


Ця професійна програма розроблена у відповідності з “Положенням про професійне 
навчання кадрів на виробництві”, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України та Міністерства освіти і науки 26.03.2001 р. № 127/151, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 06.04.2001 р. за № 315/5506, “Положенням про підвищення 
кваліфікації керівників і спеціалістів залізничного транспорту”, затвердженого 
Укрзалізницею № 569-Ц від 24.10.2001 р., методичних рекомендацій Головного управління 
державної служби та інших нормативних актів, на основі яких сформована цілісна 
державна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів керівників 
державних підприємств, установ та організацій.

Мета програми – оновлення та отримання додаткових знань керівників та фахівців 
дистанцій захисних лісонасаджень та відділів захисних лісонасаджень служб 
колії з питань: структурної реформи залізничного транспорту, діючого 
законодавства України з питань охорони праці та права, екологічної безпеки 
об’єктів залізничного транспорту, а також за напрямками виробничої діяльності 
на підприємствах колійного господарства. Ознайомити слухачів з новою, 
перспективною нормативною технічною документацією та технологіями. 
Показати слухачам важливість захисних лісонасаджень.

Очікувані результати – формування кваліфікованого кадрового резерву, а також 
використання отриманих знань в своїй виробничій діяльності з метою 
підвищення ефективності роботи відділів захисних лісонасаджень підприємств 
колійного господарства.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
№
з/п Назва модулю Навчальна робота, год. 

Вид 
контролю

знань
аудиторна самостійна

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС) 16
Нормативна частина (3Н) 16

ЗН-1 Правове регулювання в сучасних умовах 4

ЗН-2
Структурна реформа на залізничному транспорті. 
Державна цільова програма реформування 
залізничного транспорту на 2010-2019 роки.

4

ЗН-3
Роль залізничного транспорту в забезпеченні 
сталого розвитку суспільства. Новітні технології 
в транспортній галузі

4

ЗН-4 Основи психології управління на залізничному 
транспорті 4

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС) 10
Нормативна частина (ФН) 10
ФН-1 Охорона праці на залізничному транспорті 4

ФН-2 Організація нормування та оплати праці на 
підприємствах колійного господарства 2

ФН-3 Проблеми екології та принципи раціонального 
природокористування в лісовому господарстві 4

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС) 46 36 Комплексне 
тестування

Нормативна частина (ГН) 46 36



ГН-1 Устрій та особливості захисних лісонасаджень 2

ГН-2 Науковий підхід щодо створення та відтворення 
захисних лісонасаджень 2

ГН-3 Захисні заходи від снігових заносів 4

ГН-4 Особливості рубок в лісонасадженнях залізниць 
в містах та на станціях 4

ГН-5
Інвентаризація захисних лісонасаджень та 
ступеню захисної ефективності. Визначення 
категорії захисної ефективності.

4

ГН-6 Рубки догляду в захисних лісонасадженнях. 
Відведення лісосік в рубку 4

ГН-7
Охорона лісових насаджень. Вивчення методів 
охорони лісових насаджень від пожарів, 
шкідників та самовільних рубок.

2

ГН-8
Механізація рубок догляду при вирощуванні 
посадкового матеріалу в лісорозсадниках, 
створенні лісонасаджень та догляді за ними.

12

ГН-9 Землеустрій та плата за землю 6

ГН-10
Охорона праці при виконанні робіт в захисних 
лісонасадженнях та смузі відведення. Пожежна 
безпека.

4  

ГН-11 Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів 2

Всього за нормативною частиною: 72
Всього за вибірковою частиною: 0
ВСЬОГО: 72 36
РАЗОМ: 108


