
Циклова комісія лісозаготівельних  дисциплін спеціальності 205"Лісове 

господарство"ОПП "Лісозаготівля" 

Закарпатського лісотехнічного коледжу створена в 2014 році. 

До складу комісії входять: 

 

Біланинець Сергій Васильович 

голова циклової комісії 

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст вищої категорії 

Освіта (заклад освіти, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): 

1. Український державний лісотехнічний університет, 2001 

Лісоінженерна справа, кваліфікація інженер – технолог 

2. Український державний лісотехнічний університет, 2005 

 Лісове господарство, кваліфікація спеціаліст з лісового господарства 

Працює в коледжі: з 2002 року 

Викладає навчальні дисципліни: «Машини і обладнання лісосічних робіт», 

«Механізація лісового господарства», «Технологія лісозаготівлі», «Лісова 

таксація і лісовпорядкування», «Лісівництво і лісова таксація», «Основи 

технології лісового господарства», керує навчальними  практиками. 

 

Ковалишин Роман Володимирович 

завідувач навчально-виробничою практикою  

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст вищої категорії 

Освіта (заклад освіти, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): 

Львівський ЛТІ, 1981 

Лісоінженерна справа, кваліфікація інженер – технолог 

Працює в коледжі: з 1981 року 

Викладає навчальні дисципліни: «Лісокористування», керує навчальними 

практиками. 

 

Липчей Михайло Степанович 

директор ЗЛФК  

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст вищої категорії 

Освіта (заклад освіти, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): 

Московський лісотехнічний інститут, 1991 

Лісоінженерна справа, кваліфікація інженер – технолог 

Працює в коледжі: з 2006 року 

Викладає навчальні дисципліни: «Лісокористування», керує навчальними 

практиками. 

 

 

 

 



Черепаня Михайло Михайлович 

заступник голови циклової комісії 

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст вищої категорії 

Освіта (заклад освіти, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): 

Білоруський технологічний інститут, 1986 

Лісоінженерна справа, кваліфікаціяінженер – технолог 

Працює в коледжі: з 1986 року 

Викладає навчальні дисципліни: «Геодезія», «Розвідування лісовозних 

доріг», «Деревинознавство з основами товарознавства», «Вступ до 

спеціальності», «Недеревні ресурси лісу». 

  

Головною метою освітнього процесу циклової комісії є підготовка 

здобувачів фахової передвищої освіти в лісозаготівельній та деревообробній 

галузях, здатних вирішувати практичні завдання  професійної діяльності з 

заготівлі деревини, організації та проведення робіт на нижніх 

лісопромислових складах, комплексної переробки деревної сировини та 

недеревних ресурсів лісу, транспортування деревини. 

        Головним завданням циклової  комісії лісозаготівельних дисциплін є 

забезпечення високої якості підготовки випускників на основі покращення 

контингенту студентів, якісного складу педагогічних працівників, 

впровадження нових методів і технологій навчання, поглиблення 

фундаментальної та практичної підготовки, глибокої інтеграції освітнього, 

прикладних та інноваційних процесів. 

Викладачі циклової комісії щороку підвищують свою кваліфікацію 

шляхом участі в конференціях, тренінгах, вебінарах, а також стажування та 

курси підвищення кваліфікації при університетах. 


