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МАЛИН  



 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ч. 5, ст. 16) центром 

забезпечення якості освіти здійснено цикл моніторингових досліджень щодо 

вивчення думки та пропозицій учасників освітнього процесу і зацікавлених сторін. 

Проведено анкетування стейкхолдерів. Результати дослідження повинні сприяти 

визначенню подальшої діяльності коледжу у вирішенні освітніх завдань і надати 

рекомендації щодо підходів та інструментів, які можна використовувати в процесі 

покращення внутрішнього забезпечення якості освіти. Результати моніторингових 

досліджень  висвітлені на сайті коледжу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати анкетування стейкхолдерів 

Мета дослідження: вивчити стратегічні напрямки співпраці із зовнішніми 

стейкхолдерами (партнерами) щодо спільних взаємовигідних напрямків діяльності.  

Результати онлайн-анкетування повинні сприяти визначенню ключових груп 

стейкхолдерів та їхню подальшу діяльність у вирішенні освітніх завдань, визначення 

самого концепту «стейкхолдер» і вибудовування взаєморозуміння між коледжем і 

зацікавленими сторонами, налагодження діалогу для подальшого визначення 

стратегії співпраці та дискусій під час робочих зустрічей. Отримати рекомендації 

щодо підходів та інструментів, які коледж може використовувати в процесі 

визначення власних підходів до взаємодії зі стейкхолдерами. 

Анкетування пройшли   7  стейкхолдери, їм було задано 14 запитань  

 Валерій Чушенко 

 Проценко Андрій Петрович 

 Бутилєва Юлія Валеріївна 

 Мельниченко Ніна Василівна 

 Корзун Максим, студент  

 Осінський Дмитро  

 Геля Руслан 

1. Які обов’язкові компоненти освітньої програми є актуальними для 

галузевого ринку праці? 

 Цикл спеціальної підготовки; 

 Профіль програми – невід’ємна частина опису програми, створена для 

представленням усталеній формі основної інформації про освітню 

програму. Дозволяє точно позиціонувати освітню програму серед інших, 

співвіднести з тематикою наукових досліджень, що полегшує її 

розуміння всіма основними зацікавленими особами (стейкхолдерами): 

студентами,роботодавцями, дослідниками, викладачами, агенціями 

забезпечення якості тощо. Визначає 

предметну область, до якої належить дана освітня програма, її освітній 

рівень та специфічні особливості даної програми, які відрізняють її від 

інших подібних програм; 

 Фахові компоненти; 

 Проведення Практик на підприємствах; 

 Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців; 

 Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження; 

 Створення лісових насаджень та охорона лісів від хвороб, шкідників та 

пожеж. 

2. На які предмети (дисципліни) з обов’язкової частини потрібно дати 

більшу кількість годин, а на які менше? 

 Організація сількогосподарського виробництва; 



 Дати більшу кількість годин на теоретико-методологічні системо логічні 

й організаційно-економічні, гуманітарні дисципліни. Меншу кількість 

годин розглядати індивідуально для дисципліни по актуальності для 

певної спеціальності; 

 практика на виробництві; 

 на предмети які більше відносяться до даної сфери, та ті які користуються 

популярністю в інших країнах; 

 Годин достатньо на всі дисципліни; 

 Годин достатньо, можна було б збільшити на вивчення англійської мови; 

 Лісова ентомологія та лісова фітапатологія збільшити години; 

3. Які вибіркові компоненти є найактуальнішими для регіонального 

ринку праці? 

 Основи фахової підготовки; 

 Впровадження якісного оновлення робочих місць,стимулювання 

роботодавців до участі у навчальному процесі, проходження учнями 

виробничої практики, працевлаштування дипломованих випускників. 

Сприяння зростанню престижу професії; 

 Бухгалтерський облік у лісовому господарстві; 

 пізнання студента, стаж практики студента; 

 Будівництво, ремонт лісових доріг; охорона лісу від пожеж; 

 Екологічне мислення та відповідальність за стан довкілля; 

 Сертифікація лісових насаджень та охорона лісу. Проводити із 

населенням роботу про екологічну відповідальність за стан довкілля. 

  

4. Які вибіркові компоненти не є актуальні для регіонального ринку 

праці? 

 Релігієзнавство; 

 Система не досконала , тому для розвитку і покращення ринку праці в 

нашій країна , корисніше брати до уваги і у розробку (в якості 

експерименту)всі запропоновані компоненти; 

 Вважаю, що всі запропоновані дисципліни актуальні; 

 Всі актуальні; 

5. Чи вважаєте Ви, що в освітній програмі доцільно вилучити деякі 

навчальні дисципліни? Якщо так, то які? 

 Ні; 

 Я б створила категорію предметів обов’язкових і необов’язкових (в 

залежності від обраного фаху ) і в тій категорії що не обов’язкові ,також 

дала вибір студентам вибрати ,які з необов’язкових вони б хотіли 

відвідувати. Для когось більше корисно приділити увагу гуманітарним 

наукам , а комусь доречніше б було поглибити знання в математичних , і 

для загального розвитку - хтось цікавиться музикою , а хтось 

релігієзнавством; 

 Нічого не вилучати; 

 Вилучити можна Економічну теорію ( вивчав на молодшому спеціалісті); 



 Нічого вилучати не потрібно, просто деякі дисципліни можна подати 

оглядово. 

6. Які на Вашу думку потрібно запровадити нові навчальні 

дисципліни (вкажіть орієнтовну назву): 

 Психологія , Медицина (замість Біології людини), уроки по самозахисту 

замість фізкультури; 

 Основи менеджменту; 

 Список дисциплін цілком досконалий, звісно можливо змінити, але не 

бачу потреби; 

 Всі дисципліни актуальні. На мою думку, всі дисципліни є необхідними 

для їх вивчення та подальшого застосування; 

 Запровадити нового нічого не можу бо все, що для мене цікаве вже 

запропоноване; 

 Нічого нового запроваджувати не можу рекомендувати, все, що 

запропонували є для мене цікаве і  потрібно. 

7. Які з перелічених обов’язкових та вибіркових компонентів не 

відповідають сформованим компетентностям освітньої програми? 

 Всі відповідають; 

 Все чітко відповідає, так як перелічені предмети в майбутній сфері будуть 

використовуватись; 

 Компоненти можна було б розширити; 

 Відповідають всі, але можна було б розширити деякі компетентності. 

8. Що потрібно змінити під час практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти за даною освітньою програмою відповідно до вимог ринку праці?  

 Розширити список баз практики; 

 Збільшити тривалість практичної підготовки студентів;, вдосконалити 

програми практик;, збільшити кількість видів практики;, застосувати 

дуальну форму здобуття освіти (* Дуальна освіта — вид освіти, при якій 

поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих 

місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної 

кваліфікації.) ; 

 Розширити список баз практики;, застосувати дуальну форму здобуття 

освіти (* Дуальна освіта — вид освіти, при якій поєднується навчання 

осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, 

в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.) ; 

 Розширити список баз практики;, збільшити кількість видів практики;, 

застосувати дуальну форму здобуття освіти (* Дуальна освіта — вид 

освіти, при якій поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням 

на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для 

набуття певної кваліфікації.) ; 

 Збільшити тривалість практичної підготовки студентів;, розширити 

список баз практики;, збільшити кількість видів практики;, застосувати 

дуальну форму здобуття освіти (* Дуальна освіта — вид освіти, при якій 

поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих 



місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної 

кваліфікації.) ; 

 Збільшити тривалість практичної підготовки студентів;, збільшити 

кількість видів практики;, застосувати дуальну форму здобуття освіти (* 

Дуальна освіта — вид освіти, при якій поєднується навчання осіб у 

закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в 

установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.) ;, Проходити 

практику ( 1 тиждень) у науково-дослідному інституті який вивчає 

проблеми лісового господарства; 

 Збільшити тривалість практичної підготовки студентів;, розширити 

список баз практики;, збільшити кількість видів практики; 

9. Виберіть з переліку компетентностей освітньої програми ті 

компетентності, які є найактуальнішими для підготовки майбутнього 

фахівця? 

 Лісовпорядкування; 

 практична спрямованість; 

 проведення більше практик; 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; вміння 

спілкуватися (вільно) іноземною мовою; 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації про лісове 

господарство із різних джерел; 

10. Запропонуйте, які нові компетентності майбутнього фахівця мала 

б сформувати освітня програма з метою його конкуренції на ринку праці? 

 Універсальність; 

 при дуальній освіті фахівець отримує більше практичних годин; 

 Здатність оперативно робити оцінку події та приймати правильне 

рішення для усунення недоліків (особливо лісових пожеж); 

 Здатність та вміння вести лісогосподарську діяльність на територіях 

забруднених в результаті аварії на ЧАЕС; 

 Здатність удосконалювати виробничі процеси ведення лісового 

господарства до чинних вимог та закордонним аналогам; 

11. До яких видів освітньої діяльності коледжу Ви хотіли б бути 

залучені? 

 Участь в спільних проектах, олімпіадах, конференціях тощо; 

 Розробка та супровід спільних науково-дослідних проектів та програм;, 

спільно розвивати дуальну форму здобуття освіти. 

 Спільно розвивати дуальну форму здобуття освіти. 

 Забезпечення виробничої практики на базі Вашого закладу/установи; 

 Розробка та супровід спільних науково-дослідних проектів та програм;, 

участь в спільних проектах, олімпіадах, конференціях тощо; 



 Розробка та супровід спільних науково-дослідних проектів та програм;, 

участь в спільних проектах, олімпіадах, конференціях тощо;, спільно 

розвивати дуальну форму здобуття освіти. 

 Розробка та супровід спільних науково-дослідних проектів та програм;, 

участь в спільних проектах, олімпіадах, конференціях тощо;, спільно 

розвивати дуальну форму здобуття освіти. 

12. Для студентів(блок) 

Із 2020/21 року запроваджується нова редакція освітньо-професійної 

програми (ОПП) для першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти 

спеціальності 205 "Лісове господарство". 

Наводимо перелік дисциплін, їх кредити (1 кредит =30 годин) та форми 

контролю знань студентів. 



 
 



 
13. Надайте пропозиції щодо розширення переліку дисциплін у блоці 2 (за 

вибором студента). Впишіть дисципліну яку пропонуєте для вибору, 

кількість кредитів на її вивчення, форму підсумкового контролю.  



 
14. Поставите відмітку біля дисциплін, які бажаєте вивчати в ОПП ( блок 

2). Надайте пропозиції щодо збільшення (зменшення) кількості 

кредитів при вивченні тієї чи іншої дисципліни, а також форм 

контролю  знань студентів  із дисциплін ОПП.   

 

 Економічна теорія 

 Основи психології 

 Основи етики та естетики 

 Релігеєзнавство 

 Лісогосподарське та природоохоронне право 

 Фізіологія рослин 

 Лісова селекція і генетика 

 Мисливствознавство 



 Природно-заповідна справа 

 Недеревні ресурси лісу 

 Екологічна стандартизація та сертифікація в лісовому 

господарстві 

 Основи зовнішньо-економічних відносин у лісовому господарстві 

 Ландшафтознавство  і географія лісів 

 Основи гідротехнічної меліорації лісових земель 

 Охорона лісів від пожеж 

 Лісове товарознавство 

 Основи лісоексплуатації 

 Бухгалтерський облік у лісовому господарстві 

 Технічна механіка 

 Основи будівництво та експлуатація лісових доріг 

 Транспорт лісу 

 Основи малого бізнесу 

 Топіарне мистецтво 

 Озеленення  населених місць 

 Основи тепличного господарства з елементами фітодизайну 

закритого середовища 

 Комплексне використання  деревини з елементами  виробництва  

товарів широкого вжитку 

 Соціальне лісівництво 

 Основи маркетингу 

 Основі агролісівництва 

 Основи землевпорядкування 

 

Кредити: 3,0   4,0   5,0   6,0 

Залік, екзамен 

 

o Економічна теорія – 3, 3 залік 

o Основи психології- 4 екзамен, 4 залік 

o Основи етики та естетики - 4 залік , 3 залік 

o Релігієзнавство  

o Лісогосподарське та природоохоронне право – 5 екзамен, 6 екзамен, 4 

залік 

o Фізіологія рослин – 5 екзамен, 3 залік 

o Лісова селекція і генетика – 4, 5 екзамен, 6 екзамен 

o Мисливствознавство- 5, 4, 5 екзамен, 5 залік 

o Природо-заповідна справа – 6 залік, 5 

o Недеревні ресурси – 4 залік, екзамен,3 екзамен,5 залік 



o Екологічна стандартизація та сертифікація в лісовому господарстві – 

6 екзамен, 4 залік 

o Основи зовнішньо-економічних відносин у лісовому господарстві -4 

залік, 6 залік, 3 залік, екзамен 

o Ландшафтознавство і географія лісів – 6,3 залік 

o основи гідротехнічної меліорації лісових земель-6, 5 залік 

o охорона лісів від пожеж -5, 6 екзамен, 3 залік 

o Лісове товарознавство-екзамен, 4 залік, 5 залік 

o Основи лісоексплуатації – 5 залік, 6 залік, 3 залік 

o бухгалтерський облік у лісовому господарстві – 5 залік, 4 залік, 6 

екзамен, 4 

o технічна механіка – залік, 3 залік 

o Основи будівництво та експлуатація лісових доріг - 5 залік, 6 екзамен 

o Транспорт лісу – 5, 3 залік, 4 залік 

o Основи малого бізнесу-4, 6 екзамен, 6 залік, 5 залік 

o Топіарне мистецтво - 6 

o Озеленення  населених місць – 5, 5 залік 

o Основи тепличного господарства з елементами фітодизайну 

закритого середовища-4 залік, екзамен 

o Комплексне використання  деревини з елементами  виробництва  

товарів широкого вжитку- 3, 4 залік, 5 залік, 3 залік 

o Соціальне лісівництво-4, 3 залік 

o Основи маркетингу – 5, 6 залік, 3 залік 

o Основі агролісівництва-6, 5 залік, 4 залік 

o Основи землевпорядкування-3 залік, 4 залік, залік 

 

15. Надайте пропозиції щодо розширення переліку дисциплін у блоці 2 (за 

вибором студента). Впишіть дисципліну яку пропонуєте для вибору, 

кількість кредитів на її вивчення, форму підсумкового контролю.  

 

Пропозицій нема 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


