
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 
на освітньо-професійну програму підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю
205 «Лісове господарство»

Упродовж століть ліси забезпечують населення продукцією та роботою, 
від лісу залежало і залежить існування людства, але і ліси залежать від нас. 
Сучасні ліси сформовані та продовжують формуватися людиною, але е частка 
лісових насаджень яка має природне походження, у більшості такі ліси 
включені до мережі заповідних територій. Нині зміни клімату загрожують 
лісовим екосистемам, які поступово пристосовуються, але екстремальні умови 
призводять до масштабних порушень у лісах, Перед нами постали виклики, які 
потребують негайних і рішучих кроків щодо захисту лісів.

Надана для рецензіїосвітньо-професійна програма підготовки здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня ступеня вищої освіти за спеціальністю 205 
«Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 
кваліфікації «бакалавр з лісового господарства» дає можливість при підготовці 
фахівців лісової галузі професійно підійти до вирішення цих проблем.

Так, зокрема, у програмі розглянуті компетентності: на застосування знань 
і умінь лісівничої науки у професійній діяльності; екологічні мислення, 
ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови 
проживання людства; особиста відповідальність за стан довкілля та проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення з охорони лісів та природи в цілому.

Важливим компонентом спеціаліста лісової галузі є необхідність 
змінювати лісокультурну справу, технологічно переоснащувати її та 
впроваджувати сучасні підходи у вирощуванні лісів, бо клімат змінюється і 
потрібно швидко адаптуватися. Всі ці питання вивчаються у програмі 
спеціальності 205 «Лісове господарство», а на практиці мають вирішувати 
сучасні випускники лісового господарства.

Пропоную у вибіркових дисциплінах розглянути компетентності з питань 
лісогосподарського та природоохоронного права, та компетентності в 
організації, створенні та діяльності природно-заповідних господарств, зокрема 
в умовах радіактивного забруднення.

Загалом є підстави вважати, щоосвітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня ступеня вищої освіти за 
спеціальністю 205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство» кваліфікації «бакалавр з лісового господарства» розроблена на 
достатньому та професійному рівні і може бути рекомендована до 
затвердження.
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