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Коледж готує спеціалістів лісової  
та деревообробної галузі   

  за спеціальностями (спеціалізаціями): 
Лісове господарство 

це – підготовка висококваліфікованих спеціалістів лісового  
господарства, тих, які дійсно спроможні створювати ліси,  

ними користуватися, які будуть вирощувати ліс, оберігати  
його від пожеж, шкідників, хвороб, незаконної рубки,  
слідкувати за ростом і розвитком лісових насаджень 

Ми навчаємо любити природу, бережно відноситись до лісу і 
його мешканців. Вивчати особливості росту і розвитку  

деревних рослин, вміти розрізняти їх. 

Мисливське господарство 
це – одна з галузей раціонального природокористування,  

основна концепція якого проголошує, що експлуатація  
відновлюваних ресурсів біосфери, яка не порушує їх  

відтворення – не  лише джерело господарської продукції, але й 
найдійовіший засіб охорони природи.  

Ми навчаємо як організувати роботу з охорони і раціонального 
використанні ресурсів мисливських тварин; здійснювати  

контроль за використанням мисливських угідь; організовувати  
добування і заготівлю м’яса диких тварин, риби та іншої  

продукції; організувати і проводити полювання; забезпечувати 
заходи з охорони праці. 

це – спеціалізація, яка необхідна в сучасній Україні для  
вирішення економічних та екологічних питань, проектування і 

створення озеленення на територіях різного призначення. 
Ми навчаємо організації і веденню садово-паркового  
будівництва і господарства; розробці дизайн-проектів;  

виконанню планування та озеленення територій різного  
призначення, зелених куточків; проведенню таксації об'єктів 

озеленення; вирощуванню деревних і кущових порід, квіткових 
рослин відкритого та закритого ґрунтів. 

Зелене будівництво і  
садово-паркове господарство 

Бухгалтерський облік 
це – підготовка спеціалістів – бухгалтерів, які готуються для  
обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та 
установах різних галузей діяльності та всіх форм власності на 
первинних посадах бухгалтера а також бухгалтера-ревізора. 

Ми навчаємо теоретичних та практичних вмінь та навичок з 
обліку, самостійно аналізувати господарські процеси та явища, 

що відбуваються у економіці та діяльності підприємств всіх 
форм власності. 

Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 

це – підготовка для активної професійної діяльності по  
експлуатації і ремонту ОЛК, заготівлі, транспортуванні, та  

переробці деревини на посадах механіка або майстра  
виробничої дільниці.   

Ми вивчаємо сучасне  обладнання лісового комплексу,  
технічні характеристики, конструктивні особливості,  

призначення і правила експлуатації, організацію та технологію 
технічного обслуговування й ремонту машин, механізмів і  

обладнання лісового комплексу, організацію  
паливно-мастильного господарства, основи економіки,  
маркетингу та менеджменту виробництва 

тощо.  

Землевпорядкування 
це – система заходів, направлених на виконання рішень  

державних органів в області користування землею.  
Ми навчаємо знанням про земельне право, земельний  

кадастр, землевпорядкуванню та управлінню земельними  
ресурсами, організовувати ефективне використання земель,  

їхня охорону, контроль за дотриманням земельного  
законодавства; складанню експлікації, зйомці і веліруванню, 

складанню проектів міжгосподарського і  
внутрішньогосподарського землевпорядження з економічним 

обґрунтуванням, веденню земельнооблікової документації,  
проведенню заходів із землевпорядкування,  

забезпеченню безпечного проведення робіт.  Обробка деревини,  
Деревообробні та меблеві технології 

це – сучасна спеціалізація і високо цінована людьми, особливо 
в сучасному світі новітніх технологій .  

Ми навчаємо знанням про систему технологічної підготовки 
виробництва, макро- і мікроскопічну будову та  

фізико-механічні властивості деревини; сучасним технологіям 
виготовлення пиломатеріалів, клеєних матеріалів, виробів з  
деревини; знайомим з новітніми зразками обладнання для  

обробки та переробки деревини .  

Лісозаготівля та первинна обробка деревини  

це – комплекс робіт, пов'язаних з заготівлею, вивезенням і  
первинною обробкою деревини.   

Ми навчаємо комплексу знань, умінь і навичок спрямованих 
на лісозаготівельних та лісосічних робіт: розпилюванню хлистів 

на сортименти, зберігання та відвантаження.  


