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В коледжі працює відділення первинної  
професійної підготовки  

з можливістю подальшого продовження навчання  
за ОПС фаховий молодший бакалавр 

спеціальностями (спеціалізаціями): 
Лісник 

Вивчають як  здійснювати охорону лісів, стаціонарних пунктів спостереження за лісом, телефонних  
ліній, пізнавальних знаків для авіації, мостів і лісовпорядних знаків та інших об’єктів майна в  

закріпленому за ним обході;  
давати вказівки щодо усунення порушень лісового законодавства, правил  
пожежної безпеки, встановленого порядку ведення лісового господарства та  

лісокористування;  
сигналізувати про появу в лісі шкідників і хвороб лісу;  

керувати і брати участь у роботі з гасіння лісових пожеж;   
надавати допомогу майстрові лісу в організації і проведенні лісогосподарських 

та лісокультурних робіт, відведенні лісосік, а також лісових ділянок під  
сінокосіння, пасовища та інші види користувань, показі в натурі під час  

проведення лісовпорядкування меж, межових знаків, квартальних просік, візирів 
тощо в межах закріпленого обходу;  

користуватися GPS-пристроями; здійснювати заходи з державної реєстрації суб’єкта малого  
підприємництва, знати основи формування бізнес-плану.  

Лісоруб 

Вивчають  правила прибирання відходів та очищення площадок від снігу,  
пожежної безпеки;  

умовну сигналізацію; прийоми колення й розпилювання дров вручну;  
основні породи дерев; розміри дров і порядок їх укладання;  

інструмент і правила користування ним;  
правила вирубування чагарнику, розчищення снігу навколо дерев і збирання 
осмолу; правила і прийоми обрубування гілля; правила і методи раціонального  
колення дров ручним і механізованим способами і складання в купи заготовок;  

конструкцію, правила експлуатації та технічного обслуговування механізованого і ручного інструменту;  
правила утримування, заточування і правлення лісорубного інструменту;  

правила заточування ручного корувального інструменту;  
технічні умови і стандарти на лісоматеріали;  

вимоги до якості корування лісоматеріалів згідно зі стандартами;  
вади і властивості деревини; правила пожежної безпеки і т.п..  

Озеленювач 

Слюсар - ремонтник 

Верстатник  
деревообробних верстатів 

Вивчають  як виконувати операції: свердління на  
одношпиндельних верстатах з ручною подачею;  
вибірка пазів у деталях на ланцюговодовбальних верстатах  
стругання стружки на налагоджених стругальних верстатах;  
виготовлення круглих деталей на круглопалкових верстатах; 
точіння простих деталей;  
 подавати та розміщувати заготовки на робочому місці  
технічні умови на сировину, стружку, деталі;  
способи штампування заготовок зі шпону;  
принцип роботи устаткування;  
вимоги до якості обробки;  
породи деревини;  
дефекти обробки та т.п.  

Вивчають  постанови, розпорядження, накази,  
методичні, нормативні та інші керівні матеріали з  

організації бухгалтерського обліку і складання  
звітності безпосереднього напряму його діяльності;  

практичне застосування інструктивних та  
нормативних документів;  

організацію документообігу на дільницях  
бухгалтерського обліку;  

основи трудового законодавства;  
основні методи економічного аналізу  

господарсько-фінансової діяльності підприємства,  
установи й організації;  

основи економіки, організації виробництва, праці та 
управління;  

основні принципи і практичні навички роботи на 
комп’ютері.  

Вивчають  як готувати ґрунт, посадковий матеріал, добрива; 
проводити пристрій клумб, партерів і бордюрів, здійснювати посів  

ґрунтових трав на горизонтальних поверхнях; 
здійснює догляд за зеленими насадженнями за допомогою простих  

інструментів і пристосувань; 
виконувати складні роботи із застосуванням машин і механізмів; 

відбирати сіменники однолітніх квіткових рослин, вирощувати саджанці 
відводками від маточних кущів; 

виконувати особливо складні роботи, пов'язані з вирощуванням рослин на 
гідропоніку вегетативним їх розмноженням; 

доглядати за рослинами в міських умовах із застосуванням засобів малої 
механізації; 

розробляти проекти для озеленення території і т.п. 

Вивчають  основні прийоми виконання робіт з  
розбирання, ремонту і складання простих складових 

одиниць і механізмів устаткування і машин;  
призначення і правила застосування слюсарного і 

контрольно-вимірювальних інструментів;  
основні механічні властивості оброблюваних  

матеріалів;  
основи знань про систему допусків і посадок,  

квалитети і параметри шорсткості;  
найменування, маркування і правила застосування 

мастил; 
як виконувати слюсарну обробку деталей,  

промивати, чистити, змащувати деталі; 
як виконувати роботи із застосуванням  

пневматичних, електричних інструментів і  
верстатних;  

як здійснювати шабрування деталей за допомогою 
механізованого інструменту; 

як виготовляти прості пристосування для ремонту і 
складання і т.п. 

Офісний службовець (бухгалтерія) 


