
РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму 

«Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу» 
освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 

спеціальності 208 Агроінженерія

Представлена цикловою комісією механічних дисциплін Малинського 
фахового коледжу освітньо-професійна програма «Експлуатація та ремонт 
обладнання лісового комплексу» зі спеціальності 208 Агроінженерія розроблена 
відповідно до Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-УШ, «Про 
фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-УШ, Постанов Кабінету Міністрів 
України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки 
кваліфікацій» (зі змінами від 26.06.2020 р. № 519), від 29.04.2015 № 266 «Про 
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 № 266, «Про затвердження 
ліцензійних умов освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. (зі змінами 
від 10.05.2018 р. № 347, зі змінами від 24.03.2021 р. №365), наказу 
Держспоживстандарту від 28.10.2010 № 327 «Національний класифікатор України», 
Класифікатору професій ДК 003:2010».

Рецензована освітньо-професійна програма «Експлуатація та ремонт 
обладнання лісового комплексу» відповідає вимогам Стандарту фахової передвищої 
освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія і враховує новації в освітній галузі, 
зокрема щодо якісної підготовки механіків.

Реалізація освітньо-професійної програми «Експлуатація та ремонт 
обладнання лісового комплексу» дає змогу забезпечити досягнення передбачених 
програмних результатів навчання та набути здобувачами передвищої освіти 
інтегральної, загальних та фахових компетентностей зі спеціальності. Послідовність 
вивчення дисциплін, перелік та обсяг обов’язкових та вибіркових дисциплін 
відповідають структурно-логічній схемі освітнього процесу здобувачів фахової 
передвищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія і спрямовані на 
забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців. 
Вимоги до змісту, оновлення, реалізації компетентнісного підходу ОГШ створюють 
умови для всебічного розвитку особистості здобувана.

Безперечною перевагою освітньо-професійної програми є орієнтація на 
потреби потенційних роботодавців під час формування дисциплін професійного 
циклу та врахування регіонального фактору. Виокремлення розробниками ОПП у 
межах дисципліни «Машини та механізми лісового господарства» аграрного 
спрямування вважаємо доцільним, адже Житомирщина є високорозвиненим, 
прогресивним сільськогосподарським регіоном, що постійно розширює міжнародні 
зв’язки. Тому фахівці цієї спеціальності завжди будуть мати попит на ринку праці.



Рецензована освітньо-професійна програма підготовки фахових молодших 
бакалаврів у Малинському фаховому коледжі відповідає сучасному рівню розвитку 
науки та практики освітньої діяльності, що дає змогу рекомендувати освітньо- 
професійну програму «Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу» 
освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальності 208 
Агроінженерія до використання.
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