
Рецензія -  відгук

на осв ітньо-профес ійну програму «Лісове г осподарство»  зі спеціальності  205 
«Лісове господарство»  фахової передвнщ ої  освіти М ал и н ськ ог о  лісотехнічного

коледжу

Якісна  підготовка здобувачів фахової  передвнщ ої  освіти у сфері лісового 
господарства на тепер іш ній  час с важливим завданням. М алинеькпп лісотехнічний 

коледж мас великий досвід,  потужний кадровий потенціал іа відповіли) матеріальпо- 
ісхнічну базу для виконання такого  завдання.

Рецензована осв ітньо-професійна  програма розроблена робочою  групою, члени 

якої мають багаторічний досвід у підготовці кадрів, відповідні категорі ї  га звання.

О П П  містить 180 кредитів,  включає всі види аудиторної га самостійної  роботи 

студентів,  практичної підготовки,  регламентує цілі, очікувані результати навчання,  
з \ і і с і . умови та технологі ї  реалізації  освітнього процес) .  оцінку якості підготовки 

здобувана освіти за даною  спеціальністю. ОПІІ  с логічною, профіль включа( в себе: 

загальну інформацію, мету, характеристику,  придатність випускників  до подальшого 
прапевлашту вання та подальш ого  навчання,  викладання га оцінювання,  програмні 

компетентності  та програмні результати навчання.  Навчальні лпецппліпп іа їх 

обсяги,  які наведені в О П П  відповідають зміст х загальних,  спеціальних 
компетентностей  і результатам навчання. Хочеться  зазначити,  що наведені вибіркові 

компоненти осв ітньої  програми відповідають вимогам компетентностей і результатів 

навчання осв ітньо-професійної програми. Стру ктурно-лої  ічна схема вивчення 

дисциплін показує  логічні  і правильні міжпредметні  зв 'я зки  на послідовність їх 

вивчення.
Проаналізовано  м атрицю  відповідності  програмних компетентностей компонентам 
осв ітньо-професійної програми та матрицю забезпечення результатів  навчання 

відповідними компонентами освітньо-професійної програми. А вторам цієї осві і пьо- 

професійної  програми слід б ільше звернути увагу у вибіркових компонентах:  на 
забезпечення формування  у фахівців розуміння природи лісу,  закономірностей його 

життя та розвитку,  факторів л ісоутворення:  на вміння застосовувати прикладні 

програми загального  та професійного призначення:  на розуміння  ролі зелених 
насаджень,  формувати  вміння сучасного планування  та реалізації  проектів о б ’єктів 

озеленення та рекреаційного  облашту вання лісових масивів.
З урахуванням вищесказаного  вважаю, що рецензовану освітньоирофееійпу 

програму «Лісове господарство» фахової  передвнщої освіти можна  рекомендувати до 
використання для підготовки фахівців  за спеціальн істю 205 «Лісове господарем во».
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