: Вид-во МФК, 
2021. 
ПП6:
1) Здобувач Жуковський 
О.В., який одержав у 
2020 р. документ про 
присудження наукового 
ступеня кандидата 
сільськогосподарських 
наук.
ПП11:
1) Наукове 
консультування 
лісогосподарських 
підприємств - Звіт про 
науково-дослідну роботу 
на тему: «Стійкість та 
продуктивність лісових 
насаджень в умовах 
техногенезу 
Житомирського 
Полісся», 2018р.
ПП12:
1) Жуковський О.В., 
Краснов В.П. Трав’яно-
чагарничковий покрив в 
експериментальних 
культурах сосни 
звичайнох (Pinus 
sylvestris L.) з різною 
густотою. Тези 
доповідей 
Всеукраїнської науково 
on-line конференції 
студентів, магістрів та 
аспірантів з 
міжнародною участю 
“Сучасні проблеми 
екології”. Житомир: 
ЖДТУ. 2018. С. 8.
2) Андрійчук 
Т.М.,Краснов В.П. 
Сучасний розподіл 
137Cs у лісових грунтах 
різних умов 
місцезростання. Тези 
доповідей 
Всеукраїнської науково 
on-line конференції 
студентів, магістрів та 
аспірантів з 
міжнародною участю 
“Сучасні проблеми 
екології”. Житомир: 
ЖДТУ. 2018. С. 8.
3) Довгун Т. А.,Краснов 
В.П. Радіоактивне 
забруднення сухих 
грибів в населенних 
пунктах зони 
добровільного 



відселення Лугинського 
району Житомирської 
області. Тези доповідей 
Всеукраїнської науково 
on-line конференції 
студентів, магістрів та 
аспірантів з 
міжнародною участю 
“Сучасні проблеми 
екології”. Житомир: 
ЖДТУ. 2018. С. 39.
4) Краснов В.П., Курбет 
Т.В., Мельник В.В. 
Радіоекологічні 
дослідження проведені у 
лісових екосистемах 
України після аварії на 
ЧАЕС. Тези доповідей. 
7-й з’їзд 
радіобіологічного 
товариства України 
(Київ, 1-4 жовтня 2019 
р.). Київ. 2019. С.80. 
5) Борисюк Д. О., 
Краснов В. П. Лісові 
насадження сосни 
звичайної та вільхи 
чорної на 
рекультивованих землях 
після добування бурого 
вугілля у 
Коростишівському 
лісництві ДП 
«Коростишівське ДЛГ. 
Тези науково-
практичної конференції 
«Сталий розвиток 
країни в рамках 
Європейської 
інтеграції». Житомир: 
ДУ «Житомирська 
політехніка». 2020. С. 
86-87. 
6) Заблоцький С. В., 
Краснов В.П. 
Перспективи 
використання 
природного поновлення 
у лісових насадженнях 
ДП «Попільнянське 
ЛГ». Тези науково-
практичної конференції 
«Сталий розвиток 
країни в рамках 
Європейської 
інтеграції». Житомир: 
ДУ «Житомирська 
політехніка». 2020. С. 
134-135. 
7) Заблоцький С.В., 
Краснов В.П. 
Відновлення соснових 
насаджень з 
використанням 
природнього 
поновлення у ДП 
«Попільнянське ЛГ». 
Тези ХVI всеукраїнської 
наукової on-line 
конференції «Сучасні 
проблеми екології». 
Житомир: Державний 
університет 
«Житомирська 
політехніка». 2020. С. 
10.
8) Бачинська О. М., 
Краснов В.П. Причини 
всихання соснових 
деревостанів у ДП 
«Словечанське лісове 
господарство». Тези ХVI 
всеукраїнської наукової 
on-line конференції 
«Сучасні проблеми 
екології». Житомир: 
Державний університет 



«Житомирська 
політехніка». 2020.  С. 
25.
9) Ляхевич В.В., Краснов 
В.П.Радіоактивне 
забруднення дикого 
кабана у лісах 
Житомирського Полісся 
через 30 років з часу 
аварії на ЧАЕС. Тези ХVI 
всеукраїнської наукової 
on-line конференції 
«Сучасні проблеми 
екології». Житомир: 
Державний університет 
«Житомирська 
політехніка». 2020.  С. 
66.

293977 Пастух 
Анатолій 
Борисович

Викладач, 
Основне 
місце роботи

Циклова комісія 
механічних 
дисциплін

Диплом 
спеціаліста, 
Української 

ордена 
Трудового 
Червоного 
Прапора 

сільськогоспода
рської академії, 
рік закінчення: 

1985, 
спеціальність:  

Сільське 
господарство

42 Механізація 
лісогосподарськ
их робіт

ПП3:
1) Пастух А.Б. 
Механізація 
лісогосподарських  
робіт: навч. посібн. для 
самостійного вивчення 
начальної дисципліни 
(для студентів 
спеціальності 205 Лісове 
господарство (ОС 
"бакалавр"). Малин: 
Вид-во МЛТК, 2019. 42 
с.
2) Робоча програма  
навчальної дисципліни 
«Механізація 
лісогосподарських 
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лісова меліорація в 
Україні: витоки, 
сучасний стан, виклики 
сьогодення та 
перспективи в умовах 
антропоцену» 
присвяченої 100-річчю 
кафедри відтворення 
лісів та лісових 
меліорацій (6-8 
листопада 2019 р., м. 
Київ). – К. : 
Видавництво «Ліра К», 
2019. – С. 79–80. 
25) Фучило Я.Д., 
Бордусь О.О., Кукош 
О.Ю. Вплив строків 
садіння та розмірів 
живців на ріст 
однорічних живцевих 
саджанців тополі чорної 
// Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Відтворення лісів та 
лісова меліорація в 
Україні: витоки, 
сучасний стан, виклики 
сьогодення та 
перспективи в умовах 
антропоцену» 



присвяченої 100-річчю 
кафедри відтворення 
лісів та лісових 
меліорацій (6-8 
листопада 2019 р., м. 
Київ). – К. : 
Видавництво «Ліра К», 
2019. – С. 83–84. 
26) Фучило Я.Д., 
Вокальчук Б.М. 
Особливості росту та 
продуктивність біомаси 
енергетичних плантацій 
верби прутовидної 
другого циклу вегетації 
// Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Відтворення лісів та 
лісова меліорація в 
Україні: витоки, 
сучасний стан, виклики 
сьогодення та 
перспективи в умовах 
антропоцену» 
присвяченої 100-річчю 
кафедри відтворення 
лісів та лісових 
меліорацій (6-8 
листопада 2019 р., м. 
Київ). – К. : 
Видавництво «Ліра К», 
2019. – С. 85–86. 
27) Іванюк І.Д., Фучило 
Я.Д., Коркуленко О.М., 
Соботович А.Л., 
Ганжалюк Т.С. Сосна 
жорстка (Pinus rigida 
Mill.) у свіжих борах 
Центрального Полісся 
// Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Відтворення лісів та 
лісова меліорація в 
Україні: витоки, 
сучасний стан, виклики 
сьогодення та 
перспективи в умовах 
антропоцену» 
присвяченої 100-річчю 
кафедри відтворення 
лісів та лісових 
меліорацій (6-8 
листопада 2019 р., м. 
Київ). – К. : 
Видавництво «Ліра К», 
2019. – С. 97–98. 
28) Фучило Я.Д., 
Бордусь О.О., Кукош 
О.Ю., Кирилко Я.О. 
Агротехнічні аспекти 
вирощування 
однорічних живцевих 
саджанців чорних 
тополь у 
Правобережному 
Лісостепу. // 
«Лісовирощування: 
історична та 
інноваційна діяльність у 
галузі лісового  
господарства»: 
матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
присвяченої 200-річчю 
з дня народження В.Є. 
фон Граффа (15 
листопада 2019 р., м. 
Овруч) – Малин: Вид-во 
МЛТК, 2019. – С. 87-90.
29) Гументик М.Я., 
Фучило Я.Д., Радейко 
Б.М., Кателевський В.М. 
Економічні та 
екологічні аспекти 



створення промислових 
плантацій для 
виробництва біопалива  
// Лісівнича освіта і 
наука: стан, пролеми та 
перспективи розвитку: 
Збірник матеріалів 
учасників науково-
практичної конференції 
студентів, магістрів, 
аспірантів, молодих 
вчених і викладачів (26 
березня 2020 р., 
м.Малин). – Малин: 
Вид-во МЛТК, 2020. – 
253 с.. С. 132–136
30) Іванюк І.Д., Фучило 
Я.Д. Використання 
показників 
гідротермічного 
коефіцієнта для 
дослідження 
радіального приросту 
дерев дуба звичайного в 
Поліссі України // 
Матеріали щорічної 
міжнародної науково-
практичної Інтернет-
конференції 
«Organization of 
scientific research in 
modern conditions 
'2020» (США) 14–16 
травня 2020 р. [Ivanyuk 
I.D., Fuchylo Y.D. Use of 
hydrothermal coefficient 
indicators for study of 
radial growth of oak trees 
in polissya of ukraine // 
«Organization of 
scientific research in 
modern conditions 
'2020»: conference 
proceedings. – Seattle, 
Washington, USA 14–16 
may, 2020. – Seattle: 
KindleDP, 2020. – P. 
247–251
31) Вокальчук Б.М., 
Фучило Я.Д., Ганжалюк 
Т.С. Продуктивність 
енергетичних плантацій 
Salix viminalis L. 
впродовж другого 
трирічного обороту 
заготівлі біомаси // 
Лісівнича освіта і наука: 
стан, пролеми та 
перспективи розвитку: 
Збірник матеріалів 
учасників науково-
практичної конференції 
студентів, магістрів, 
аспірантів, молодих 
вчених і викладачів (25 
березня 2021 р., 
м.Малин). – Малин: 
Вид-во МЛТК, 2021. С. 
91–97.
32) Фучило Я., Гайда Ю., 
Могитич В., Сбитна М. 
До питання ранньої 
діагностики росту 
провенієнцій Pinus 
sylvesris L. в 
географічних культурах 
// Лісівнича освіта і 
наука: стан, пролеми та 
перспективи розвитку: 
Збірник матеріалів 
учасників науково-
практичної конференції 
студентів, магістрів, 
аспірантів, молодих 
вчених і викладачів (25 
березня 2021 р., 
м.Малин). – Малин: 



Вид-во МЛТК, 2021. С. 
108–112.
33) Фучило Я.Д., 
Вокальчук Б.М., Шемет 
О.І., Сінченко В.М. 
Вплив азотних добрив 
на ріст і розвиток 
енергетичних плантацій 
верби на вилугуваних 
чорноземах 
Центрального Лісостепу 
// Лісівнича освіта і 
наука: стан, пролеми та 
перспективи розвитку: 
Збірник матеріалів 
учасників науково-
практичної конференції 
студентів, магістрів, 
аспірантів, молодих 
вчених і викладачів (25 
березня 2021 р., 
м.Малин). – Малин: 
Вид-во МЛТК, 2021. С. 
112–118.
ПП19:
1) Дійсний член 
Лісівничої академії наук 
України.
2) Член Товариства 
лісівників України.
ПП20:
1) Виробнича діяльність 
з 1984 по 1992 р. ( 
інженер  з техніки 
безпеки(1984-1987), 
інженер з охорони і 
захисту лісу (1988-1992) 
Тетерівського лісгоспу). 

343056 Кратюк 
Олександр 
Леонідович

Викладач, 
Сумісництво

Малинський 
лісотехнічний 

коледж

Диплом 
спеціаліста, 
Волинський 
державний 

університет ім. 
Українки, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

географія і 
біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 051736, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат доцента 
12ДЦ 031744, 

виданий 
26.09.2012

23 Біологія лісових 
звірів і птахів

ПП1:
1) Кратюк О.Л. Видовий 
склад і динаміка 
чисельності ратичних 
Artiodactyla у вольєрах 
на території 
Центрального Полісся / 
Екологічні науки : 
науково-практичний 
журнал – К. : ДЕА, 2019. 
– № 1(24). Т. 2. – С. 117–
121. 
2) Кратюк О.Л. 
Лісівничо-таксаційна 
характеристика 
насаджень у вольєрах 
Центрального Полісся / 
Наук. вісн. Нац. 
лісотехн. ун-ту України. 
– 2019. – Т. 29, № 3. – С. 
36–38. 
3) Кратюк О.Л. 
Типологічна структура 
лісових насаджень та 
біото пічна 
характеристика вольєрів 
Центрального Полісся / 
Наук. вісн. Нац. 
лісотехн. ун-ту України. 
– 2019. – Т. 29, № 2. – С. 
62–64.
4) Кратюк О.Л. 
Характеристика 
вольєрів Центрального 
Полісся / Наук. вісн. 
Нац. лісотехн. ун-ту 
України. – 2019. – Т. 29, 
№ 1. – С. 54–56. 
5) Кратюк О.Л. Видовий 
склад та динаміка 
чисельності ратичних 
Artiodactyla у вольєрах 
на території 
Житомирської області / 
Наук. вісн. Нац. 
лісотехн. ун-ту України. 
– 2018. – Т. 28, № 3. – С. 
34–37.



6) Кратюк О.Л. Сезонна 
зміна діелектричних 
показників cосни 
звичайної в умовах 
напіввільного 
утримання кабана 
дикого на території 
мисливсько-
спортивного клубу 
«Сокіл». / Екологічні 
науки : науково-
практичний журнал – К. 
: ДЕА, 2020. – № 1(28). 
Т. 2. – С. 257–262. 
ПП4:
1) Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
навчальної дисципліни 
«Основи гідротехнічної 
меліорації» для 
підготовки фахівців ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 205 – 
«Лісове господарство» / 
Кратюк О.Л., Власюк 
В.П. - Житомир: ВА 
«Графіум», 2018. 
2) Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
навчальної дисципліни 
“Лісозаготівлі” для 
підготовки фахівців ОС 
“Магістр” спеціальності 
205 “Лісове 
господарство”. Частина 
1 / В.П. Власюк, О.Л. 
Кратюк, А.В. 
Вишневський. – 
Житомир: ФОП 
Мальцева О.Ю. 
(Виробнича агенція 
“Графіум”), 2018. 
3) Методичні 
рекомендації для 
підготовки та 
виконання магістерської 
роботи студентами ОС 
«Магістр» спеціальності 
205 – «Лісове 
господарство» / Гузій 
А.І., Житова О.П., 
Климчук О.О., Кратюк 
О.Л., Сірук Ю.В., Турко 
В.М. - Житомир: ВА 
«Графіум», 2018. 
ПП8:
1) Науковий керівник 
наукової теми: 
«Інвентаризація об’єктів 
напіввільного 
утримання мисливських 
тварин Західного і 
Центрального Полісся 
України» (№ 
держреєстрації 
0117U002428, 
01.03.2017-31.12.2019 
рр.). 
2) Відповідальний 
виконавець наукової 
теми: 
«Мисливствознавство, 
захист лісу та 
вирощування стійких 
насаджень в умовах 
Житомирщини з 
використанням засобів 
механізації 
лісогосподарських 
робіт» (№ 
держреєстрації 
0115U006735, 
01.01.2016-31.12.2022 
рр.).
ПП12:



1)Кратюк О.Л. До 
проблеми напіввільного 
утримання мисливських 
тварин. Здоров’я лісів, 
екосистемні послуги та 
лісові продукти для 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Київ, 6-7 
квітня. 2017 р.). Київ, 
2017. С. 117. 
2) Кратюк О.Л. Стан 
ведення вольєрного 
господарства у 
Житомирській області. 
Соціальні та екологічні 
технології: актуальні 
проблеми теорії та 
практики: матеріали ІХ 
Міжнародної інтернет-
конференції 
(Мелітополь, 25-26 
травня 2017 року). 
Мелітополь 2017. С. 53.  
3) Кратюк О.Л. З історії 
зародження вольєрного 
господарства на 
території 
Правобережного 
Полісся. Біологічні 
дослідження - 2019: 
матеріали  X 
Всеукраїнської  наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю (м. Житомир, 16-
18 березня. 2019 р.). 
Житомир, 2019. С. 330–
332. 
4) Кратюк О.Л. 
Становлення 
вольєрного 
господарства на 
території Центрального 
Полісся. Natural 
sciences: history, the 
present time, the future, 
EU experience:  
International scientific 
and practical conference. 
(Wloclawek, Republic of 
Poland, 27-28 September, 
2019).  Wloclawek , 2019. 
С. 85–86. 
5) Кратюк О.Л., 
Харитончук О.С. 
Типологічна структура 
насаджень у вольєрі 
СФГ «Земля Полісся». 
Подільські читання. 
Екологія, охорона 
довкілля, збереження 
біотичного та 
ландшафтного 
різноманіття: наука, 
освіта практика: 
матеріали Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Хмельницький, 10-12 
жовтня. 2019 р.). 
Хмельницький, 2019. С. 
128–129.
ПП14:
1) Член журі МАН: 
наказ Комунального 
закладу позашкільної 
освіти «Обласний центр 
дитячої та юнацької 
творчості» 
Житомирської обласної 
ради від 01 лютого 2019 
року № 3-м «Про 
затвердження складу 
журі для проведення ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН 



України.
2) Член оргкомітету 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади: 
наказ ЖНАЕУ від 22 
лютого 2019 року № 
261-ст «Про проведення 
ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
зі спеціальності «Лісове 
господарство» серед 
студентів вищих 
навчальних закладів у 
2018-2019 навчальному 
році».
ПП19:
1) Член Товариства 
лісівників України.

80815 Бондарук 
Ірина 
Вікторівна

Викладач, 
Основне 
місце роботи

Циклова комісія 
загальноосвітніх 

дисциплін

Диплом 
магістра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

080101 
Математика

13 Вища 
математика

ПП3:
1) Бондарук І.В. Вища 
математика. Збірник 
задач (спеціальність 205 
Лісове господарство ОС 
«бакалавр»), 2021.
ПП4:
1) Бондарук І.В. Основи 
вищої математики. 
Тестові  завдання 
(спеціальність 205 
Лісове господарство 
ОПП Лісове 
господарство), 2019.
2) Бондарук І.В. Вища 
математика. Збірник 
завдань для самостійних 
та контрольних робіт 
(спеціальність 205 
Лісове господарство ОС 
«бакалавр»), 2020.
3) Бондарук І. В. Вища 
математика. Конспект – 
лекцій (для студентів 
спеціальність 205 Лісове 
господарство ОС 
«бакалавр»), 2020.
4)Бондарук І.В. 
Навчальна програма 
Вища математика 
(спеціальність 205 
Лісове господарство ОС 
«бакалавр»), 2021.
5)Бондарук І. В.Робоча 
програма Вища 
математика 
(спеціальність 205 
Лісове господарство ОС 
«бакалавр»), 2021.
ПП12:
1)Бондарук І. В 
.Використання 
комп’ютерних 
технологій в 
навчальному процесі. 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, МЛТК, 
28.03.2019 с.378-386
2) Плашенко О.В., 
Плашенко О.М., Сахнюк 
В.В., Бондарук І.В. Роль 
мертвої деревини в 
живому лісі 
Лісовирощування: 
Історична та 
інноваційна діяльність у 
галузі л/г:  матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
Овруч, 15.11. 2019 с.78-81
3) Плашенко О.В., 
Плашенко О.М., Сахнюк 



В.В., Бондарук І.В. 
Важливість 
впровадження форсайт -
прогнозування для 
лісового господарства 
України 
Лісовирощування: 
Історична та 
інноваційна діяльність у 
галузі л/г: матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
Овруч, 15.11. 2019 с.10-12
4) Бондарук І.В., Сахнюк 
В.В., Плашенко О.В., 
Плашенко О.М. 
Інтерактивні 
комунікативні 
технології освіти: 
мобільне навчання як 
нова технологія 
Лісовирощування: 
Історична та 
інноваційна діяльність у 
галузі л/г: матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
Овруч, 15.11. 2019 с.93-
96
5)Сахнюк В.В., Бондарук 
І.В., Плашенко О.М., 
Плашенко О.В. Аналіз 
ефективності 
використання сервісів 
Google для організації 
елементів 
дистанційного навчання  
студентів Лісівнича 
освіта і наука: історія, 
сучасний стан та 
перспективи 
розвитку:матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 26.03. 2020 
с.198-201
6)Шовкун О.П., 
Бондарук І.В 
Формування життєвих 
та професійних 
компетенцій студентів 
під час вивчення фізики 
та математики 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції,  МЛТК, 
26.03.2020 с.179-185
7) Плашенко О.В., 
Плашенко О.М., Сахнюк 
В.В.,Бондарук І.В.  
Дослідження впливу 
підсочки на життя  та 
якість деревини сосни 
звичайної (PINUS 
SYLVESTRIS L.) в 
умовах Слобідського 
лісництва
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи 
розвитку:матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції,  
МЛТК, 25.03. 2021 с.61-
63
8)Бондарук І.В., 
Плашенко О.В, Павлюк 
О.П., Сахнюк В. В.          
Використання Google 
Classroom організації 
дистанційного  навчан-
ня студентів Лісівнича 
освіта і наука: історія, 
сучасний стан та 



перспективи 
розвитку:матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 25.03. 2021 с. 
212-215
9)Сахнюк В.В., 
Плашенко О.В., 
Плашенко О.М., 
Бондарук І.В., Павлюк 
О.П. Akelet, як один з 
новітніх інструментів 
створення навчальних 
та методичних ресурсів 
в умовах дистанційного 
навчання
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, МЛТК, 
25.03.2021 с.241-244
10) Бондарук І.В., 
Федьович І.В., Сахнюк 
В.В., Печенюк Є.П. 
Використання 
програмного 
забезпечення для 
організації 
електронного навчання 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, МЛТК, 
25.03.2021 с.244-248
ПП14:
1) Керівництво 
постійно-діючим 
студентським науковим 
гуртком «Лабіринти 
математики».
ПП19:
1) Обласне методичне 
об‘єднання викладачів 
математики.

.

207115 Венгель 
Світлана 
Михайлівна

Викладач, 
Основне 
місце роботи

Циклова комісія 
загальноосвітніх 

дисциплін

Диплом 
спеціаліста, 

Санк-
Петербургська 

лісова академія, 
рік закінчення: 

1992, 
спеціальність:  
Інженер-хімік 

технолог 
целюлозно-
паперового 

виробництва, 
Диплом 

спеціаліста, 
Національний 

аграрний 
університет, рік 

закінчення: 
1996, 

спеціальність:  
Професійне 

навчання

26 Хімія ПП1:
1) Радченко Є.М., 
Венгель С.М.  Поняття 
про естери. Жири. 
Науково-методичний 
журнал МОН України 
«Хімія» №9-10, 2018, - 
с.73.
ПП4:
1)Венгель С.М. 
Навчально-методичний 
посібник «Проведення 
нетрадиційних занять з 
предмету «Хімія» 
методом гри», 2017.  
2) Венгель С. М. Опорні 
конспекти і дидактичні 
матеріали з хімії по темі 
«Металічні елементи та 
їх сполуки», 2017.
3)Венгель С.М. Тестові 
завдання з хімії. Розділ 
«Оксигеновмісні 
органічні речовини», 
2017.
4)Венгель С.М. 
Конспект лекцій з 
органічної хімії, 2017.
5) Венгель С.М. Хімія 
Робоча програма 
(спеціальність 205 
Лісове господарство  ОС 
«бакалавр»), 2021.
ПП12:
1) Венгель С.М., 
Радченко Є.М.Роль хімії 



в розв’язанні 
сировинних проблем  
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали  
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 23.03.2017 с.149-
155.
2) Левченко В.Б., 
Ткаченко М.В., Венгель 
С.М.  Вивчення 
кореневої губки сосни 
звичайної в лісових 
едатопах 
Житомирського 
Полісся. Лісівнича 
освіта і наука: історія, 
сучасний стан та 
перспективи 
розвитку:матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції,  
МЛТК, 28.03. 2019 с.127-
133.
3) Пиршин М.І., Венгель 
С.М. Догляд за лісовими 
культурами в умовах 
Житомирського Полісся 
Лісовирощування: 
Історична та 
інноваційна діяльність у 
галузі л/ г: матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
Овруч: 15.11.2019 с.76-
78.
4) Вербицька Т.Є., 
Венгель С.М. Зелений 
туризм: сучасні 
проблеми та 
перспективи розвитку  
(на прикладі 
Житомирської області). 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції,  МЛТК, 
26.03.2020 с.162-170
5) Пиршин М.І., Венгель 
С.М. Визначення точки 
беззбитковості 
підприємств лісового 
господарства 
Житомирського 
обласного управління 
лісового і мисливського 
господарства (на 
прикладі ДП 
«Малинське ЛГ») 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, МЛТК, 
26.03.2020 с.225-229
6) Пиршин М.І., Венгель 
С.М. Визначення 
економічно 
оптимального обороту 
рубки соснових 
насаджень 
Житомирського Полісся 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, МЛТК, 
25.03.2021 с.85-87
7) Житова О. П.. Венгель 
С.М., Олещук А.М. 
Розповсюдження Омели 



Білої (Viscum Album L.) 
в екологічних умовах 
Житомира. Сучасні 
проблеми лісового 
господарства та екології: 
шляхи вирішення: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, Житомир, 
07.10- 08.10.2021.
ПП14:
1) Керівництво 
постійно-діючим 
студентським науковим 
гуртком.
ПП19:
1) Обласне методичне 
об‘єднання викладачів 
хімії.

 

52544 Шовкун 
Олена 
Петрівна

Викладач, 
Основне 
місце роботи

Циклова комісія 
загальноосвітніх 

дисциплін

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

І.Франка, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  
Математика і 

фізика

25 Фізика ПП4:
1) Шовкун О.П. 
Природничі науки 
Фізика і астрономія. 
Робочий зошит з 
фізики. Розділ 
«Механіка», 2020.
2) Шовкун О.П. 
Природничі науки 
Фізика і астрономія. 
Робочий зошит з 
фізики. Розділ 
«Електродинаміка», 
2017.
4)Шовкун О.П. Фізика. 
Тестові завдання  для 
модульного контролю 
знань (спеціальність 205 
Лісове господарство ОС 
«бакалавр»), 2021.
5)Шовкун О.П. Вступ до 
спеціальності.  
Навчальна програма 
(спеціальність 208 
Агроінженерія ), 2018.
6)Шовкун О.П. Фізика 
Навчальна програма 
(спеціальність 205 
Лісове господарство ОС 
«бакалавр»), 2021.
7) Шовкун О.П. Фізика. 
Конспект лекцій 
(спеціальність 205 
Лісове господарство ОС 
«бакалавр»), 2018.
8)Шовкун О.П. Фізика. 
Методичні рекомендації 
до виконання 
лабораторних робіт  
(спеціальність 205 
Лісове господарство ОС 
«бакалавр»), 2019.
ПП12:
1) Левченко В.А., 
Шовкун О.П. 
Альтернативні види 
енергії та їх 
застосування Новизна в 
області фізики та 
загально-технічних 
дисциплін: матеріали 
студентської обласної 
науково-теоретичної 
конференції, Житомир, 
ЖАДК, 17.05.2017 с.19-2.
2) Михайленко М.В., 
Шовкун О.П. 
Альтернативні види 
енергії Тенденції та 
перспективи розвитку 
науки і освіти  в умовах 
глобалізації: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, Переяслав 



-Хмельницький, 
28.06.2017 с.12-16.
3) Шовкун О.П. Тестова 
форма перевірки знань 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, МЛТК, 
28.03.2019 с.451-456.
4) Шовкун О. П. 
Педагогічні аспекти 
взаємодії класного 
керівника з батьками 
студентів Лісівнича 
освіта і наука: історія, 
сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали 
Всеукраїнської  науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 22.03.2018 с.244-
250
5) Шовкун О. П., 
Кононенко М.П. Ядерна 
енергетика в житті 
людини Лісівнича освіта 
і наука: історія, 
сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, МЛТК, 
26.03.2020 с.117-120.
6) Шовкун О. П. Деякі 
аспекти роботи 
класного керівника з 
батьками студентів 
Соціокультурні світи. 
Прекрасне як чинник 
виховання:матеріали 
Міжнародної науково-
теоретичної 
конференції, 2019 с.47-
53.
7) Шовкун О.П., 
Авраменко Р.П. 
Ультразвук та його 
вплив на живі організми 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної  
науково-практичної 
конференції, МЛТК, 
26.03.2020 с.120-123.
8) Шовкун О.П., 
Бондарук І.В. 
Формування життєвих 
та професійних 
компетенцій студентів 
під час вивчення фізики 
та математики 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, МЛТК, 
26.03. 2020 с.179-185.
9)Мельник Є.П., 
Шовкун О.П., Харченко 
А.Г. Екологічні 
проблеми, пов’язані з 
використанням 
теплових двигунів 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, МЛТК, 
25.03. 2021 с.164-168.
10) Хандрика І.Т., 
Шовкун О.П. 
Нанотехнології в техніці 



Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, МЛТК, 
25.03.2021 с.180-183.
ПП14:
1) Керівництво 
постійно-діючим 
студентським науковим 
гуртком «Цікава 
фізика».
ПП19:
1) Обласне методичне 
об‘єднання викладачів 
фізики.

47072 Якименко 
Олександр 
Геннадійович

Викладач, 
голова 
циклової 
комісії, 
Основне 
місце роботи

Циклова комісія 
загальноосвітніх 

дисциплін

Диплом 
спеціаліста, НТУ 

ім. М.П. 
Драноманова, 

рік закінчення: 
1997, 

спеціальність:  
Математика і 

фізика, Диплом 
кандидата наук 

ДK 031339, 
виданий 

29.09.2015

22 Інформатика ПП3:
1) Якименко О.Г. 
Біометрія: навчальний 
посібник для 
самостійної роботи 
студентів. Малин: вид-
во МЛТК, 2021. 116 с.
ПП4:
1) Якименко О.Г. 
Біометрія. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт. 
(спеціальність 205 
Лісове господарство ОС 
«бакалавр»), 2020.
2) Якименко О.Г. 
Біометрія. Навчальна 
програма(спеціальність 
205 Лісове господарство 
ОС «бакалавр»), 2021.
3) Якименко О.Г. 
Інформатика Навчальна 
програма(спеціальність 
205 Лісове господарство 
ОС «бакалавр»), 2021.
4) Якименко О.Г. 
Інформаційні технології 
в лісовому господарстві. 
Навчальна програма 
(спеціальність 205 
Лісове господарство ОС 
«бакалавр»), 2021.
ПП12:
1) Якименко О.Г., 
Шемет О.І. Окремі 
підходи до формування 
екологічної культури 
студентської молоді 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 23.03. 2017 
с.224-231.
2) Якименко О.Г. 
Хмарні технології та їх 
використання у лісовій 
галузі. Лісівнича освіта і 
наука: історія, сучасний 
стан та перспективи 
розвитку: матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 23.03.2017 с.290-
299.
3) Якименко О.Г. 
Використання ІКТ у 
сучасному освітньому 
процесі. Лісівнича 
освіта і наука: історія, 
сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 22.03.2018 с.274-



283.
5) Якименко О.Г. 
Формування успішної 
особистості в умовах 
сьогодення Лісівнича 
освіта і наука: історія, 
сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, МЛТК, 
25.03.2021  с.254-258.
6) Якименко О.Г. 
Біометричні підходи у 
проектуванні осей росту 
дерев Лісівнича освіта і 
наука: історія, сучасний 
стан та перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 25.03.2021  
с.140-145.
ПП19:
1) Член обласного 
методичного об‘єднання 
викладачів математики.

47072 Якименко 
Олександр 
Геннадійович

Викладач, 
голова 
циклової 
комісії, 
Основне 
місце роботи

Циклова комісія 
загальноосвітніх 

дисциплін

Диплом 
спеціаліста, НТУ 

ім. М.П. 
Драноманова, 

рік закінчення: 
1997, 

спеціальність:  
Математика і 

фізика, Диплом 
кандидата наук 

ДK 031339, 
виданий 

29.09.2015

22 Біометрія ПП3:
1) Якименко О.Г. 
Біометрія: навчальний 
посібник для 
самостійної роботи 
студентів. Малин: вид-
во МЛТК, 2021. 116 с.
ПП4:
1) Якименко О.Г. 
Біометрія. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт. 
(спеціальність 205 
Лісове господарство ОС 
«бакалавр»), 2020.
2) Якименко О.Г. 
Біометрія. Навчальна 
програма(спеціальність 
205 Лісове господарство 
ОС «бакалавр»), 2021.
3) Якименко О.Г. 
Інформатика Навчальна 
програма(спеціальність 
205 Лісове господарство 
ОС «бакалавр»), 2021.
4) Якименко О.Г. 
Інформаційні технології 
в лісовому господарстві. 
Навчальна програма 
(спеціальність 205 
Лісове господарство ОС 
«бакалавр»), 2021.
ПП12:
1) Якименко О.Г., 
Шемет О.І. Окремі 
підходи до формування 
екологічної культури 
студентської молоді 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 23.03. 2017 
с.224-231.
2) Якименко О.Г. 
Хмарні технології та їх 
використання у лісовій 
галузі. Лісівнича освіта і 
наука: історія, сучасний 
стан та перспективи 
розвитку: матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 23.03.2017 с.290-



299.
3) Якименко О.Г. 
Використання ІКТ у 
сучасному освітньому 
процесі. Лісівнича 
освіта і наука: історія, 
сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 22.03.2018 с.274-
283.
5) Якименко О.Г. 
Формування успішної 
особистості в умовах 
сьогодення Лісівнича 
освіта і наука: історія, 
сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, МЛТК, 
25.03.2021  с.254-258.
6) Якименко О.Г. 
Біометричні підходи у 
проектуванні осей росту 
дерев Лісівнича освіта і 
наука: історія, сучасний 
стан та перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 25.03.2021  
с.140-145.
7) Якименко О.Г. 
Біометричні показники 
дерев у соснових 
молодняках. Лісівнича 
освіта і наука: історія, 
сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 26.03.2020 р. С. 
108-113.
ПП19:
1) Член обласного 
методичного об‘єднання 
викладачів математики.

47072 Якименко 
Олександр 
Геннадійович

Викладач, 
голова 
циклової 
комісії, 
Основне 
місце роботи

Циклова комісія 
загальноосвітніх 

дисциплін

Диплом 
спеціаліста, НТУ 

ім. М.П. 
Драноманова, 

рік закінчення: 
1997, 

спеціальність:  
Математика і 

фізика, Диплом 
кандидата наук 

ДK 031339, 
виданий 

29.09.2015

22 Інформаційні 
технології в 
лісовому 
господарстві

ПП3:
1) Якименко О.Г. 
Біометрія: навчальний 
посібник для 
самостійної роботи 
студентів. Малин: вид-
во МЛТК, 2021. 116 с.
ПП4:
1) Якименко О.Г. 
Біометрія. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт. 
(спеціальність 205 
Лісове господарство ОС 
«бакалавр»), 2020.
2) Якименко О.Г. 
Біометрія. Навчальна 
програма(спеціальність 
205 Лісове господарство 
ОС «бакалавр»), 2021.
3) Якименко О.Г. 
Інформатика Навчальна 
програма(спеціальність 
205 Лісове господарство 
ОС «бакалавр»), 2021.
4) Якименко О.Г. 
Інформаційні технології 
в лісовому господарстві. 
Навчальна програма 
(спеціальність 205 
Лісове господарство ОС 
«бакалавр»), 2021.
ПП12:
1) Якименко О.Г., 



Шемет О.І. Окремі 
підходи до формування 
екологічної культури 
студентської молоді 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 23.03. 2017 
с.224-231.
2) Якименко О.Г. 
Хмарні технології та їх 
використання у лісовій 
галузі. Лісівнича освіта і 
наука: історія, сучасний 
стан та перспективи 
розвитку: матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 23.03.2017 с.290-
299.
3) Якименко О.Г. 
Використання ІКТ у 
сучасному освітньому 
процесі. Лісівнича 
освіта і наука: історія, 
сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 22.03.2018 с.274-
283.
5) Якименко О.Г. 
Формування успішної 
особистості в умовах 
сьогодення Лісівнича 
освіта і наука: історія, 
сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, МЛТК, 
25.03.2021  с.254-258.
6) Якименко О.Г. 
Біометричні підходи у 
проектуванні осей росту 
дерев Лісівнича освіта і 
наука: історія, сучасний 
стан та перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 25.03.2021  
с.140-145.
ПП19:
1) Член обласного 
методичного об‘єднання 
викладачів математики.

95890 Осипенко 
Валерій 
Григорович

Викладач, 
Основне 
місце роботи

Циклова комісія 
гуманітарних та 

соціальних 
дисциплін

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

інститут 
фізичної 

культури, рік 
закінчення: 

1979, 
спеціальність:  

Фізична 
культура і спорт

44 Фізичне 
виховання

ПП3:
1) Осипенко В.Г. 
Фізична культура і 
основи здорового 
способу життя студента: 
навч. посібн. Малин: 
Вид-во МЛТК, 2020. 34 
с.
ПП4:
1) Осипенко В.Г. 
Спеціальна медична 
група (зовнішня 
рецензія). (для всіх 
спеціальностей), 2017.
2) Осипенко В.Г.  Вільні 
гімнастичні вправи, 
гімнастичні вправи в 
парах, гімнастичні 
вправи з гімнастичною 
лавою на уроках 
фізичного виховання 
(для всіх 
спеціальностей), 2018.



3) Осипенко В.Г. 
Застосування методу 
колового тренування на 
заняттях фізичного 
виховання для студентів 
ОС  "Бакалавр", 2019.
ПП12:
1) Осипенко В.Г 
Соціальне значення 
фізичного виховання  
„Соціокультурні  світи. 
Прекрасне як чинник 
виховання”. 
Міжнародна 
конференція  МЛТК, 18-
19.12.2019р. - С. 172-177.
2) Осипенко В.Г , 
Пернарівська Т.А. 
Формування життєвих 
компетентностей на 
заняттях з української 
мови та літератури  
Лісівнича освіта і наука: 
стан, проблеми  та 
перспективи розвитку: 
матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
студентів, магістрів, 
аспірантів, молодих 
вчених і викладачів.  
МЛТК, 2021р.- С.251-
253. 
ПП14:
1) Керівник постійно-
діючим студентським  
гуртком  „Вільна 
боротьба”. 
ПП15:
1) Тренер збірної 
команди коледжу з 
вільної боротьби, яка 
здобула на чемпіонаті 
області(2-3.10.2020 р., 
м. Новоград-
Волинський) в 
особистому заліку 7 
призових місць (3 
студенти здобули І 
місце, 2 - ІІ місце і 2 - ІІІ 
місце).
ПП19:
1) Член обласного  
методичного об’єднання 
викладачів фізичного 
виховання та військово-
спортивних дисциплін.

119153 Федьович 
Іван 
Володимиров
ич

Викладач, 
Основне 
місце роботи

Циклова комісія 
гуманітарних та 

соціальних 
дисциплін

Диплом 
спеціаліста, 

Інститут 
сходознавства і 
міжнародних 

відносин 
"Харківський 
колегіум", рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

030401 
Міжнародні 
відносини, 

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.03010101 
соціологія, 

16 Філософія ПП3:
1) Федьович І.В. 
Філософія: навч. посібн. 
(для студентів 205 
Лісове господарство, ОС 
"бакалавр"). Малин: 
Від-во МЛТК, 140 с.
ПП4:
1) Федьович І.В. 
Філософія. Методичні 
рекомендації до 
семінарських занять 
(для всіх 
спеціальностей), 2017.
2) Федьович І.В. 
Філософія. Збірник 
тестів (для студентів ОС 
"бакалавр"), 2018.
3) Федьович І.В. 
Соціологія. Тестові 
завдання (для студентів 
ОС "бакалавр"), 2019.
4) Федьович І.В. 
Філософія. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни, 2021.



Диплом 
магістра, 

Поліський 
національний 

університет, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

205 Лісове 
господарство

ПП12:
1) Федьович І.В.Лісове 
господарство України за 
100-річний період 
розвитку (1917-2016). 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку   
МЛТК, 20.03.2017р.- С. 
172-177
2) Федьович І.В., 
Вербицька Т.Є. 
Особливості виховання 
студентів у 
Малинському 
лісотехнічному коледжі 
Соціокультурні  світи. 
Прекрасне як чинник 
виховання  Міжнародна 
конференція МЛТК 18-
19.12.2019р. - С. 166-171.
3) Федьович І.В., 
Печенюк Є.П., 
Деняченко М.І. 
Характеристика 
лісового фонду та 
господарської діяльності 
Житомирського 
обласного комунального 
агролісогосподарського 
підприємства. 
Лісовирощування: 
історична та 
інноваційна діяльність в 
галузі лісового 
господарства Матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
до 200-річчя з дня 
народження В. Є. фон  
Граффа.  МЛТК 
15.11.2019р.- С. 71-75.
4)Федьович І.В., 
Печенюк Є.П., Буднік 
І.П. Фіторемедіація 
радіактивного 
забруднення земель 
Житомирського 
Полісся. Лісівнича 
освіта і наука: стан , 
проблеми та 
перспективи розвитку  
матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
студентів, магістрів, 
аспірантів, молодих 
вчених і викладачів 
МЛТК, 2020р.- С. 128-
131.
5) Федьович І.В., Кусік 
В.М., Кусік С.М, Маніта 
О.Г. Призначення 
захистних заходів від 
шкідників і хвороб у 
міських насадженнях 
Лісівнича освіта і  наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку за 
матеріалами ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної конференції. 
МЛТК, 2020р.- с. 95-103.
6)Федьович І.В., 
Печенюк Є.П., Буднік 
І.П. Поверхневий стік як 
чинник міграції 
полютантів в лісо 
аграрних ландшафтах 
Житомирського Полісся 
Лісівнича освіта і наука: 
стан, проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали  Міжнародної 
науково-практичної 
конференції,  МЛТК, 
2021 р. С. 147–151



7) Федьович І.В., 
Бондарук І.В., Сахнюк 
В.В., Печенюк Є.П. 
Використання 
програмного 
забезпечення для 
організації 
електронного навчання 
Лісівнича освіта і наука: 
стан, проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали  Міжнародної 
науково-практичної 
конференції,  МЛТК, 
2021 р. С. 244–247
ПП14:
1) Керівник 
студентським науково-
дослідним гуртком 
"Філософський гурток". 
ПП19:
1) Член обласного 
методичного об’єднання 
викладачів соціальних 
дисциплін.

41447 Фещенко 
Валентина 
Петрівна

Викладач, 
Основне 
місце роботи

Циклова комісія 
гуманітарних та 

соціальних 
дисциплін

Диплом 
спеціаліста, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
інститут ім. І. 
Франка, рік 
закінчення: 

1979, 
спеціальність:  

англійська мова

40 Іноземна 
мова(за 
професійним 
спрямуванням)

ПП4:
1) Фещенко В.П. 
Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням). Типові 
англійські фрази для 
використання в багатьох 
життєво-професійних 
ситуаціях з різним 
рівнем володіння 
мовою, для студентів 
спеціальності 205 Лісове 
господарство, 2019.
2) Максименко В.В., 
Фещенко В.П. Іноземна 
мова. Сто англійських 
тестів, 2020.
3) Конотовська Н.В., 
Сахнюк В.В.,  Фещенко 
В.П. Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням). 
Методичні вказівки до 
виконання практичних 
робіт (для студентів 
спеціальності 205 Лісове 
господарство, ОС 
«бакалавр»), 2021.
4) Максименко В.В., 
Фещенко В.П. Іноземна 
мова (за професійним 
спрямуванням). 
Навчально-методичні 
матеріали для 
виконання практичних 
занять студентів 
спеціальності 205 Лісове 
господарство  з 
англійської мови  за 
професійним 
спрямуванням, 2021.
ПП12:
1) Фещенко В.П. 
Естетичне виховання – 
складова частина 
виховання студентів 
Соціокультурні освіти. 
Прекрасне як чинник 
виховання.  Збірник  
Міжнародної  
конференції «Освіта без 
кордонів», МЛТК, 18-
19.12 .2019р. С. 7-12.
2) Фещенко В.П. 
Навчання читанню на 
заняттях англійської 
мови за професійним 
спрямуванням. 
Компетенції. Науково-
методичний журнал 
„Англійська мова та 



література” №1-3, 2019 
р. С. 29-33.
3) Фещенко В.П. 
Психолінгвістичні 
особливості формування 
мовної граматичної 
компетенції.   Лісівнича 
освіта і наука: стан, 
проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали  Міжнародної 
науково-практичної 
конференції,  МЛТК, 
28.03.2019 р. С. 440-445.
4) Фещенко В.П. 
Формування освітньо-
культурного простору  
та педагогічних 
відносин. 
«Лісовирощування: 
історична та 
інноваційна діяльність в 
галузі лісового 
господарства, матеріали 
збірника Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
причвяченої  200-річчю 
з дня народження В. Є. 
фон  Граффа, (м.Овруч)-
Малин: МЛТК, 
15.11.2019р. С. 108-110.
5) Фещенко В.П. 
Практичне заняття за 
темою „Logging”». Мій 
конспект, Англійська +. 
Науково-методичний 
журнал «Англійська 
мова та література» 
№10-12 (596-598), 
2020р. С. 77-84.
6)  Максименко В.В., 
Фещенко В.П. 
Відмінності між 
британським та 
американським. 
варіантами сучасної 
англійської мови. 
Лісівнича освіта і наука: 
стан, проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали  Міжнародної 
науково-практичної 
конференції,  МЛТК, 
26.03.2020 р. С. 192-198.
7) Максименко В.В., 
Фещенко В.П., 
Хвалінська О.  
Формування соціально-
культурної компетенції 
студентів на заняттях 
іноземної мови. 
Лісівнича освіта і наука: 
стан, проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали  Міжнародної 
науково-практичної 
конференції,  МЛТК, 
2021 р. С. 232–234.
ПП14:
1) Керівництво 
постійно-діючим 
студентським науковим 
гуртком «Англійська 
мова (за професійним 
спрямуванням)».
2) 1-е місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі професійної 
майстерності 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ОСКАР у номінації 
«Інновації у створенні й 
упровадженні сучасних 
методик, форм, 
прийомів викладання, 
навчально-методичного 



забезпечення, 
національного й 
професійного виховання 
студентської молоді в 
умовах викликів 
сьогодення» за 
створення і 
впровадження сучасних 
форм позааудиторної 
(гурткової) роботи.
3) 2-е місце команди 
студентів коледжу 
(Янченко Микола, 
Чушенка Валерій, 
Матерян Тимофій) за 
участь у національному 
відборі Міжнародного 
конкурсу «Молодь в 
лісах Європи», (мова 
конкурсу – англійська).
ПП19:
1) Член  обласного 
методичного об’єднання 
викладачів іноземних 
мов.

67867 Пернарівська 
Таміла 
Анатоліївна

Викладач, 
голова 
циклової 
комісії, 
Основне 
місце роботи

Циклова комісія 
гуманітарних та 

соціальних 
дисциплін

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

030502 
Українська мова 

і література

25 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

ПП4:
1. Пернарівська Т.А. 
Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням 
Методичні рекомендації 
до виконання 
практичних робіт (для 
всіх спеціальностей), 
2017.
2) Пернарівська Т.А. 
Українська література. 
Міні-конспекти (для 
всіх спеціальностей), 
2018.
2.  Пернарівська Т.А. 
Українська мова(за 
професійним 
спрямуванням) 
Тренувальні вправи і 
тестові завдання(для 
всіх спеціальностей), 
2019.
3. Пернарівська Т.А.  
Українська мова  за 
професійним 
спрямуванням Тестові 
завдання (для всіх 
спеціальностей), 2020.
ПП12:
1) Пернарівська Т.А. 
Малинський 
лісотехнічний коледж –  
90 років  редактор 
книги. Харків , 2017 р. - 
120 с.
2) Пернарівська Т.А. 
Компетентністно 
спрямований підхід до 
вивчення літератури 
рідного краю Лісівнича 
освіта і наука: історія, 
сучасний стан та 
перспективи розвитку 
матеріали ІІІ 
Всеукраїнської  науково-
практичної конференції 
. МЛТК, 22.03.2018 р. - 
С. 172-177.
 3) Пернарівська Т.А. 
Дослідження образу 
вченого, який 
залишився у пам‘яті 
жителів Берега Маклая 
за легендами та 
переказами Сучасні 
проблеми наукової та 
духовно-просвітницької 
діяльності М.М. 
Миклухо-Маклая   ІІ 
науково-практична 



конференція  
„Маклаївські читання”.  
МЛТК, 30.05.2018 р. - С. 
51-53.
 4) Пернарівська Т.А. 
Виховання молоді під 
час формування мовно-
літературної 
компетентності. 
Соціокультурні світи. 
Прекрасне як чинник 
виховання Міжнародна 
конференція. МЛТК, 18-
19.11.2018 р. С. 134-140.
5) Пернарівська Т.А. 
Вшанування пам`яті 
В.Є. фон Граффа, 
основоположника 
степового 
лісорозведення 
Лісовирощування: 
історична та 
інноваційна діяльність в 
галузі лісового 
господарства  матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції  
до 200-річчя з дня 
народження В. Є. фон  
Граффа. МЛТК, 
15.11.2019 р. - С. 113-115.
6) Пернарівська Т.А., 
Гловацький Р..М. 
Літературознавча 
компетенція та 
духовний розвиток 
особистості Лісівнича 
освіта і наука: стан, 
проблеми  та 
перспективи розвитку  
матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
студентів, магістрів, 
аспірантів, молодих 
вчених і викладачів. 
МЛТК, .2020 р. - С. 201-
206.
7) Пернарівська Т.А. 
Формування життєвих 
компетентностей на 
заняттях з української 
мови та літератури 
Лісівнича освіта і наука: 
стан, проблеми  та 
перспективи розвитку 
матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
студентів, магістрів, 
аспірантів, молодих 
вчених і викладачів.  
МЛТК, .2021 р. - С. 251-
253.
ПП14:
1) Керівник 
студентського науково-
дослідницького гуртка 
"Професіонал".
ПП19:
1) Член обласного 
методоб’єднання 
викладачів 
філологічних 
дисциплін.

41621 Іванюк Ігор 
Дмитрович

Директор, 
Основне 
місце роботи

Адміністрація Диплом 
спеціаліста, 
Українська 

ордена 
Трудового 
Червоного 
Прапора 

сільськогоспода
рська академія, 

17 Лісівництво ПП1:
1) Іванюк І. Д., Іванюк Т. 
М. Хвороби дуба 
звичайного у системі 
факторів, які знижують 
продуктивність 
деревостанів. Лісове 
господарство, лісова, 
паперова і 



рік закінчення: 
1989, 

спеціальність: 
7.09010301 

лісове 
господарство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 020777, 
виданий 

12.11.2003, 
Атестат доцента 

12ДЦ 020555, 
виданий 

23.12.2008

деревообробна 
промисловість. 2017. № 
43. С. 79–85. 
2) Іванюк І. Д., Кусік В. 
М. Шкодочинність 
комах у насадженнях 
дуба звичайного в зоні 
Західнополіського та 
Центральнополіського 
лісових округів України. 
Лісове і садово-паркове 
господарство України. 
2018. № 14. URL: 
http://journals.nubip.edu
.ua/index.php/Lis/article
/view/12703
3) Іванюк І. Д., Іванюк 
Т. М. Динаміка 
екологічних параметрів 
ґрунтів у процесі 
відновлення 
рослинності дубових 
лісів полісся. Лісове 
господарство, лісова, 
паперова і 
деревообробна 
промисловість. 2018. 
Вип. 44. С. 35–42. 
4) Іванюк І. Д., Ландін 
В. П. Сучасний стан і 
продуктивність 
насаджень дуба 
звичайного (Quercus 
robur L.) у лісовому 
фонді КП 
«Житомироблагроліс». 
Агроекологічний 
журнал. 2019. № 1. С. 
23–28. 
5) Іванюк І. Д., Іванюк 
Т. М. Радіальний 
приріст пристигаючих 
дубових деревостанів 
сугрудків Центрального 
Полісся України. 
Наукові горизонти. 
2019. № 2 (75). С. 50–57.  
6) Іванюк І. Д., Іванюк 
Т. М. Флористичний 
склад рослинних 
угруповань дубових 
насаджень Полісся 
України після суцільних 
рубок. Лісове 
господарство, лісова, 
паперова і 
деревообробна 
промисловість. 2019. 
Вип. 45. С. 100–104. 
7) Іванюк І. Д. Динаміка 
різноманіття трав’яно-
чагарникового ярусу 
після суцільних рубань 
дубових лісів 
природного походження 
та створення культур 
дуба у вологих сугрудках 
Житомирського 
Полісся. Науковий 
вісник Національного 
лісотехнічного 
університету України. 
2020. Т. 30. № 1. С. 33–
38.
8) Іванюк І. Д., Фучило 
Я. Д., Іванюк Т. М. 
Оцінка 
біопродуктивності лісів 
Правобережного 
Полісся України. 
Наукові горизонти. 
2020. № 4 (89). С. 115–
120. 
9) Іванюк І. Д., Фучило 
Я. Д. Вплив 
метеорологічних 
чинників на радіальний 



приріст дуба звичайного 
в умовах свіжих і 
вологих сугрудків 
Полісся України. 
Наукові праці 
Лісівничої академії наук 
України. 2020. Вип. 20. 
С. 57–63. 
10). Ivanyuk I., Zborovska 
O., Zhukovskyi O. 
Dynamics of radial 
increment of the 
premature oak stands in 
fairly fertile site type with 
varying humidity degree 
of polissya in Ukraine. 
Miškininkystė. 2019. № 2 
(84). P. 71–76. 
11) Kalyta T., Ivanyuk I. 
Prospects of financing of 
public-private 
partnerships in Ukraine 
by internatio. European 
science Scientific journal. 
2019. № 4. Р. 32–38.).
12) Краснов В. П., 
Курбет Т. В., Давидова І. 
В., Шелест З. М., 
Жуковський О. В., 
Іванюк І. Д. Динаміка 
вмісту 137Сs у корі 
крушини ламкої 
(Frangula alnus Mill.) у 
лісах Полісся України. 
Ядерна фізика та 
енергетика. 2018. Т. 19. 
№ 3. С. 258–264. 
13) Андрєєва О.Ю., 
Іванюк І.Д., Іванюк 
Т.М., Буднік І.П. // 
Типологічна структура 
соснових насаджень 
центрального Полісся// 
Лісівництво і 
агролісомеліорація. – 
2020. Вип. 136 – 2020. 
Iss. 136.
ПП3:
1) Лісова таксація: 
практикум / Г. І. 
Васенков, І. Д. Іванюк, 
В. А. Гиря, С. М. Кусік. – 
Кропивницький: ФОП 
Піскова М.А., 2017. – 132 
с.
2) Мисливствознавство. 
Ч1 / А. І. Гузій, І. Д. 
Іванюк, В. М. Кусік, П. 
Б. Хоєцький. – Харків: 
Мачулін, 2017. – 276 с.
3) Мисливствознавство. 
Ч2 / А. І. Гузій, І. Д. 
Іванюк, В. М. Кусік  – 
Харків: Мачулін, 2018. – 
254 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) Захисне 
лісорозведення 
(Історичний аспект) /[ 
Васенков Г.І., Іванюк 
І.Д., Іванюк Т.М., Хрик 
В.М.]. – 
Кропивницький, 2017. – 
116 с.



7) Лакида П. І., Бала О. 
П., Матушевич Л. М., 
Лакида І. П., Іванюк І. Д. 
Лісівничо-екологічний 
потенціал дібров 
Полісся України: 
монографія. Корсунь-
Шевченківський, 2018. 
206 с.
8) Іванюк І.  Д., 
Ковальчук Л. О., 
Вербицька Т. Є., Шемет 
О. І., Кусік В. М., 
Ганжалюк Т. С., 
Галюзова Ю. П. Основи 
фахової підготовки. 
навч. видання. Малин : 
МЛТК, 2020. 198 с.
ПП5:
1) Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктор 
сільськогосподарських 
наук, 2020 р.
ПП8:
1) Відповідальний 
виконавець наукової 
теми:1. 
«Мисливствознавство, 
захист лісу та 
вирощування стійких 
насаджень в умовах 
Житомирщини з 
використанням засобів 
механізації 
лісогосподарських 
робіт» (№ 
держреєстрації 
0115U006735, 
01.01.2016-31.12.2022 
рр.).
ПП11:
1) Наукове 
консультування 
лісогосподарських 
підприємств - Звіт про 
науково-дослідну роботу 
на тему: «Стійкість та 
продуктивність лісових 
насаджень в умовах 
техногенезу 
Житомирського 
Полісся», 2018 р.
ПП12:
1) Іванюк І., Зборовська 
О., Жуковський О. 
Динаміка приросту по 
діаметру дуба 
звичайного на території 
парку Малинського 
лісотехнічного коледжу 
та лісових масивів 
Слобідського лісництва 
ДП «Малинське лісове 
господарство». 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
Всеукраїнська науково-
практична конференція, 
м. Малин, 23 березня 
2017 року: тези доповіді. 
Малин, 2017. С. 65–69. 
2) Іванюк Т. М., Іванюк 
І. Д. Стан дубових 
насаджень 
Центрального Полісся 
України. Здоров’я лісів, 
екосистемні послуги та 
лісові продукти для 
суспільства: 
Міжнародна науково-
практична конференція, 
м. Київ, 6–7 квітня 2017 
року: тези доповіді. К., 
2017. С. 75–77. 
3) Іванюк І. Д., Іванюк 



Т. М. Походження 
дубових деревостанів 
Правобережного 
Полісся України. 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
Всеукраїнська науково-
практична конференція, 
м. Малин, 22 березня 
2018 року: тези доповіді. 
Малин, 2018. С. 7–10. 
4) Іванюк І. Д., Гиря В. 
А. Динаміка площ та 
таксаційних показників 
дубових насаджень 
Правобережного 
Полісся України. 
Лісівнича освіта і наука: 
історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку: 
Всеукраїнська науково-
практична конференція, 
м. Малин, 22 березня 
2018 року: тези доповіді. 
Малин, 2018. С. 37–41. 
5) Іванюк І. Д., Іванюк 
Т. М. Фітоіндикація 
кислотності ґрунту 
після суцільних зрубів у 
сугрудках Центрального 
Полісся України. 
Лісівнича освіта і наука: 
стан, проблеми та 
перспективи розвитку: 
Міжнародна науково-
практична конференція, 
м. Малин, 28 березня 
2019 року: тези доповіді. 
Малин, 2019. С. 106–111. 
6) Іванюк І. Д., Іванюк 
Т. М. Фітоіндикація 
вологості ґрунту в 
умовах сугрудів Полісся 
України. 
Лісовирощування: 
історична та 
інноваційна діяльність у 
галузі лісового 
господарства: 
Всеукраїнська науково-
практична конференція, 
присвячена 200-річчю з 
дня народження В. Є. 
фон Граффа, м. Овруч, 
15 листопада 2019 року: 
тези доповіді. Овруч, 
2019. С. 7–10. 
7) Іванюк І. Д., Іванюк Т. 
М. Динаміка 
радіального приросту 
середньовікових 
дубових деревостанів 
Полісся України. 
Лісівнича освіта і наука: 
стан, проблеми та 
перспективи розвитку: 
ІІ Міжнародна науково-
практична конференція, 
м. Малин, 26 березня 
2020 року: тези 
доповіді. Малин, 2020. 
С. 6–11. 
8) Іванюк Т. М., Іванюк 
І. Д. Динаміка 
аерованості ґрунту у 
процесі відновлення 
лісової рослинності. 
Наукові читання-2020: 
науково-практична 
конференція, м. 
Житомир, 11–15 травня 
2020 року: тези 
доповіді. Житомир, 
2020. С. 30–32. 
9) Ivanyuk I. D., Fuchylo 
Y. D. Use of hydrothermal 



coefficient indicators for 
study of radial growth of 
oak trees in Polissya of 
Ukraine. Organization of 
scientific research in 
modern conditions '2020', 
Seattle, Washington, USA 
14–
16 may, 2020: conference 
proceedings. Seattle, 
2020. P. 247–251. 
10) 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.
ПП19:
1) Член товариства 
лісівників України.
ПП20: 
1) Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю: 1990-
2006 ( робота на посадах 
лісничого, головного 
інженера лісгоспу, 
директора лісгоспу, 
заступника начальника 
Житомирського 
обласного управління 
лісового та 
мисливського 
господарства).

350442 Коркуленко 
Олена 
Миколаївна

Викладач, 
Сумісництво

Лісівництва та 
захисту лісу

Диплом 
магістра, 

Національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

130402 Садово-
паркове 

господарство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 008063, 

виданий 
26.09.2012

1 Дендрологія ПП3:
1) Коркуленко А. М. 
Дендрологія. 
Характеристика 
основних деревних 
порід. Характеристика 
відділу голонасінні: 
навч. посіб. Малин : 
МЛТК, 2019. 40 с.
ПП4:
1) Коркуленко А. М. 
Дендрологія: методичні 
рекомендації до 
виконання практичних 
робіт для здобувачів 
спец. 205 Лісове 
господарство, ОС 
«бакалавр», 2018.
2) Коркуленко А.М. 
Дендрологія: методичні 
рекомендації до 
виконання курсової 
роботи для здобувачів 
спец. 205 Лісове 
господарство, ОС 
«бакалавр», 2020.
3) Коркуленко А. М. 
Біологія: методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторно-
практичних робіт для 
здобувачів спец. 205 
Лісове господарство, ОС 



«бакалавр», 2020.
4) Марченко О.В., 
Коркуленко А. М. 
Ботаніка: методичні 
рекомендації до 
виконання практичних 
робіт для здобувачів 
спец. 205 Лісове 
господарство, ОС 
«бакалавр», 2020.
5) Марченко О.В., 
Коркуленко А. М. 
Ботаніка: методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторних робіт для 
здобувачів спец. 205 
Лісове господарство, ОС 
«бакалавр», 2020.
ПП12:
1)Коркуленко А. М., 
Ковальчук Л.О. 
Психофізіологічні 
аспекти 
кольорознавства і 
кольорових поєднань у 
квітникарстві та їх 
вплив на людину. 
Лісівнича  освіта і наука: 
стан, проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали ІІІ міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Малин, 25 бер. 2019р. 
Малин, 2019. С. 183-188.
2) 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: 
зб. тез доп. міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Київ, 9-12 жовт. 2019р. 
Київ, 2019. С. 97-98.
3) Дзиба А. А., 
Ковальчук Л. О., 
Коркуленко А. М. Види 
та сорти HYACINTHUS 
L. У модульних 
квітниках. Лісівнича 
освіта і наука: стан, 
проблеми та 
перспективи розвитку: 
міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Малин, 25 бер. 
2019р. Малин, 2019. С. 
256-259.
4) Дзиба А. А., 
Ковальчук Л. О., 
Коркуленко А.М., 
Гунько О.О. Садові 
бансаї та їх історія. 
Лісівнича  освіта і наука: 
стан, проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали ІІІ міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Малин, 25 бер. 2021р. 
Малин, 2021. С. 91-97.
5) Довгий Я. В., 
Коркуленко А. М. 
Аналіз успішності 
інтродукції катальпи в 
умовах 
місцерозташування 
Малинського 
лісотехнічного коледжу. 
Лісівнича освіта і наука: 
стан, проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали ІІІ міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Малин, 25 бер. 2018р. 
Малин, 2021. С. 175-181.
6) Дзиба А. А., 



Кременецька Є. О., 
Коркуленко А. М. 
Фітокартини як вид 
вертикального 
озеленення інтер’єрів: 
тез доп. міжнар. наук.-
практ. конф. «Садово-
парковий ландшафт і 
декоративне 
фіторізноманіття очима 
дослідників», м. Київ, 12 
листопада 2020р. Київ, 
2020. С. 44-45.
7) Коркуленко А. М., 
Власюк М. Вшанування 
пам'яті вченого: Обрій. 
Альманах І на 
вшанування пам'яті М. 
М. Миклухо-Маклая (до 
175-річчя від дня 
народження), м. Малин, 
16 липня 2021р. Малин, 
2021. С. 70-74.
8) Дзюба А.А., 
Коркуленко А.М., 
Мухоброд М.О. Аналіз 
використання сортів 
роду Callistephus L. в 
озелененні. 2018. ст.187-
190.
ПП14:
1) Керівництво 
постійно-діючим 
студентським науковим 
гуртком 
«Природничий».
ПП19:
1) Член Товариства 
лісівників України.

350442 Коркуленко 
Олена 
Миколаївна

Викладач, 
Сумісництво

Лісівництва та 
захисту лісу

Диплом 
магістра, 

Національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

130402 Садово-
паркове 

господарство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 008063, 

виданий 
26.09.2012

1 Ботаніка ПП3:
1) Коркуленко А. М. 
Дендрологія. 
Характеристика 
основних деревних 
порід. Характеристика 
відділу голонасінні: 
навч. посіб. Малин : 
МЛТК, 2019. 40 с.
ПП4:
1) Коркуленко А. М. 
Дендрологія: методичні 
рекомендації до 
виконання практичних 
робіт для здобувачів 
спец. 205 Лісове 
господарство, ОС 
«бакалавр», 2018.
2) Коркуленко А.М. 
Дендрологія: методичні 
рекомендації до 
виконання курсової 
роботи для здобувачів 
спец. 205 Лісове 
господарство, ОС 
«бакалавр», 2020.
3) Коркуленко А. М. 
Біологія: методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторно-
практичних робіт для 
здобувачів спец. 205 
Лісове господарство, ОС 
«бакалавр», 2020.
4) Марченко О.В., 
Коркуленко А. М. 
Ботаніка: методичні 
рекомендації до 
виконання практичних 
робіт для здобувачів 
спец. 205 Лісове 
господарство, ОС 
«бакалавр», 2020.
5) Марченко О.В., 



Коркуленко А. М. 
Ботаніка: методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторних робіт для 
здобувачів спец. 205 
Лісове господарство, ОС 
«бакалавр», 2020.
ПП12:
1)Коркуленко А. М., 
Ковальчук Л.О. 
Психофізіологічні 
аспекти 
кольорознавства і 
кольорових поєднань у 
квітникарстві та їх 
вплив на людину. 
Лісівнича  освіта і наука: 
стан, проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали ІІІ міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Малин, 25 бер. 2019р. 
Малин, 2019. С. 183-188.
2) 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: 
зб. тез доп. міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Київ, 9-12 жовт. 2019р. 
Київ, 2019. С. 97-98.
3) Дзиба А. А., 
Ковальчук Л. О., 
Коркуленко А. М. Види 
та сорти HYACINTHUS 
L. У модульних 
квітниках. Лісівнича 
освіта і наука: стан, 
проблеми та 
перспективи розвитку: 
міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Малин, 25 бер. 
2019р. Малин, 2019. С. 
256-259.
4) Дзиба А. А., 
Ковальчук Л. О., 
Коркуленко А.М., 
Гунько О.О. Садові 
бансаї та їх історія. 
Лісівнича  освіта і наука: 
стан, проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали ІІІ міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Малин, 25 бер. 2021р. 
Малин, 2021. С. 91-97.
5) Довгий Я. В., 
Коркуленко А. М. 
Аналіз успішності 
інтродукції катальпи в 
умовах 
місцерозташування 
Малинського 
лісотехнічного коледжу. 
Лісівнича освіта і наука: 
стан, проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали ІІІ міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Малин, 25 бер. 2018р. 
Малин, 2021. С. 175-181.
6) Дзиба А. А., 
Кременецька Є. О., 
Коркуленко А. М. 
Фітокартини як вид 
вертикального 
озеленення інтер’єрів: 
тез доп. міжнар. наук.-
практ. конф. «Садово-
парковий ландшафт і 
декоративне 
фіторізноманіття очима 
дослідників», м. Київ, 12 



листопада 2020р. Київ, 
2020. С. 44-45.
7) Коркуленко А. М., 
Власюк М. Вшанування 
пам'яті вченого: Обрій. 
Альманах І на 
вшанування пам'яті М. 
М. Миклухо-Маклая (до 
175-річчя від дня 
народження), м. Малин, 
16 липня 2021р. Малин, 
2021. С. 70-74.
8) Дзюба А.А., 
Коркуленко А.М., 
Мухоброд М.О. Аналіз 
використання сортів 
роду Callistephus L. в 
озелененні. 2018. ст.187-
190.
ПП14:
1) Керівництво 
постійно-діючим 
студентським науковим 
гуртком 
«Природничий».
ПП19:
1) Член Товариства 
лісівників України.

293983 Павлюк 
Олександр 
Петрович

Викладач, 
Основне 
місце роботи

Циклова комісія 
загальноосвітніх 

дисциплін

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
014 Середня 

освіта, Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічний 
університет, рік 

закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
205 Лісове 

господарство

1 Безпека праці і 
життєдіяльності

ПП3:
1) Павлюк О.П.  
Охорона праці в галузі: 
навч. посібн. для 
студентів спеціальності 
208 Агроінженерія. - 
Малин:  Вид-во МЛТК, 
2019. –  36 с. 
ПП4:
1) Павлюк О.П. Охорона 
праці в галузі. Збірник 
тестів (для студентів 
спеціальності 205 Лісове 
господарство, 208 
Агроінженерія), 2019.
2)  Павлюк О.П. 
Інформатика. Збірник 
тестів (для студентів 
спеціальності 205 Лісове 
господарство, 208 
Агроінженерія, 193 
Геодезія та землеустрій, 
206 Садово-паркове 
господарство), 2019.
3) Павлюк О.П. 
Інформатика. Робочий 
зошит для виконання 
лабораторних робіт (для 
студентів спеціальності 
205 Лісове 
господарство, 208 
Агроінженерія, 193 
Геодезія та землеустрій,  
206 Садово-паркове 
господарство), 2019.
4) Павлюк О.П. 
Інформатика. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт (для 
студентів спеціальності 
205 Лісове 
господарство, 208 
Агроінженерія, 193 
Геодезія та землеустрій, 
206 Садово-паркове 
господарство), 2019.
ПП12:
1) Павлюк О.П., Стасюк 
С.В. «Сучасна 
технологія вирощування 
захисних лісонасаджень 
в умовах степової зони». 
Лісівнича освіта і наука: 
стан, проблеми та 
перспективи розвитку: 
матеріали  Міжнародної 
науково - практичної 
конференції,  МЛТК, 



28.03.2019 р. С. 183-188.
2) Павлюк О.П., 
Мойсієнко Л.І. 
«Активізація 
навчально-пізнавальної 
діяльності студентів під  
час вивчення 
комп’ютерних 
дисциплін». 
Інформаційно-
інтерактивні технології, 
як засіб удосконалення 
освітнього процесу: 
матеріали  
Міжрегіональної 
науково-практичної 
конференції,  м. 
Новоград-Волинський, 
21-22.04.2021р. С. 202-
209.
3) Павлюк О.П. 
«Використання 
GOOGLE CLASSROOM 
для організації 
дистанційного навчання 
студентів. Лісівнича 
освіта: наука, сучасний 
стан та перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції, 
МЛТК, 25.03.2021р. С. 
212-215.
ПП14:
1) Керівник постійно 
діючого  студентського  
гуртка «Сучасні 
інформаційні 
технології».
ПП19:
1) Член товариства 
лісівників України.
2) Член обласного 
методичного об’єднання 
викладачів 
інформатики та 
комп’ютерної техніки.

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 

визначеном
у 

стандартом 
вищої 

освіти (або 
охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Ботаніка МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



завдань).

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Геодезія МН 01 – словесний метод 
(співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); 
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Лісове грунтознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Дендрологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально- 
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Інформатика МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 

Дендрологія МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 

ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.



деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Лісова меліорація МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Охорона лісів від пожеж          МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 

Вища математика МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);.
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Виробнича практика МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); 
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань). складання звіту  
практики ; 

ФО 03 –залік;
ФО 05 – захист звіту практики,  
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Основи радіоекології МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Лісова меліорація МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсового 
поєкту;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Основи фахової 
підготовки

МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Основи фахової 
підготовки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Лісова меліорація МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 

Лісова меліорація МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 



досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04 - комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Кваліфікаційна   робота МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи; 
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік; 
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Інформаційні технології 
в лісовому господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

ГІС в лісовому 
господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01– екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Охорона лісів від пожеж          МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК 04-комбінована.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Правова культура 
особистості

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04 - комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01- індивідуальна.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік; 
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

ГІС в лісовому 
господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль; 
ФК04 - комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Кваліфікаційна   робота МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи; 
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль; 
ФК01-індивідуальна.



завдань).

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Виробнича практика МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); 
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань). складання звіту  
практики ; 

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Лісова ентомологія МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль; 
ФК04-комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Основи фахової 
підготовки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Лісова ентомологія МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 

Лісівництво МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 

ФО 03 –залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.



довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

(конспектування,
тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Лісівництво МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Лісова таксація МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04 - комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Біологія лісових звірів і 
птахів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально- 
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік; 
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04 - комбінована.



та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Лісова фітопатологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Біометрія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФК04-комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Основи екології і 
охорони природи

МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 

Основи радіоекології МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



висновки інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 11. Оцінювати 
значимість 
отриманих 
результатів 
досліджень дерев, 
деревостанів, 
насаджень, лісових 
масивів і стану 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази і 
робити 
аргументовані 
висновки

Лісова таксація МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань.

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Дендрологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально- 
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Лісова ентомологія МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Геодезія МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 

ГІС в лісовому 
господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);



дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Основи фахової 
підготовки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Організація 
лісогосподарського 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 

Лісова меліорація МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



опрацювання МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль; 
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Лісова ентомологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Лісова фітопатологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



опрацювання методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Основи радіоекології МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Біологія лісових звірів і 
птахів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Основи екології і 
охорони природи

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Лісове грунтознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04 - комбінована.



МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Геодезія МН 01 – словесний метод 
(співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); 
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Ботаніка МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Вища математика МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);.
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Інформаційні технології 
в лісовому господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 

Лісова таксація МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 



методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Біометрія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Кваліфікаційна   робота МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи;                                  
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Охорона лісів від пожеж          МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 

Охорона лісів від пожеж          МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



та їх кормової бази МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Виробнича практика МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); 
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань). складання звіту  
практики ; 

ФО 03 –залік;
ФО 05 – захист звіту практики;  
ФО 07 – усний контроль; 
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована. 

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Біологія лісових звірів і 
птахів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК 04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Геодезія МН 01 – словесний метод 
(співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); МН 06 – 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Ботаніка МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати Ботаніка МН 01 – словесний метод ФО 01 – екзамен;



результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Інформатика МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Інформатика МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Лісове грунтознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);



деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФО 07 – усний контроль; 
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Лісова таксація МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Лісова ентомологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 
загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

Кваліфікаційна   робота МН 01 – словесний метод 
(співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні 
роботи);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи; 
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 

Лісова фітопатологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

ГІС в лісовому 
господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Біологія лісових звірів і 
птахів 

МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Біологія лісових звірів і 
птахів

МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Основи екології і 
охорони природи

МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Вища математика МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);.
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Лісове ґрунтознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 

Лісова таксація МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;



показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань.)

ФК04-комбінована.

РН 10. Аналізувати 
результати 
досліджень лісівничо- 
таксаційних 
показників дерев, 
деревостанів, їх 
продуктивності, 
стану насаджень та 
довкілля, стану 
мисливських тварин 
та їх кормової бази

Біометрія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові роботи);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Дендрологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально- 
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 14. Виконувати 
чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати 
технологію їх 
виконання та 
навчати інших

Охорона лісів від пожеж          МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Лісова фітопатологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль.



та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Лісова фітопатологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК01-індивідуальна.
ФК04-комбінована.

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК01-індивідуальна.

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 –залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(співбесіда);
МН 04 – робота з навчально-

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль. 



методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота

ФК01-індивідуальна.

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, графічні 
роботи тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –екзамен;
ФО 03 –залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –екзамен;
ФО 03 –залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль
ФК04-комбінована.

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Біологія лісових звірів і 
птахів

МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль 
ФК04-комбінована.

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Охорона лісів від пожеж          МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.



(розв’язання програмних 
завдань).

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо).

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль.
 ФК01-індивідуальна.

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Безпека праці і 
життєдіяльності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль 
ФК04-комбінована..

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Виробнича практика МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); 
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань). складання звіту  
практики ; 

ФО 03 –залік
ФО 05 – захист звіту практики,  
ФО 07 – усний контроль ФК01- 
індивідуальна 
ФК04-комбінована.

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсового 
проєкту.
ФО 07 – усний контроль. 
ФК01- індивідуальна 

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 

Інформаційні технології 
в лісовому господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з навчально-

ФО 03 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль 
ФК04-комбінована.



до природи 
лісівництва

методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Ботаніка МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –екзамен;
ФО 03 –залік 
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль 
ФК04 - комбінована.

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Основи екології і 
охорони природи

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо);
 МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Основи радіоекології МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль 
ФК04-комбінована.

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Основи фахової 
підготовки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована



інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); МН 
02 – практичний метод 
(практичні заняття, графічні 
роботи тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –, екзамен;
ФО 03 –залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль 
ФК04-комбінована.

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Організація 
лісогосподарського 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль 
ФК04-комбінована.

РН 16.
Організувати 
результативні та  
безпечні умови праці

Основи екології і 
охорони природи

МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль 
ФК04-комбінована.

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Лісова меліорація МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль 
ФК04-комбінована.



(розв’язання програмних 
завдань).

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Лісова ентомологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль 
ФК04-комбінована.

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Організація 
лісогосподарського 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль.
 ФК04-комбінована.

РН  17.Організовува 
ти та 
впроваджувати  
методи ведення 
лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  
на ЧАЕС

Кваліфікаційна   робота МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи; 
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль  
ФК01-індивідуальна.

РН  17.Організовува 
ти та 
впроваджувати  
методи ведення 
лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  
на ЧАЕС

Виробнича практика МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); 
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань). складання звіту  
практики ; 

ФО 03 –залік
ФО 05 – захист звіту практики,  
ФО 07 – усний контроль. 
ФК01-індивідуальна.
ФК04-комбінована.

РН  17.Організовува Основи радіоекології МН 01 – словесний метод ФО 03 – залік;



ти та 
впроваджувати  
методи ведення 
лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  
на ЧАЕС

(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.

РН  17.Організовува 
ти та 
впроваджувати  
методи ведення 
лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  
на ЧАЕС

ГІС в лісовому 
господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль 
ФК04-комбінована.

РН  17.Організовува 
ти та 
впроваджувати  
методи ведення 
лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  
на ЧАЕС

Основи фахової 
підготовки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.

РН  17.Організовува 
ти та 
впроваджувати  
методи ведення 
лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  
на ЧАЕС

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –екзамен;
ФО 03 –залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.

РН  17.Організовува Лісова ентомологія МН 01 – словесний метод ФО 01 – екзамен;



ти та 
впроваджувати  
методи ведення 
лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  
на ЧАЕС

(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.

РН  17.Організовува 
ти та 
впроваджувати  
методи ведення 
лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  
на ЧАЕС

Лісова фітопатологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.

РН  17.Організовува 
ти та 
впроваджувати  
методи ведення 
лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  
на ЧАЕС

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, графічні 
роботи тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –екзамен;
ФО 03 –залік
 ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль.
ФК04-комбінована.

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Лісова меліорація МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль 
ФК04-комбінована.

РН  17.Організовува 
ти та 
впроваджувати  
методи ведення 

Організація 
лісогосподарського 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);



лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  
на ЧАЕС

(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 07 – усний контроль
 ФК04-комбінована.

РН  17.Організовува 
ти та 
впроваджувати  
методи ведення 
лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  
на ЧАЕС

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо);
 МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –екзамен;
ФО 03 –залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.

РН  17.Організовува 
ти та 
впроваджувати  
методи ведення 
лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  
на ЧАЕС

Біологія лісових звірів і 
птахів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.

РН  17.Організовува 
ти та 
впроваджувати  
методи ведення 
лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  
на ЧАЕС

Охорона лісів від пожеж          МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.

РН  17.Організовува 
ти та 
впроваджувати  
методи ведення 
лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  

Безпека праці і 
життєдіяльності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.



на ЧАЕС МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

РН  17.Організовува 
ти та 
впроваджувати  
методи ведення 
лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  
на ЧАЕС

Основи екології і 
охорони природи

МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні); МН 
06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Виробнича практика МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); 
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань). складання звіту  
практики.

ФО 05 – захист звіту практики,  
ФО 07 – усний контроль 
ФК 01-індивідуальна.
ФК 04-комбінована.

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Основи радіоекології МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

ГІС в лісовому 
господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль 
ФК 04-комбінована..



(розв’язання програмних 
завдань).

РН 16. Організувати 
результативні та     
безпечні умови праці

Основи фахової 
підготовки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.

РН  17.Організовува 
ти та 
впроваджувати  
методи ведення 
лісового та 
мисливського 
господарств на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях в 
результаті аварії  
на ЧАЕС

Лісова меліорація МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована.

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Дендрологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально- 
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Біологія лісових звірів і 
птахів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована



РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Охорона лісів від пожеж          МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН 14. Виконувати 
чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати 
технологію їх 
виконання та 
навчати інших

Правова культура 
особистості

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 14. Виконувати 
чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати 
технологію їх 
виконання та 
навчати інших

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.

РН 14. Виконувати 
чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати 
технологію їх 
виконання та 
навчати інших

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 13. 
Демонструвати 
повагу до етичних 
принципів та 
формувати етичні 
засади співпраці в 
колективі

Виробнича практика МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); 
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 

ФО 03 –залік;
ФО 05 – захист звіту практики;  
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.



навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань). складання звіту  
практики ; 

РН 13. 
Демонструвати 
повагу до етичних 
принципів та 
формувати етичні 
засади співпраці в 
колективі

ГІС в лісовому 
господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 13. 
Демонструвати 
повагу до етичних 
принципів та 
формувати етичні 
засади співпраці в 
колективі

Правова культура 
особистості

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 13. 
Демонструвати 
повагу до етичних 
принципів та 
формувати етичні 
засади співпраці в 
колективі

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.

РН 13. 
Демонструвати 
повагу до етичних 
принципів та 
формувати етичні 
засади співпраці в 
колективі

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, графічні 
роботи тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



завдань).

РН 13. 
Демонструвати 
повагу до етичних 
принципів та 
формувати етичні 
засади співпраці в 
колективі

Організація 
лісогосподарського 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль; 
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Виробнича практика МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); 
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань). складання звіту  
практики ; 

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 13. 
Демонструвати 
повагу до етичних 
принципів та 
формувати етичні 
засади співпраці в 
колективі

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Кваліфікаційна   робота МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи; 
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК 04-комбінована.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 

Виробнича практика МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-

ФО 03 –залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.



відповідно до чинних 
вимог

методичною літературою 
(тезування); 
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань). складання звіту  
практики.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Основи радіоекології МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 –виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04 - комбінована.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Основи фахової 
підготовки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, графічні 
роботи тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль; 
ФК04-комбінована.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Організація 
лісогосподарського 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);

ФО 03 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04 - комбінована.



МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Лісова меліорація МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік 
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль; 
ФК04 - комбінована.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Лісова ентомологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04 - комбінована.

РН 13. 
Демонструвати 
повагу до етичних 
принципів та 
формувати етичні 
засади співпраці в 
колективі

Безпека праці і 
життєдіяльності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

РН 14. Виконувати 
чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати 
технологію їх 
виконання та 
навчати інших

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 14. Виконувати 
чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати 
технологію їх 
виконання та 
навчати інших

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 14. Виконувати 
чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати 
технологію їх 
виконання та 
навчати інших

Лісова меліорація МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Лісове грунтознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 –залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована



методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –екзамен;
ФО 03 –залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Лісова фітопатологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль 
ФК04-комбінована

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Лісова ентомологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату); 
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль 
ФК04-комбінована

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль
 ФК01- індивідуальна

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК01-індивідуальна.



лісівництва методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Лісове ґрунтознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль.
 ФК01-індивідуальна.
ФК04-комбінована.

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо).

ФО 01 –екзамен;
ФО 03 –залік 
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 –залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Лісівництво МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсового 
проєту;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК  01-індивідуальна.



РН 15.
Впроваджувати 
розроблені проєктні 
рішення у 
виробництво та 
забезпечувати 
ведення лісового 
господарства на 
засадах наближеного 
до природи 
лісівництва

Лісівництво МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 –залік
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК01-індивідуальна.
ФК04-комбінована.

РН2 Прагнути до  
самоорганізації та  
самоосвіти

Вища математика МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);.
ФО 07 – усний контроль. 
ФК 04 - комбінована

РН2 Прагнути до  
самоорганізації та 
самоосвіти

Ботаніка МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –екзамен
ФО03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль ФК04-
комбінована.

РН 14. Виконувати 
чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати 
технологію їх 
виконання та 
навчати інших

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 14. Виконувати 
чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати 
технологію їх 
виконання та 
навчати інших

Безпека праці і 
життєдіяльності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

РН 14. Виконувати 
чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати 
технологію їх 
виконання та 
навчати інших

Основи екології і 
охорони природи

МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні); 
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 14. Виконувати 
чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати 
технологію їх 
виконання та 
навчати інших

Кваліфікаційна   робота МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи; 
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.

РН 14. Виконувати 
чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати 
технологію їх 
виконання та 
навчати інших

Виробнича практика МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); 
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань). складання звіту  
практики ; 

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована. 
.

РН 14. Виконувати 
чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати 
технологію їх 
виконання та 
навчати інших

Основи радіоекології МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 14. Виконувати 
чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати 
технологію їх 
виконання та 
навчати інших

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, графічні 
роботи тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 14. Виконувати 
чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати 
технологію їх 
виконання та 
навчати інших

Організація 
лісогосподарського 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 12. Інтегрувати 
та удосконалювати 
виробничі процеси 
ведення лісового 
господарства 
відповідно до чинних 
вимог

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік 
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Основи радіоекології МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 9. Застосовувати 
лісівничі 

Інформатика МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 



загальновідомі 
методи збору 
дослідного 
матеріалу та його 
статистичного 
опрацювання

МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Основи фахової 
підготовки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Дендрологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально- 
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Лісова таксація МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 

Біометрія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 

ФО 01– екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



отриману 
інформацію

ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Безпека праці і 
життєдіяльності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Філософія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Хімія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

ГІС в лісовому 
господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована. 



та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Основи радіоекології МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

ГІС в лісовому 
господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Організація 
лісогосподарського 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);

ФО 01 –екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Лісова меліорація МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
 ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –, екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована. 

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Лісова ентомологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Лісова фітопатологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Біологія лісових звірів і 
птахів 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Охорона лісів від пожеж          МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контрол;
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Основи екології і 
охорони природи

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



завдань).

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Економіка лісового 
господарства

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, графічні 
роботи тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – залік, екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

Іноземна мова(за 
професійним 
спрямуванням)

МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 

Ботаніка МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;



теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування,; 
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – залік, екзамен;
ФО 03 - залік,
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Біологія лісових звірів і 
птахів

МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 –виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Дендрологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 

Основи фахової 
підготовки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Ботаніка МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

Безпека праці і 
життєдіяльності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

Філософія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

Історія української 
державності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Лісове грунтознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –, екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
 ФК04-комбінована.

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

Хімія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контрол;
ФК04-комбінована.

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

Основи екології і 
охорони природи

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

Лісове грунтознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 

ФО 01 –, екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

Геодезія МН 01 – словесний метод 
(співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); 
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – залік, екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

Інформатика МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); МН 04 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

Вища математика МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);.
ФО 07 – усний контроль;
ФК  04-комбінована.

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

Основи фахової 
підготовки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна 
робота(розв’язання 
програмних завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 

Правова культура 
особистості

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;



професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФК04-комбінована.

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

Інформаційні технології 
в лісовому господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04 - комбінована.

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

Ботаніка МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 , екзамен.
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН4. Володіти 
базовими 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями для 
вирішення завдань з 
організації та 
ведення лісового 
господарства

Фізика МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Геодезія МН 01 – словесний метод 
(співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 

ФО 01 –екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
 ФК04-комбінована.



(тезування); 
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Інформатика МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
 ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Вища математика МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);.
ФО 07 – усний контроль;
 ФК04-комбінована.

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Лісова фітопатологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); МН 
02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); МН 
02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;

ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Біологія лісових звірів і 
птахів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);



МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль ФК04-
комбінована.

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Охорона лісів від пожеж          МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Основи екології і 
охорони природи

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); МН 
02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); МН 
03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль ФК04-
комбінована.

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Лісове грунтознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФК04-комбінована  ФО 01 –
екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Геодезія МН 01 – словесний метод 
(співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована 



демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); МН 06 – 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Інформатика МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); МН 02 
– практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); МН 04 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль ФК04-
комбінована.

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Основи фахової 
підготовки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна 
робота(розв’язання 
програмних завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Лісова ентомологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Правова культура 
особистості

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована



мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Інформаційні технології 
в лісовому господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); МН 02 
– практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); МН 
02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Іноземна мова(за 
професійним 
спрямуванням)

МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;               
ФО03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Історія української 
державності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована ФК01-
фронтальна

РН 1. Аналізувати Українська мова (за МН 01 – словесний метод ФО 01 – екзамен;



основні етапи та 
закономірності 
історичного 
розвитку для 
формування 
громадянської 
позиції, формування 
національної 
гідності та 
патріотизму

професійним 
спрямуванням)

(лекція, співбесіда тощо); МН 
02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН 1. Аналізувати 
основні етапи та 
закономірності 
історичного 
розвитку для 
формування 
громадянської 
позиції, формування 
національної 
гідності та 
патріотизму

Правова культура 
особистості

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН 1. Аналізувати 
основні етапи та 
закономірності 
історичного 
розвитку для 
формування 
громадянської 
позиції, формування 
національної 
гідності та 
патріотизму

Філософія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК 04 - комбінована 

РН 1. Аналізувати 
основні етапи та 
закономірності 
історичного 
розвитку для 
формування 
громадянської 
позиції, формування 
національної 
гідності та 
патріотизму

Основи екології і 
охорони природи

МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні); МН 
06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль
ФК 01-фронтальна
ФК 04-комбінована 

РН 1. Аналізувати 
основні етапи та 
закономірності 
історичного 
розвитку для 
формування 
громадянської 
позиції, формування 
національної 
гідності та 

Історія української 
державності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК 01-фронтальна
ФК 04-комбінована



патріотизму сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Фізичне виховання МН 01 – словесний метод 
(співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота.

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР).                         
ФК04-комбінована

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Дендрологія МН 01 – словесний метод 
(співбесіда);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); 
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні); 
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль.;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –  екзамен;
ФО 03 – залік;

ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 

ФО 01 –  екзамен;
ФО 03 – залік;

ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована



та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Основи фахової 
підготовки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
 ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Правова культура 
особистості

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
 ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Фізичне виховання МН 01 – словесний метод 
(співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота.

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль;
 ФК04-комбінована (МКР).

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Інформаційні технології 
в лісовому господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Ботаніка МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль; 
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Іноземна мова(за 
професійним 
спрямуванням)

МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен
ФО 03 – залік
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Історія української 
державності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована 
ФК01-фронтальна

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); МН 
02 – практичний метод 

ФО 01 – залік, екзамен;
ФО 03 – залік;



(практичні заняття, графічні 
роботи тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Лісова меліорація МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Економіка лісового 
господарства

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); МН 
02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована ФК04-
комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Лісова таксація МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); МН 
02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль ФК04-
комбінована.

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Біометрія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); МН 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 



03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФК04-комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Безпека праці і 
життєдіяльності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); МН 
03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль ФК04-
комбінована.

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Філософія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль ФК04-
комбінована.

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Хімія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); МН 
02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Фізика МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); МН 
02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована



МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Основи радіоекології МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 –залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

ГІС в лісовому 
господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована 

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Організація 
лісогосподарського 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль. 
ФК04-комбінована

РН2 Прагнути до        
самоорганізації та                            
самоосвіти

Дендрологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); МН 
02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально- 
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль ФК04-
комбінована.



навчання (дистанційні, 
мультимедійні, тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Лісівництво МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль.;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 3. Проводити 
літературний 
пошук українською 
та іноземними 
мовами і 
аналізувати 
отриману 
інформацію

Фізика МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально- 
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Організація 
лісогосподарського 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК 04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль;
ФК 01-індивідуальна.



організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Лісова меліорація МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК 04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК 04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Економіка лісового 
господарства

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК 04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 

Лісова ентомологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Лісова фітопатологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована. 

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Охорона лісів від пожеж          МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 

Безпека праці і 
життєдіяльності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



ефективної 
виробничої 
діяльності

навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Інформаційні технології 
в лісовому господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Основи екології і 
охорони природи

МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Правова культура 
особистості

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Лісова таксація МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



завдань).

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(співбесіда);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота.

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Лісова таксація МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань.

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Лісівництво МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.
ФК04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 

Лісівництво МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-

ФО 05 – захист курсового  
проєкту  ;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.



організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Основи фахової 
підготовки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК 04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

ГІС в лісовому 
господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК 04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, графічні 
роботи тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –, екзамен;
ФО 03 –залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК 04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль;
ФК 01- індивідуальна . 



ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, графічні 
роботи тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль; 
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Організація 
лісогосподарського 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Лісова меліорація МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Економіка лісового 
господарства

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Лісова ентомологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Лісова фітопатологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Лісова таксація МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Охорона лісів від пожеж          МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована. 



РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 –залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Правова культура 
особистості

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04 - комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Безпека праці і 
життєдіяльності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.



демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Лісові культури МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль.;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо)
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).;

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Інформаційні технології 
в лісовому господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Основи екології і 
охорони природи

МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Кваліфікаційна   робота МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи; 
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

Виробнича практика МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); 
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань). складання звіту  
практики ; 

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01- індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 

ФО 05 – захист курсового  
проєкту;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.



сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Лісова таксація МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 8. Проектувати 
та організовувати 
ведення лісового та 
мисливського 
господарства 
відповідно до 
встановлених вимог

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань.

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Лісова таксація МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Основи радіоекології МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

ГІС в лісовому 
господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна..

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, графічні 
роботи тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Організація 
лісогосподарського 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –екзамен;
ФО 03 –залік
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Лісова меліорація МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною 
літературою(конспектування, 
тезування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Економіка лісового 
господарства

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 

Кваліфікаційна   робота МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування, анотування);

ФО 03 –залік
ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи; 
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна..



діяльності МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Лісова ентомологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Лісова таксація МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Біометрія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Інформаційні технології 
в лісовому господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Охорона лісів від пожеж          МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Основи екології і 
охорони природи

МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Лісове грунтознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 –, екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Геодезія МН 01 – словесний метод 
(співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); 
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 5. Розуміти і 
застосовувати 
особливості процесів 
росту і розвитку 
лісових насаджень, 
теорії та принципи 
ведення лісового і 
мисливського 
господарства для 
вирішення завдань 
професійної 
діяльності

Лісова фітопатологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.

РН 7. Застосовувати 
законодавчі акти, 
нормативно- 
довідкові матеріали, 
організаційно- 
управлінську 
документацію з 
організації та 

Основи радіоекології МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



ведення лісового і 
мисливського 
господарства, 
знання з економіки 
та права для 
забезпечення 
ефективної 
виробничої 
діяльності

методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Економіка лісового 
господарства

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Основи радіоекології МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Основи фахової 
підготовки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 

Лісовпорядкування МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



технічних та 
технологічних 
можливостей

складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Лісова ентомологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Лісова фітопатологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Дендрологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально- 
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Організація 
лісогосподарського 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Лісова меліорація МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Лісівництво МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік; 
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Біологія лісових звірів і 
птахів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Основи екології і 
охорони природи

МН 01 – словесний метод 
(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні); МН 
06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.



РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Біометрія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Інформаційні технології 
в лісовому господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Лісове грунтознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 –залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Геодезія МН 01 – словесний метод 
(співбесіда);
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування); МН 06 – 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 05 – захист звіту практики;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 

Лісові культури МН 01 – словесний метод 
(співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);

ФО 01 – екзамен;
 ФО 03 –залік
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контрол;
ФК04-комбінована.



виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

ГІС в лісовому 
господарстві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні роботи 
тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Геодезія МН 01 – словесний метод 
(лекція, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний 
метод(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 –залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(розрахункові);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, веб- 
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсового 
проєкту;
ФО 07 – усний контроль;
ФК01-індивідуальна.

РН 6. Здійснювати 
підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

Механізація 
лісогосподарських робіт

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття, графічні 
роботи тощо);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

РН 6. Здійснювати Охорона лісів від пожеж          МН 01 – словесний метод ФО 01 – екзамен;



підбір і 
використання 
необхідного 
обладнання, 
інструментів для 
організації 
виробничого процесу 
з урахуванням 
екологічних, 
технічних та 
технологічних 
можливостей

(лекція);
МН 02 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 03 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування);
МН 05 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль;
ФК04-комбінована.

 


