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11а ocoiт11ьo-11poфeciit11y програму другого (маriстерського) рiв11я вищо1· 

освiтн за cr1e1,tiaлы1icт10 205 «Лiсове господарство» 

Нацiо11ального унiоерситету «Чер11iгiвська по11iтехнiка» 

Не зважаючи на те, що укра"iнськi лiси за призначенням i розмiщенням 

виконують переважно еколоriчнi (водоохороннi, захисю, caнiтapнo-riricнiчнi, 

оздоровчi та iншi) функцi"i i маютъ обмежене експлуатацiйне значения, лiсовi 

ресурси посiдаютъ одне з чiльних мiсць в ресурснiй базi економiки Укра"iни. I 

хоча за останнi 50 рокiв лiсистiстъ кра"iни зросла майже в 1 ,5 рази, вона i надалi 

залишаеться однiею з найнижчих в €вропi. Тому проблема вiдтворення i 

розведення лiсiв в Украi'нi мае заrальнодержавне значения, i здолати 'ii здатнi 

лише освiченi, висококвалiфiкованi спецiалiсти в цiй галузi. 

Сьогоднi е заrальновизнаною роль лiсiв у пiдтримцi стабiльностi 

бiосфери. Серед iнших природних комплексiв тiлъки лiсам притаманна 

максимальна властивiсть стабiлiзацii' довкiлля, вони розглядаютъся ЯJ< один iз 

вирiшальних чинникiв забезпечення житrедiяльностi суспiльства i ЯJ< важлива 

ланка у системi сталоrо розвитку. Окрiм того, лiс забезпечуе людей деревиною 

та iншою лiсовою продукцiею. 

Основним орiентиром перiоду незалежноrо розвитку У кра"iни е 

побудова ринковоi' системи господарювання европейського рiвня. В тому 

числi i перед лiсовим господарством кра'iни полiтичнi та економiчнi змiни 

обумовили новi завдання, якi пов'язанi зi змiною прiоритетiв у суспiльствi в 

щлому. 

Лiсове господарство У кра1ни характеризуеться нин1 кризовим 

становищем: стан шс1в не вiдповiдае економ1чним 
. . 
1 еколоr1чним 

вимоrам, площа лiсiв останне тисячолiтrя скоротилася бiльше нiж уrричi, 

вiдбулося антропогенне переформування лiсових ландшафтiв, зниження 

природно'i продуктивностi збiднiння бiорiзноманiття. Лiсовi насадження 

виснаженi надмiрними рубками , i·x природно-захиснi функцi'i 



ннжч, юж потенцiйно можлив,. За вiдсутностi iнвестицiй залишаються 

иизькими темпи лiсовiдновлення i лiсорозведення, поглибиJJась диспропор11iя 

М\Ж л ,соресурсною базою, можливостями лiсоексплуатацi'i та 

лiсоспоживання. 

Bci складностi сучасного стану л~сового господарства повиню 

враховуватися при пiдготовцi майбутнiх спецiалiстi в галузi. Змiст освiтньо

професiйноi· програми пiдготовки студентiв за спецiальнiстю «Лiсове 

господарство» в Нацiональному унiверситетi «Чернiгiвська полiтехнiка» 

мiстить низку обов'язкових компонент, вивчення яких даt: можливiсть 

оволодiти сучасними, вiдповiдними компетенцiями, необхiдними для 

вирiшення виробничих питань стосовно технологiчних процесiв 

вирощування високопродуктивних, стiйких лiсостан iв, еколого-лiсiвничого 

спрямування ведення лiсовоrо господарства, подолання кризового стану в 

лiсовiй галузi. 

Рецензована освiтньо-професiйна програма пiдготовки магiстрiв 

лiсового господарства створена з урахуванням рекомендацiй фахiвцiв 

лiсового господарства Чернiгiвщини, мiстить всi складовi, необхiднi для 

якiсно'i niдготовки, t: актуалъною i вiдповiдае усiм вимогам пiдrотовки 

сучасного фахiвця. 
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