
РЕЦЕНЗІЯ ВІДГУК

на освітньо-професійну програму підготовки здобувачів фахової передвищої
освіти, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр

«Лісове господарство» 
спеціальність 205 Лісове господарство 

галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Запропонована освітньо-професійна програма, що реалізується за 
спеціальністю 205 «Лісове господарство», для підготовки фахівців розроблена із 
врахуванням потреб ринку праці та сучасних вимог. Освітньо-професійна 
програма складає 180 кредитів ЄКТС та включає всі види аудиторної та 
самостійної роботи студентів, практики і часу, що відводиться на контроль 
якості засвоєння навчального матеріалу здобувачами освіти.

Освітньо-професійна програма регламентує мету, очікувані результати 
навчання, зміст, умови і технологію реалізації освітнього процесу, оцінку якості 
підготовки «фахового молодшого бакалавра» за даною освітньо-професійною 
програмою і включає у себе: загальну інформацію, мету і характеристику, 
можливі посади випускників для працевлаштування та подальшого навчання, 
спеціальні компетентності, результати навчання, ресурсне забезпечення 
реалізації програми, перелік компонент та їх логічну послідовність, структурно- 
логічну схему освітньої програми, форму атестації здобувачів освіти, матрицю 
відповідності спеціальних компетентностей компонентам освітньої програми та 
матрицю забезпечення результатів навчання відповідними компонентами 
освітньої програми.

Метою освітньо-професійної програми «Лісове господарство» є 
формування системи набутих загальних (інструментальних, міжособистісних, 
системних) та фахових компетентностей здобувача для: здійснення виробничих 
функцій, вирішення завдань професійної і соціальної діяльності; розв’язання 
складних спеціалізованих задач і практичних проблем у галузі лісового 
господарства, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної 
науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; забезпечення 
здатності випускника здійснювати професійну діяльність на посаді, відповідно 
до фаху одразу після закінчення закладу освіти. Дуже важливо, що дана 
освітньо-професійна програма змістовно охоплює важливі сучасні критерії, що 
висуваються, зокрема придатність до працевлаштування та академічну 
мобільність.

Потрібно врахувати, що лісогосподарські та лісомисливські господарства 
північного регіону Західного та Центрального Полісся знаходяться на 
територіях які зазнали радіоактивного забруднення в наслідок аварії на ЧАЕС, 
тому пропоную, ввести у освітньо-професійну програму вибіркову дисципліну 
за спеціальністю «Лісова радіоекологія».

В цілому, освітньо-професійна програма «Лісове господарство» за 
спеціальністю 205 Лісове господарство повністю відповідає вимогам до такого 
типу документів, має комплексний та цільовий підхід для підготовки 
кваліфікованого спеціаліста, який володіє фаховими навичками і 
компетентностями, необхідними для подальшої професійної діяльності за даною 
спеціальністю та рекомендується для реалізації у навчальному процесі.

Головний лісничий 
ДП «Словечанське ЛГ»


