
ЗВІТ 

за результатами опитування випускників за ОПП «Мисливське 

господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» для ОПС 

«фаховий молодший бакалавр» 

 

У Малинському фаховому коледжі  передбачено проведення щорічного 

моніторингу та перегляд освітньо-професійних програм з метою 

удосконалення  змісту ОПП. Критерії перегляду освітньо-професійних 

програм формуються  через забезпечення зворотного зв’язку із випускниками 

минулих років шляхом обговорення актуальних питань що стосуються змісту 

ОПП та проведення анонімного анкетування. 

Метою такого моніторингу є вивчення думки випускників   щодо  якості 

освітньо-професійної програми  та надання можливих пропозицій щодо її 

удосконаленню. В анкетуванні, яке відбулося у березні-квітні 2021 року,  взяли 

участь 2 випускники заочної форми навчання: Союк Людмила Анатоліївна та 

Каменчук Микола Григорович. Узагальнені результати опитування 

представлені нижче за виділеними блоками питань. 

 

 

 



Обидва респонденти навчалися у Малинському лісотехнічному коледжі 

за спеціальністю «Мисливське господарство»,  закінчили у 2016 і 2017 році та 

мали досвід роботи за фахом.  

 

Серед дисциплін, які вивчалися у Малинському коледжі, випускники 

відмічають Мисливствознавство і Анатомію  та фізіологію мисливських звірів 

та птахів.  

 

Серед фахових компетенцій випускника опитані респонденти виділяють 

знання нормативно-правового ведення мисливського господарства та 

виявлення фактів порушень законодавства. 

 

 

Аналіз анкет показав однозначну відповідь, що випускники хочуть 

приймати участь у розвитку спеціальності і свою роль вони вбачають у наданні 

конструктивних пропозицій щодо удосконалення освітньо-професійної 

програми  «Мисливське господарство». Респонденти виявили бажання 

проводити невеликі навчальні заняття для здобувачів освіти з метою обміну 

досвідом роботи та формування відповідних компетенцій фахівців відповідно 

до вимог ринку праці. Досить вагомим показником є те, що обидва випускники 

минулих років будуть рекомендувати іншим навчатися за даною 



спеціальністю та задоволені рівнем надання освітніх послуг у Малинському 

лісотехнічному коледжі.  

 

 

 

 

 

Рекомендації за результатами анкетування: 

1. Налагодити тісні комунікаційні зв’язки з випускниками минулих 

років з метою   залучення їх до проведення навчальних занять та 

обговорення пропозицій щодо удосконалення змісту освітньо-

професійної програми. 

2. При обговоренні освітньо-професійної програми на 2021 рік 

включити компетенції  на знання правових основ ведення 



мисливського господарства і здійснення полювання, виявлення і 

кваліфікацію фактів порушень законодавства про полювання. 

3. На навчальних заняттях розвивати у здобувачів освіти навички 

соціального спрямування. 


