
РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму «Лісове господарство» 
другого рівня вищої освіти за спеціальністю 205 «Лісове господарство»

Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
Кваліфікація магістр з лісового господарства

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти в галузі лісового 
господарства нині для України є важливим завданням. Пріоритети державної 
політики, зокрема аграрної, зорієнтовують ЗВО на підготовку фахівців з 
високим інтелектуальним потенціалом, розвинутими фаховими 
компетенціями, здатних до самореалізації і вмінням володіти гуманітарними, 
природничо-науковими та професійними знаннями; формулювати ідеї та 
концепції з метою використання в роботі академічного або професійного 
спрямування.

Представлена освітньо-професійна програма другого магістерського 
рівня освіти за спеціальністю 205 «Лісове господарство» включає комплекс 
документів розроблених в Уманському національному університеті 
садівництва із урахуванням потреб ринку праці відповідних вимог.

Освітньо-професійна програма містить необхідну кількість кредитів 
ЕСТ8, перелік компетентностей майбутнього випускника; нормативний 
зміст та включає всі види аудиторної та самостійної роботи студентів, 
практики і часу, що відводиться на контроль якості засвоєння студентами 
освітньо-професійної програми.

Дана ОП регламентує мету, очікувані результати навчання, зміст, 
умови і технологію реалізації освітнього процесу. Оцінки якості підготовки 
магістра за даною спеціальністю включають у себе: загальну інформацію, 
мету і характеристику освітньої програми, придатність випускників до 
працевлаштування та подальшого навчання, викладання та оцінювання, 
програмні компетентності, програмні результати навчання, ресурсне 
забезпечення реалізації програми, академічну мобільність, перелік 
компонентів ОП та їх логічну послідовність, структурно-логічну схему 
освітньої програми, форму атестації здобувачів вищої освіти, матрицю 
відповідності програми компетентностей компонентам освітньої програми, 
матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідними 
компонентами освітньої програми.

Метою освітньо-професійної програми 205 «Лісове господарство» є 
формування системи набутих загальних та фахових компетентностей 
магістра з лісового господарства для здійснення виробничих функцій, 
вирішення завдань професійної і соціальної діяльності; розв’язання складних 
спеціалізованих задач і практичних проблем у певній галузі професійної 
діяльності навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 
відповідної науки і характеризуються комплексністю та невизначеністю 
умов; забезпечення здатності випускника здійснювати професійну діяльність 
на первинній посаді одразу після закінчення закладу освіти.



Дуже важливо, що дана ОП змістовно охоплює важливі сучасні 
критерії, що висуваються до навчання за магістерськими програмами, а саме 
придатність до працевлаштування та академічну мобільність.

Разом з тим, вважаю за доцільне збільшення кількості годин на 
навчальну практику, яку спрямовано на закріплення теоретичних знань, 
отриманих студентами під час навчання та вдосконалення практичних 
навичок і умінь у роботі за обраною спеціальністю.

Вважаю, що освітня програма «Лісове господарство» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 205 «Лісове 
господарство» має комплексний та цільовий підхід для підготовки 
кваліфікованого магістра, що володіє фаховими компетентностями, 
необхідними для подальшої професійної діяльності за даною спеціальністю.
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