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на освітні,о-нрофесійну програму 
«Зелене будівництво і садово-паркове господарство»

Мал инського лісотехнічного коледжу дли підготовки здобувачів фахової 
передвшної освіти освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр» за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство

Метою осБЇішю-професійної програми (Оі ПІ) «Зелене будівництво і садово- 
паркове господарство» Малинеького лісотехнічного коледжу є забезпечення 

і здобувачів освіти поглибленими компетентностями за спеціальністю 206 Садово- 
л.іаркоье госшдарстш, як і необхідні для здобуггя відповідного освітньо-професійного 
ступеня.

Рецензована ОПП містись інформацію щодо подальшого праценлаштувинни та 
навчання здобувачів освіти; перелік сучасних мегидів викладання та оцінювання 
•ніііиь; перелік програмник комнсгеитностей та програмних результатів навчання; 
ресурсне забезпечення реалізації програми стосовно кваліфікації педагогічних 
працівників залучених до викладання дисциплін, стану матеріально-технічної, 
інформаційної та н;шчшн,но-мешдн£шої бази коледжу; вказані моїкли*ч>сті 
академічіня мобільності.

Слід в ід м и ти , що наведений перелік компонент ОП1І мас зручну сіру к\\ру  та 
логічну послідовність, До обов’язкових компонент введені навчальні дисципліни, що 
сформують загальні та спеціальні комцеїсніиосгі, різні нили практик (тшчшшшп 
навчалйю-вйробішча, іехітлоі ічиа, переддипломна) та атеспщія випускними.



Вказаний перелік дисциплін вибіркового блоку створює альтернативний вибір для 
досягнення фахових ко м і і ете н тностей здобу вач і в. Слід наголосити, що частина 
дисциплін вибіркової компоненти приймається педагогічною радою коледжу, а вибір 
іншої здійснюють здобувані із запропонованих блоків. Співвідношення обов'язкових 
та вибіркових компонент відповідає вимогам та складає відповідно 75% і 25%

ОПП націлена на підготовку фахівців, здатних вирішувати виробничі питання 
щодо вирощування декоративних рослин, проектування, створення та експлуатації 
рослинних угруповань та інженерно-технічного обладнання на об’єктах садово-паркового 
господарства.

Особливістю ОПП є те, що в ній передбачається проходження навчальної та  
виробничої практики на підприємствах галузі (на передових комунальних 
підприємствах; у дендропарках, ботанічних садах, садових центрах тощо ). Зазначені 
результати програми можуть бути досягнуті завдяки логічно організованому 
навчальному плану, фаховому кадровому забезпеченню та сучасній матеріально- 
технічній базі коледжу,

Загалом освітньо-професійна програма розроблена на високому науково- 
методичному рівні та може забезпечити якісну підготовку фахівців галузі. З 
урахуванням цього вважаю, що рецензовану ОПП «Зелене будівництво і садово- 
паркове господарство» Малинського лісотехнічного коледжу можна рекомендувати
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До використання для підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня «фаховий 
молодший бакалавр» за спеціальністю 206 Садово-парковетосподарство.
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