


 

Концепція 

освітньої діяльності за відповідною спеціальністю на заявленому рівні 

фахової передвищої освіти 

 

Код та найменування спеціальності: 

- 205 Лісове господарство 

 

Галузь знань: 

- 20 Аграрні науки та продовольство 

 

Рівень освіти: 

- Фахова передвища освіта 

- національна рамка кваліфікацій (НРК) – 5 рівень 

- EQF LLL (Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж 

життя) –  5 рівень 

- FQ-ENEA (Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти) – 

короткий цикл  

 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство» спеціальності 205 

«Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за 

рівнем фахової передвищої освіти. 

Акцент робиться на отриманні комплексу знань, умінь та навичок для 

застосування в професійній діяльності у сфері лісового господарства, 

спрямованих на вирішення комплексних завдань зі створення, вирощування, 

догляду, формування лісових насаджень, інвентаризації, виконання проектів 

лісогосподарських заходів, використання лісових ресурсів, лісозаготівлі на 

засадах екологічно безпечного та збалансованого природокористування через 

теоретичне та практичне навчання. 

Орієнтація освітньої програми. Освітньо-професійна програма 

орієнтована на здобуття студентами професійних знань, умінь, навичок та 

інших компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у 

лісовому господарстві. Поняття, концепції, принципи природничих наук 

(лісозахист, лісівництво, механізація лісогосподарських робіт, дендрологія, 

ґрунтознавство, лісові культури і лісомеліорація, лісова таксація  і 

лісовпорядкування, деревинознавство і лісове товарознавство, 

лісоексплуатація та інші) та їх використання для створення, вирощування, 

догляду, формування лісових насаджень, інвентаризації, використання 

лісових ресурсів, заготівлі деревини на базі сучасних технологій. 

Застосування концепцій, теорій та наукових методів природничих наук для 

розв'язання спеціалізованих задач та вирішення практичних проблем у сфері 

лісового господарства, які характеризуються комплексністю, невизначеністю 

умов. 
 

 



 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання: 

 240 кредитів / 3 роки 10 місяців. 

 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності): 

Основною метою освітньої діяльності коледжу за спеціальністю 205 

«Лісове господарство» за освітньо-професійним ступенем фаховий 

молодший бакалавр є формування у здобувачів фахової передвищої освіти 

комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності 

у сфері лісового господарства, спрямованих на вирішення комплексних 

завдань зі створення, вирощування, догляду, формування лісових насаджень, 

інвентаризації, використання лісових ресурсів, заготівлі деревини на базі 

сучасних технологій та збалансованого природокористування через 

теоретичне та практичне навчання. 

Професійні стандарти відсутні. 
 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач фахової передвищої освіти:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність особи розв’язувати типові спеціалізовані задачі у галузі 

лісового, мисливського господарств, заготівлі лісової продукції або у процесі 

навчання, що вимагає застосування положень і методів лісівничих наук та 

може характеризуватися певною невизначеністю умов; нести 

відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших 

осіб у визначених ситуаціях. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав 

і свобод людини, громадянина України. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність використовувати  інформаційні та комунікаційні 

технології. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так  і письмово. 

ЗК 6 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 8. Прагнення до збереження навколишнього  середовища. 

 



 

Спеціальні компетентності: 

СК 1. Здатність застосовувати знання, уміння, наявні дослідження й 

практичний досвід ведення лісового та мисливського господарства у 

виробничій діяльності. 

СК 2. Здатність організовувати виконання виробничих завдань з ведення 

лісового та мисливського господарства. 

СК 3. Здатність до об’єктивного оцінювання стану дерев, лісостанів, 

особливості їх росту, а також стану мисливських угідь. 

СК 4. Здатність проводити лісівничі вимірювання із вибором засобів 

вимірювання згідно з встановленими рекомендаціями. 

СК 5. Здатність до створення, вирощування та формування лісових 

насаджень, володіння методами природного відновлення лісів. 

СК 6. Здатність вибирати типове устаткування та машини для вирішення 

професійних завдань. 

СК 7. Здатність реалізовувати ефективні заходи з організації 

господарства, підвищення продуктивності насаджень, їх біологічної 

стійкості, ощадливого використання лісових ресурсів. 

СК 8. Здатність ефективно оцінювати та використовувати лісову 

продукцію. 

СК 9. Здатність розуміти проєктну документацію, зокрема описи, 

положення, інструкції та інші документи. 

СК 10. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців. 

СК 11. Здатність формувати почуття відповідальності за виконану 

роботу. 

СК 12. Здатність формувати екологічне мислення і свідомість, ставлення 

до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання 

людства, особиста  відповідальність за стан довкілля. 

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання: 

РН 1.  Застосовувати базові гуманітарні, природничо-наукові та 

професійні знання для вирішення виробничих завдань лісогосподарської 

галузі. 

РН 2. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для використання 

у професійній діяльності. 

РН 3. Знаходити оптимальні рішення у професійній діяльності, 

аналізувати та впроваджувати результати лісівничих досліджень. 

РН 4. Застосовувати знання про процеси росту і розвитку лісостанів, 

знати сучасні   теоретичні та практичні засади ведення лісового, мисливського 

господарств. 

РН 5. Застосовувати сучасні технологічні процеси та необхідне 

обладнання, інструменти для виконання завдань виробничого процесу з 

урахуванням збереження довкілля. 

РН 6. Застосовувати знання із економіки, законодавчих актів, 

нормативно- довідкових матеріалів, організаційно-управлінської 



 

документації для ефективної організації виробництва. 

РН 7. Застосовувати знання з основ проєктування та організації ведення 

лісового, мисливського господарств, заготівлі лісопродукції. 

РН 8. Визначати лісівничо-таксаційні показники дерев і насаджень, їхню 

продуктивність та стан дерев, насаджень, довкілля, мисливських тварин, 

їхньої кормової бази. 

РН 9. Вирішувати виробничі проблеми, що виникають у процесі 

професійної діяльності з технологічних, технічних, правових, екологічних, 

економічних аспектів залежно від зональних умов. 

РН 10. Організовувати та здійснювати управління виробничою 

діяльністю відповідно до встановлених технологічних вимог з 

лісовирощування та експлуатації лісових ресурсів. 

РН 11. Застосовувати знання з інформаційних та комунікаційних 

технологій з метою вдосконалення виробничих процесів у лісовому та 

мисливському господарствах. 

РН 12. Впроваджувати у виробництво проєктні рішення на засадах 

екологічно безпечних технологій та наближеного до природи лісівництва. 

РН 13. Організовувати та здійснювати виробничі процеси згідно з 

вимогами ергономіки та безпечних умов праці. 

РН 14. Спілкуватись державною та іноземною мовами, у тому числі з 

професійних питань. 

 

Перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення 

передбачених освітньою програмою результатів навчання, із 

зазначенням необхідних засобів для провадження освітньої діяльності за 

спеціальністю 205 Лісове господарство: 

Код  

о/к 

Освітні компоненти  

1 2 

1. Обов’язкові освітні компоненти  

1.1.Обов’язкові освітні компоненти, що формують загальні 

компетентності 
ОК 1.1.1 Соціологія  
ОК 1.1.2 Основи правознавства 
ОК 1.1.3 Ботаніка  
ОК 1.1.4 Екологія та природокористування 
ОК 1.1.5 Історія української державності  
ОК 1.1.6 Філософія 
ОК 1.1.7 Основи креслення 
ОК 1.1.8 Українська мова (за професійним спрямуванням) 
ОК 1.1.9 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 
ОК 1.1.10 Фізичне виховання 
ОК 1.1.11 Охорона праці та безпека життєдіяльності 
ОК 1.1.12 Вища математика   



 

ОК 1.1.13 Лісове ґрунтознавство 
ОК 1.1.14 Геодезія 

1.2. Обов’язкові освітні компоненти, що формують спеціальні 

компетентності 
ОК 1.2.1 Дендрологія 
ОК 1.2.2 Лісівництво (в т. ч. курсовий проєкт) 
ОК 1.2.3 Лісозахист 
ОК 1.2.4 Лісові культури і лісомеліорація (в т. ч. курсова робота) 
ОК 1.2.5 Економіка, організація і планування лісового господарства 
ОК 1.2.6 Механізація лісового господарства 
ОК 1.2.7 Лісова таксація та лісовпорядкування 
ОК 1.2.8 Лісокористування 
ОК 1.2.9 Деревинознавство і лісове товарознавство 
ОК 1.2.10 Не деревні ресурси лісу 
ОК 1.2.11 Мисливствознавство 
ОК 1.2.12 Обладнання деревообробного виробництва 
ОК 1.2.13 Біологія лісових звірів і птахів 

1.3. Інші види навчання 
ОК 1.3.1 Екзаменаційна сесія 
ОК 1.3.2 Практична підготовка 
ОК 1.3.3 Державна атестація 

2. Вибіркові освітні компоненти  

(за вибором здобувача фахової передвищої освіти) 

Вибірковий блок 1 
ВК 2.1.1 Культурологія 
ВК 2.1.2 Економічна теорія 
ВК 2.1.3 Інформаційні технології у лісовому господарстві 
ВК 2.1.4 Вступ до спеціальності 

Вибірковий блок 2 
ВК 2.2.1 Метеорологія/Екологічна стандартизація  та сертифікація у 

лісовому господарстві 
ВК 2.2.2 Лісове підприємництво/Бухгалтерський облік у лісному 

господарстві 
ВК 2.2.3 Лісова пірологія/Інтегроване управління ландшафтними 

пожежами 
ВК 2.2.4 Основи керування ТЗ та вимоги безпеки дорожнього 

руху/Транспорт лісу 
ВК 2.2.5 Озеленення населених місць/Урбоеколоія 
ВК 2.2.6 Ландшафтознавство і географія лісів/Природозаповідна справа 

 

Засоби для провадження освітньої діяльності: 

Матеріальні, нематеріальні, фінансові активи та інші ресурси, що 

знаходяться у власності коледжу для провадження освітньої діяльності зі 



 

спеціальності 205 Лісове господарство. 

Матеріальні ресурси: 

- навчальні кабінети 

- спеціалізовані лабораторії 

- комп’ютерні лабораторії   

Можливе проведення занять на виробництві. 

Кадрові ресурси: 

- Наявність вищої освіти першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів з відповідної спеціальності. 

- Підвищення кваліфікації (120 годин протягом 5-и років). 

- Атестація педагогічних працівників не рідше одного разу на 5 років. 

Інформаційні та навчально-методичні ресурси: 

- бібліотека 

- читальна зала 

- електронна читальна зала 

- підручники 

- посібники 

- довідкова література 

- періодичні фахові видання 

- навчально-методичні комплекси 

- спеціалізоване програмне забезпечення 

- електронні освітні продукти 

- веб-сайт коледжу. 

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується 

надавати: 

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою 

випускник відповідно до отриманої спеціальності здатний для організаційно-

керівницької діяльності в системі аграрного сектору України. 

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification 

of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник може працевлаштуватися на посади 

з наступними професійними назвами робіт: 

-  3212 Технік лісового господарства; 

-  3212 Технік-лісопатолог; 

-  3212 Технік-таксатор; 

-  3212 Інспектор з охорони природи; 

-  3212 Технік-грунтознавець; 

-  3212 Технік мисливського господарства; 

-  3212 Технік із лісозаготівель; 

-  3152 Інспектор з контрою якості та використання лісоматеріалів; 

-  3436.3. Помічник керівника малого підприємства (без апарату 

управління); 



 

-  3340 Інструктор виробничого навчання, лаборант, майстер 

виробничого навчання, майстер навчального центру, технолог-наставник, 

педагог професійного навчання. 

Можливість продовження освіти за початковим (короткий цикл) та 

першим (бакалаврським) рівнями вищої освіти. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі освіти для дорослих, у тому числі післядипломної 

освіти. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: 

Особа має право здобувати рівень фахової передвищої освіти за умови 

наявності: 

- базової середньої освіти 

- повної загальної середньої освіти. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання: 

Види контролю: вхідний, поточний, рубіжний, відстрочений та 

підсумковий. 

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну 

атестацію. 

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену 

або заліку (диференційованого заліку). 

Державна атестація проводиться у формі кваліфікаційного іспиту. 

12-бальна та 4-бальна шкали оцінювання («відмінно», добре», 

«задовільно», «незадовільно»). 

 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 205 «Лісове 

господарство» відповідає стандарту фахової передвищої освіти зі 

спеціальності  205 «Лісове господарство» галузі  знань  20  «Аграрні 

науки та продовольство», затвердженому наказом Міністерства освіти і 

науки України від 08.11.2021 №1199. 




