
Профіль освітньої програми Лісове господарство 

 

Загальна інформація 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Лісове господарство 

Спеціальність 205 Лісове господарство 

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр 

Бакалавр з лісового господарства 

 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 

3 роки 10 місяців  

 

Наявність 

акредитації 

- 

Цикл/рівень 
 

Перший (бакалаврський) рівень  

НРК України – 7 рівень FQ-EHEA – перший цикл, EQF – 6 рівень 

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Наявність повної загальної середньої освіти  

 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Мета освітньої програми 

 Метою освітньої програми є професійна підготовка бакалаврів з 

лісового господарства. 

Характеристика освітньої програми 

Предметна область Об’єкт вивчення та діяльності: лісові екосистеми, лісове та 

мисливське господарство.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати виробничі 

питання зі створення, вирощування, догляду, формування лісових 

насаджень, їх інвентаризації та проектування лісогосподарських 

заходів, використання лісових ресурсів, заготівлі деревини. 

Теоретичний зміст предметної області: 

- наукові і соціально-економічні принципи, покладені в основу 

лісового господарства; 

- створення, вирощування, формування та оцінювання лісових 

насаджень, використання корисних властивостей лісів та ресурсів, 

вплив лісів на суспільство і навколишнє середовище 

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання, 

обробки та інтеграції теорії і практики в лісовому господарстві. 

Сучасні методики досліджень стану лісів, оцінювання лісових 

ресурсів та біотичної продуктивності, засобами та технологіями 

створення, вирощування і формування лісових насаджень, 

використання лісових ресурсів. 

Інструменти та обладнання: машини, механізми та інструменти до 

технологічних процесів створення, вирощування, догляду, 

формування лісових насаджень, інвентаризації та використання 

лісових ресурсів, заготівлі деревини на базі природозберігаючих 

технологій та екологічної безпеки. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна  

Основний фокус Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі лісового 



освітньої програми 

та спеціалізації 

господарства. 

Ключові слова: лісові культури, лісівництво, лісові насадження, лісове 

господарство 

Особливості 

програми 

Вимагає проходження практик безпосередньо на виробництві 

Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Професії, професійні назви робіт (згідно з чинною редакцією 

Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 

003:2010): 

- інспектор з охорони природи (22652); 

- інспектор із захисту рослин (22652); 

- технік лісового господарства (22652); 

- контролер лісозаготівельного виробництва (-); 

 лісник (13376) 

Подальше навчання Здобуття ступеня магістра  

Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота на 

основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, 

консультації із викладачами, підготовка бакалаврської роботи. 

Оцінювання Система оцінювання за шкалою ЄКТС шляхом проведення усних та 

письмових екзаменів, заліків, практик, організації презентацій, 

проектної роботи тощо. 

Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

стандартом  

ПРН 1. Аналізувати основні етапи та закономірності історичного 

розвитку для формування громадянської позиції, формування 

національної гідності та патріотизму. 

ПРН 2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти. 

ПРН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати отриману інформацію. 

ПРН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими 

та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та 

ведення лісового господарства. 

ПРН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для вирішення завдань професійної 

діяльності 

ПРН 6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, 

інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та технологічних можливостей. 

ПРН 7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та 

ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки 

та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

ПРН 8. Проектувати та організовувати ведення лісового та 

мисливського господарства відповідно до встановлених вимог. 

ПРН 9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його статистичного опрацювання. 

ПРН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень 

та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

ПРН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень 



дерев, деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

ПРН 12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення 

лісового господарства відповідно до чинних вимог. 

ПРН 13. Демонструвати повагу до етичних принципів та формувати 

етичні засади співпраці в колективі. 

ПРН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших. 

ПРН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у 

виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на 

засадах наближеного до природи лісівництва. 

ПРН 16. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

вищим навчальним 

закладом  

 

ПРН 17. Застосовувати знання та навички з організації евакуаційних 

робіт та здійснювати заходи щодо попередження, зниження ризику 

та зменшення збитків від надзвичайних ситуацій 

ПРН 18. Орієнтація у особливостях правового та державного 

регулювання лісогосподарської діяльності та діяльності із 

використання водних об’єктів у господарській діяльності, ведення 

підприємницької діяльності на землі 

ПРН 19. Виявляти і вирішувати проблеми пов’язані з охороною 

навколишнього середовища 

ПРН 20. Виявляти і вирішувати проблеми пов’язані зі збереженням 

та підвищенням продуктивності лісових ресурсів 

ПРН 21. Комбінувати поєднання різних технологічних прийомів для 

вирішення питань комплексного використання лісових ресурсів 

ПРН 22. Застосовувати методи обліку та моніторингу лісів 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Освітня програма забезпечена науково-педагогічними працівниками: 

1 доктор наук, 5 кандидатів наук. Всі викладачі профільної 

випускової кафедри пройшли науково-педагогічне стажування. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Наявність спеціального обладнання та споруд для вирощування 

різних видів садивного матеріалу у відкритому та закритому ґрунті 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Оснащення курсів є комп’ютеризованим, широко впроваджено 

систему дистанційного навчання, курси сертифіковані. 

Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Укладено угоди про співпрацю з: 

- Національним лісотехнічним університетом України; 

- Національним університетом біоресурсів та природокористування 

України; 

- Житомирським національним агроекологічним університетом  

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

- 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

- 

 

 


