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1. Профіль освітньої програми Лісове господарство. Парковпорядкування зі спеціальності 205
Лісове господарство галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство
1- Загальна характеристика
Повна назва навчального
закладу та структурного
підрозділу

Мелітопольський державний педагогічний університет ім.
Богдана Хмельницького
Хіміко-біологічний факультет
Кафедра ботаніки і садово-паркового господарства

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації мовою оригіналу
Офіційна назва навчальної
програми
Тип диплому та обсяг освітньої
програми
Наявність акредитації
Цикл/рівень

Передумови

Мова викладання

Бакалавр за спеціальністю «Лісове господарство»
Бакалавр з лісового господарства
Лісове господарство. Парковпорядкування
Диплом бакалавра, одиничний; 240 кредитів ЄКТС, термін
навчання 3,10 роки
Акредитована спеціальність 205 Лісове господарство
(Сертифікат про акредитацію серія НД № 0890390)
Рішення акредитаційної комісії
Протокол № 116 від 28 травня 2015 р.
НРК України - 6 рівень, FQ-EHEA- перший цикл; EQF-LLL 6 рівень
- На базі повної загальної середньої освіти з терміном
навчання 11 років - 240 кредитів ЄКТС;
- на основі ступеня молодшого бакалавра(освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») ВНЗ має право
скорочувати обсяг освітньої програми, визнати та
перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в
межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого
бакалавра (молодшого спеціаліста).
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути
спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних
(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених
стандартом вищої освіти.
українська

Термін дії освітньої програми
до 01.07.2025 р.
Інтернет адреса постійного
http://www.mdpu.org.ua/new/uk/navchalnaрозміщення опису освітньої
djalnst/profili.html
програми
2 – Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти
Обсяг освітньої програми бакалавра становить 240 кредитів
Обсяг освітньої програми
ЄКТС, 7200 год.
ЄКТС
Обов’язкові освітні компоненти - 180 кредитів ЄКТС, 5400
год. З них 4 кредитів ЄКТС (120 год.) – виробнича практика
Вибіркові освітні компоненти - 60 кредити ЄКТС, 1800 год.
Термін навчання 3 роки, 10 місяців
2 - Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних вирішувати виробничі питання зі створення, вирощування,
догляду, формування лісових насаджень, їх інвентаризації та проектування лісогосподарських
заходів, використання лісових ресурсів, заготівлі деревини
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3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь
20 Аграрні науки та продовольство; 205 Лісове господарство
знань, спеціальність,
"Бакалавр зі спеціальності 205 "Лісове господарство"
спеціалізація)
Наукові і соціально-економічні принципи, що лежать в основі
лісового господарства; створення, вирощування, формування та
Орієнтація освітньої програми оцінювання лісових насаджень, використання корисних
властивостей лісів та ресурсів, вплив лісів на суспільство і

Основний фокус освітньої
програми та спеціалізації

навколишнє середовище
Лісові екосистеми, лісове та мисливське господарство,
організація та планування лісогосподарських,
лісовпорядкувальних, лісозахисних, лісомисливських,
лісомеліоративних та лісозаготівельних робіт.

Особливості програми
4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу
відповідно до національного класифікатора професій (ДК 0032010) та International Standart Classification of Occupations 2008
Придатність випускників до
(ISCO-08):
працевлаштування
3212 Технік лісового господарства;
3212 Технік мисливського господарства
Продовження навчання для здобуття другого (магістерського)
Подальше навчання
рівня
5 - Викладання та оцінювання
студентоцентроване навчання, практико- та компетентнісноорієнтоване навчання.
Форми роботи: лекції, лабораторні та практичні заняття,
консультації, самопідготовка, проектна робота, індивідуальні
консультації.
Методи, методики та технології: загальнонаукові методи
Викладання та навчання
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.
Бально-накопичувальна система оцінювання результатів
навчання, спрямованих на опанування компонентів освітньої
Оцінювання
програми.
6 - Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у лісовій галузі та у процесі навчання,
Інтегральна компетентність що передбачає застосування певних теорій та методів
біологічної і технічної наук і характеризується комплексністю
та невизначеністю умов.
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства, та необхідність його сталого
Загальні компетентності (ЗК)
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в України.
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
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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.
ЗК3. Цінування та повага до різноманітності та
мультикультурності;
ЗК4. Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і
письмово;
ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою;
ЗК6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК7. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професії;
ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК11. Прихильність безпеці;
ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації
з різних джерел.
ФК1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й
практичний досвід ведення лісового господарства.
ФК 2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та
дослідження.
ФК 3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу
біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних
даних та їх математичного моделювання.
ФК 4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості
їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних,
літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів.
ФК 5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення
насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення
літературних та нормативних джерел передового виробничого
досвіду.
ФК 6. Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для
вирішення сформульованого завдання, а також оцінити
Спеціальні (фахові, предметні) економічну ефективність його виконання.
ФК 7. Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації
компетентності (ФК)
лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію.
ФК 8. Здатність вирішувати поставлені завдання з мисливства та
забезпечувати ведення мисливського господарства в лісовому
фонді.
ФК 9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема
описи, положення, інструкції та інші документи.
ФК 10. Здатність організовувати роботу малих колективів
виконавців.
ФК 11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з
організації господарства, підвищення продуктивності насаджень
та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах,
використання лісових ресурсів.
ФК 12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи
як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання
людства, особиста відповідальність за стан довкілля на
місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.
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7 - Програмні результати навчання (ПРН)
ПРН1. 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, природничонауковими 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 лісівничотаксаційних 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.
8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Матеріально-технічне
забезпечення
Інформаційне та навчальнометодичне забезпечення

Частка науково-педагогічних працівників з науковими
ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання
лекційних годин фахових дисциплін відповідає ліцензійним
вимогам.
Матеріально-технічна база відповідає ліцензійним вимогам
МОН України
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення
здійснюється з повним дотриманням законодавчих та
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ліцензійних вимог і забезпечує державну гарантію якості
вищої освіти
9 - Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність

Міжнародна кредитна
мобільність

Навчання іноземних здобувачів
вищої освіти

Здобувачі вищої освіти мають можливість в рамках
національної академічної мобільності проходити у закладах
вищої освіти-партнерах окремі курси, навчатися протягом
семестру з подальшим визнанням отриманих результатів
навчання та зарахуванням кредитів.
Принципи академічної мобільності визначаються
законодавством України. Можливість навчатися за кількома
спеціальностями або у кількох закладах вищої освіти
одночасно визначається законодавством України.
Принципи міжнародної академічної мобільності
визначаються законодавством України, інших країн та
міждержавними угодами. Кожен здобувач вищої освіти має
можливість стати учасником програми академічної
мобільності та пройти процедуру визнання отриманих
результатів навчання та зарахування кредитів.

