
РЕЦЕНЗІЯ - ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Лісове господарство» першого рівня 

вищої освіти зі спеціальності 205 «Лісове господарство»

Сучасна підготовка майбутніх висококваліфікованих кадрів у лісовій галузі 

зумовлює інтеграцію теоретичної і практичної складової, яка є важливою 

складовою навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти освітньої 

програми «Лісове господарство».

Інноваційний підхід до підготовки фахівців зі спеціальності «Лісове 

господарство» Білоцерківського національного аграрного університету висуває на 

перший план формування практичних навичок і вмінь на базі сучасних 

теоретичних знань відповідно до вимог роботодавців, які дозволять студентам 

відчувати переваги навчання у Білоцерківському національному аграрному 

університеті та отримати впевненість у майбутньому працевлаштуванні, а саме:

• здатність щодо створення, вирощування, формування та оцінювання 

лісових насаджень;

• здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми технічного і технологічного характеру, що характеризуються 
комплексністю та невизначеністю позицій у виробничих умовах лісових, 
лісопромислових і природоохоронних підприємств та організацій;

• здатність оцінювати та ефективного використовувати корисні 
властивості лісів та їх ресурсів;

• здатність застосовувати системи ефективного управління лісовим та 
мисливським господарством у практичному застосуванні сучасних 
лісомисливських технологій.

• здатність пропонувати інноваційні підходи для вирішення проблемних 

ситуацій професійного або соціального походження.

Тому співробітництво державного підприємства «Білоцерківське лісове 

господарство» з Білоцерківським НАУ дає здобувачам вищої освіти можливість 

вдосконалити професійні компетенції, наблизитися до світових вимог у фаховій 

спеціалізації відповідно до запитів ринку та викликів сьогодення, бути 

обізнаними з інноваційними напрямами діяльності господарства.
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Освітньо-професійна програма підготовки високоякісного фахівця за 

спеціальністю 205 «Лісове господарство» сформована відповідно до суспільних 

потреб, враховує тенденції розвитку економіки держави, запити на ринку праці у 

висококваліфікованих фахівцях та є складовою формування іміджу і 

конкурентних переваг навчального закладу на ринку освітніх послуг.

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство» у Білоцерківському 

національному аграрному університеті передбачає підготовку фахівців, здатних 

вирішувати виробничі питання зі створення, вирощування, догляду, формування 

лісових насаджень, проектування лісогосподарських заходів, використання 

лісових ресурсів тощо. Освітньо-професійна програма визначає вимоги до рівня 

освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікуванні програмні 

результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти.

Представлена освітньо-професійна програма включає перелік навчальних 

дисциплін, виробничу практику, результати навчання, які в сукупності 

забезпечують як нормативні так і додаткові результати навчання та 

компетентності випускника за спеціальністю 205 «Лісове господарство».

Оскільки практична підготовка здобувачів поряд з теоретичними заняттями 

і самостійною роботою є однією із важливих форм організації навчального 

процесу рекомендуємо збільшити обсяг годин на практичну підготовку в умовах 

виробництва.

Оцінюючи освітньо-професійну програму, розроблену колективом 

Білоцерківського національного аграрного університету у спілці з роботодавцями 

та студентами підтверджуємо, що вона сформована відповідно до сучасних вимог 

і може бути рекомендована для впровадження в освітній процес.
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