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1. Профіль освітньо-професійної програми «Карантин рослин» зі 
спеціальності 202 Захист і карантин рослин

1. Загальна інформація
Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу

Харківський національний аграрний університет 
ім. В. В. Докучаева, 
факультет захисту рослин,
кафедра зоології та ентомології ім. Б. М. Литвинова, 
кафедра фітопатології

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу

Другий (магістерський) ступінь вищої освіти 
Кваліфікація «Дослідник із карантину рослин»

Офіційна назва 
освітньої програми

Карантин рослин (за спеціальністю 202 «Захис 
карантин рослин»)

т і

Тип диплома та обсяг 
освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 
навчання 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації І Іазва організації: Акредитаційна комісія 
Міністерство освіти і науки України 
Країна: Україна
Сертифікат про акредитацію від 24 липня 2015 р.. серія 
УД № 21000722, строк дії до 1 липня 2025 року, наказ 
МОН України від 28.07.2015 № 1709л (на підставі наказу 
МОН України від 19.12.2016 № 1565).
Сертифікат про акредитацію від 2 березня 2017 р. 
протокол № 124, серія НД-IV № 2181571 термін дії до 1 
липня 2022 року, наказ МОН України від 13.03.2017 
№ 375.

Цикл/рівень Закон України «Про вищу освіту»- другий 
(магістерський) рівень НРК України - 7 рівень, PQ- 
ЕНЕА -  другий UHKn,EQF-LLL -  7 рівень

Передумови Наявність ступеня бакалавра або освітньо- 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Мова(и) Українська
Термін дії освітньої 
програми

2017-2022 роки

Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису 
освітньої програми

https://knau.kharkov.ua/uploads/lic/202 ОГНІ Карантиг
росли н. pdf 

Пароль XD3WLS
2. Мета освітньої програми

Програма пропонує комплексний підхід до здобуття поглиблених та практичних 
знань, умінь, навичок з карантину рослин, новітніх засад методології наукової 
діяльності для ефективного виконання завдань із напрямів навчально-наукової, 
виробничої та інноваційної діяльності. Підготовка висококваліфікованих фахівців у 
галузі карантину рослин шляхом вивчення карантинних шкідливих організмів 
(комах, кліщів, нематод, бур'янів, діагностики збудників хвороб рослин), 
оволодіння новітніми методами фітосанітарної експертизи, діагностики збудників 
хвороб, а також заходів захисту сільськогосподарських, декоративних культур,

https://knau.kharkov.ua/uploads/lic/202


лісових насаджень від карантинних шкідливих організмів.
3. Характеристика освітньої програми

Предметна область 
(галузь знань,
спеціальність, 
спеціалізація (за
наявності)

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 
Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

Цілі навчання напрацювання високопрофесійного 
підходу до освітньо-професійних програм, проведення 
досліджень у сфері карантину рослин, а також 
забезпечення творчої та інноваційної діяльності в 
освітньому процесі. Напрацювання професійного 
підходу за освітньо-професійною програмою до 
виробничих питань рентабельного і екологічно 
безпечного захисту сільськогосподарських,
декоративних культур, лісових насаджень від 
карантинних шкідливих організмів.

Теоретичний зміст предметної області -  володіння 
методами моніторингу та здатністю визначати і 
застосовувати різні методи захисту і карантину рослин 
від шкідливих організмів з урахуванням фітосанітарного 
стану, екологічної ситуації та економічної доцільності в 
агроценозах, міських ландшафтах, на землях 
несільськогосподарського призначення для отримання 
високоякісної продукції сільськогосподарських культур 
та інших культивованих рослин із застосуванням 
сучасних технологій. Володіння сучасними методами 
наукових досліджень у карантині рослин, які 
спрямовуються на здобуття нових знань про особливості 
розвитку, розмноження і поширення шкідливих 
організмів, їх взаємодії із навколишнім природним 
середо в и щем,_________________________________ ____

Орієнтація освітньої 
програми

Програма дослідницька та професійно-прикладна. 
Структура програми передбачає динамічне та 
інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний 
підхід до здійснення діяльності у сфері карантину 
рослин та реалізує це через навчання та практичну 
підготовку. Дисципліни та модулі, які включені в 
програму орієнтовані на актуальні напрями, в рамках 
яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра 
здобувана._______________________________________

Основний фокус
освітньої програми та 
спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 
карантину рослин. Акцент робиться на підготовку 
фахівців вищої кваліфікації, які здатні реалізовувати 
практичні і теоретичні проблеми в області карантину 
рослин._________ __________________________________

Особливості програми Освітня складова програми. Програма реалізується у 
науково-педагогічному колективі висококваліфікованих 
фахівців. Програма передбачає загальноприйнятий 
підхід до магістрів спеціальності відповідно до вимог



сучасної вищої освіти.
Загальний обсяг підготовки включає 90 кредитів ЄКТС. 
Програма передбачає 67,5 кредитів ЄКТС (75%) 
навчання та практичної підготовки для обов'язкових 
навчальних дисциплін, з яких 6 кредитів ЄКТС (6,7 %) 
це дисципліни загальної підготовки, що передбачають 
набуття здобувачем загальнонаукових компетенцій, 
мовних компетенцій. універсальних навичок дослідника;
61.5 кредитів ЄКТС (68,3 %) передбачено на дисципліни 
професійної та практичної підготовки, з яких 39 кредитів 
ЄКТС (43,3 %) -  це професійна підготовка. 12 кредитів 
ЄКТС (13.3 %) -  для проходження виробничої практики,
10.5 кредитів ЄКТС (11,7%) -  підготовка та захист 
дипломної роботи.
Програма вибіркових дисциплін передбачає 22,5 
кредитів ЄКТС (25%), з яких 9,0 кредитів (10%) 
дисципліни загальної підготовки, 13,5 кредитів СКІС 
(15% )- дисципліни професійної підготовки. 
Науково-практична складова програми. Практична 
підготовка у вигляді переддипломної практики 
передбачає 12 кредитів ЄКТС.
Наукова складова освітньо-професійної програми 
передбачає здійснення власних наукових досліджень під 
керівництвом одного наукового керівника з відповідним 
оформленням одержаних результатів у вигляді 
магістерської роботи. Результатом є державна атестація, 
яка представляє собою публічний захист магістерської 
роботи, що є невід’ємною складовою частиною 
навчального плану.
Особливістю наукової складової освітнто-професійної 
програми «Карантин рослин» є те, що окремі складові 
власних наукових досліджень магістрів зможуть 
використовуватися під час практичних занять з 
дисциплін професійної підготовки та на виробництві.

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до 
працевлаштування

Фахівець здатний виконувати роботу за професією, назва 
якої відповідає Національному класифікатору України 
«Класифікатор професій» ДК 003:2010:
2213.2 агроном із захисту рослин; агроном-інспектор; 
інспектор з карантину рослин; інженер лісопатолог; 
інженер з охорони та захисту лісу;
2211.2 ентомолог; ентомофітопатолог;
2213.1 -  дослідник із захисту рослин;
3212 інспектор із захисту рослин;
3211 -  лаборант біологічних досліджень;
2211.2 -імунолог
8229 -  лаборант-мікробіолог;
1221.1 -  головний агроном, головний агроном із захисту



рослин; головний лісопатолог;
1229.1 державний інспектор;
3349 -  державний інспектор з карантину рослин;
1311 -  керівник малого с.-г. підприємства
1210.1 директор (начальник, керівник) лабораторії, 
організації (дослідної, конструкторської, проектної); 
1229.7 -  завідувач відділу, лабораторії;
1479 -  менеджер з організації консультативних послуг у 
сфері захисту рослин;
1452 -  менеджер з оптової торгівлі засобів захисту 
рослин;
1453 -  менеджер в роздрібній торгівлі засобів захисту 
рослин;
2211.1 -  молодший науковий співробітник;
2213.1 -  молодший науковий співробітник, науковий 
співробітник, науковий співробітник -  консультант у 
сфері
2310.2 -  асистент;
2320 викладач професійно-технічного навчального 
закладу.
Місце працевлаштування.
Фахівці спеціальності можуть працювати в державних 
сільськогосподарських підприємствах та інших 
підприємствах різних форм власності на посадах 
головного агронома, головного агронома із захисту 
рослин, агронома із захисту рослин, агронома відділення 
(бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху), 
агронома-дослідника, дослідника із захисту рослин, 
інженера з охорони та захисту лісу, інспектора із захисту 
рослин, інспектора з карантину рослин, інспектора 
митної служби, садівника, землероба, рільника, 
овочівника, і рибовода, хмеляра, тютюнника, рисівника, 
виноградаря, квітникаря, озеленювача, бджоляра, 
шовківника, віварника, наукового співробітника 
(патолога, токсиколога, фармаколога, фізіолога, 
епідеміолога, ентомолога, зоолога, ентофітопатолога, 
міколога, вірусолога, бактеріолога, імунолога, 
мікробіолога, ботаніка, біолога); у головних управліннях 
держпродспоживслужб, фітосанітарних інспекціях, 
науково-дослідних установах, науково-виробничих 
лабораторіях, викладачем середніх навчальних закладів, 
викладачем вищих навчальних закладів, менеджерами з 
продажу засобів захисту рослин, добрив, садивного і 
посівного матеріалів.

Подальше навчання Здобуття освіти за третім рівнем вищої освіти першим 
науковим ступенем (доктор філософії): третій цикл РС>- 
ЕНЕА, 8 рівень ЕС)Е-ЕЕЕ та 8 рівень НРК.



5. Викладання та оцінювання
Викладання та 
навчання

Студентоцентровапе, проблемно-оріентоване навчання, 
ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають 
науково-пізнавальний характер. Лабораторні та 
практичні заняття проводяться з використанням 
сучасних програмних засобів та обладнання. Практична 
підготовка тісно пов'язана з виробництвом. Навчально- 
методичне забезпечення і консультування самостійної 
роботи здійснюється через модульний формат навчання, 
використання підручників та методичних вказівок. 
Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій 
роботі, умінні презентувати результати навчання, що 
сприятиме формуванню розуміння погреби й готовності 
до продовження самоосвіти протягом життя.

Оцінювання Освітня складова програми. Система оцінювання знань 
за дисциплінами освітньо-професійної програми 
складається з поточного та підсумкового контролю. 
Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти 
проводиться в усній, письмовій та дистанційній формі 
(опитування за результатами опрацьованого матеріалу). 
Поточні та модульні контролі, заліки, екзамени, захисти 
курсових робіт (проектів), звітів з проходження практик, 
дипломної роботи тощо.
Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену/заліку 
проводиться у усній або письмовій формі, з подальшою 
усною співбесідою.
Підсумкова атестація підготовка га захист 
магістерської кваліфікаційної роботи.
Науково-практична складова програми. Оцінювання 
наукової діяльності здобувачів вищої освіти 
здійснюється на основі аналізу кількісних та якісних 
показників виконання вимог змістових модулів за кожної 
з навчальних дисциплін та практик.
6. Програмні компетентності

Інтегральна
компетентність

Здашісгь розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми професійної діяльності у галузі карай п ін рослин. 
Застосовувати теоретичні знання та методи фггосані гарного 
моніторингу, огляду, аналізу, експертизи, що характеризуються 
комплексністю га невизначеністю умов. Здатність проводил и 
наукову діяльність, розвивати наукоємні ідеї, інновації 
та проводити обмін знаннями із карантину рослин.

Загальні
компетентності (ЗК)

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.
2. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях.
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.
4. Здатність до професійного спілкування та перекладу з



іноземних джерел інформації.
5. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій для професійної діяльності.
6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 
з різних джерел.
8. Здатність проведення досліджень на відповідному 
методичному рівні.
9. Здатність до пошуку, обробленню й аналізу інформації 
з різних джерел.
10. Уміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.
11. Здатність приймати обгрунтовані рішення.
12. Здатність спілкуватися з фахівцями своєї галузі (з 
експертами з інших галузей).
13. Напрацьовувати навички здійснення безпечної 
діяльності. Прагнення до збереження навколишнього 
середовища.
14. Володіння культурою мислення, здатність до 
сприйняття, аналізу та узагальнення інформації, 
постановки мети й вибору шляхів її досягнення.
15. Здатність до розробки бізнес-планів у діяльності 
підприємств та контролю їх виконання.

Фахові
компетентності 
спеціальності (ФК)

1. Здатність використовувати знання про 
морфобіоекологічні особливості карантинних шкідливих 
організмів при визначенні видової приналежності 
шкідливих видів.
2. Готовність оцінювати фітосанітарний ризик 
проникнення та акліматизації карантинних шкідливих 
організмів у нові нетипові для них ареали.
3. Здатність використовувати знання з хімічного захисту 
рослин (фітофармакології) з основами токсикології: 
щодо знезараження об’єктів регулювання для ліквідації 
шкідливих організмів в Україні, а також сприяти 
запобіганню проникнення їх в регіони країни.
4. Готовність до самостійного використання державних 
та місцевих програм по локалізації та ліквідації 
шкідливих організмів.
5. Здатність самостійно проводити фітосанітарний 
контроль підкарантинних матеріалів.
6. Готовність до самостійного виявлення та діагностики 
карантинних шкідливих організмів.
7. Володіння знаннями про необхідні супровідні 
документи при оформленні підкарантинних вантажів і 
матеріалів.
8. Керуючись Законом України «Про карантин рослин» і 
відповідними нормативно-правовими документами 
вдосконалювати перелік специфічних вимог до 
підкарантинної продукції.



9. Готовність до організації системи заходів, 
спрямованої на охорону території України від 
проникнення з-за кордону карантинних шкідливих 
організмів, що можуть завдавати значних збитків 
народному господарству України.
10. Здатність до організації і проведення контрольних 
обстежень сільськогосподарських угідь та земель 
несільськогосподарського призначення з метою 
виявлення карантинних шкідливих організмів.
11. Володіння знаннями про нормативно-правову 
діяльність при здійсненні фітосанітарного контролю за 
діяльністю сільськогосподарських підприємств.
12. Здатність застосовувати дані фітосанітарного стану, 
керуючись нормативними документами та аналізом 
даних фітосанітарного обстеження, складати прогноз 
втрат урожайності сільськогосподарських культур.
13. Здатність використовувати знання про адвентивні 
шкідливі організми при визначенні основних видів 
комах, рослин, кліщів, нематод та фітопатогенів та 
оцінки їх впливу на штучні та природні екосистеми.
14. Здатність використовувати знання та уміння з 
особливостей розвитку, розмноження та поширення 
шкідливих організмів інтродукованих рослин.
15. Здатність використовувати знання про поширеність і 
використання на території України інтродукованих 
рослин і про можливе поширення шкідливих 
інтродукованих організмів на цих рослинах.
16. Готовність до самостійного виявлення та діагностики 
карантинних шкідливих організмів декоративних і 
квіткових культур і проведення фітосанітарного 
контролю та прийняття рішення про необхідність 
фігосанітарних заходів.
17. Здатність оцінювати ймовірність поширення 
небезпечних видів карантинних шкідливих організмів і 
їх загрозу для рослин і рослинної продукції.
18. Здатність використовувати знання про морфологію та 
біоекологічні особливості шкідливих організмів України 
при визначенні їх можливої карантинної небезпеки в 
інших країнах і можливості їх поширення за кордоном.
19. Готовність оцінювати фітосанітарний ризик 
проникнення шкідливих організмів України у нові 
нетипові для них ареали.
20. Здатність використовувати знання про шкідливі
організми інтродукованих рослин, про різні методи 
визначення та встановлення їх шкідливості з метою 
обмеження чисельності та розвитку.______________ ___

7. Програмні результати навчання
1. Вміти використовувати дидактичні засади та



здійснювати науково-методичне забезпечення 
навчально-виховного процесу у вищій школі.
2. Вміти проводити організаційно-навчальні заходи, 
визначати зміст і обсяг аудиторних занять та самостійної 
роботи студентів, використовувати сучасні технічні 
засоби навчання під час педагогічної практики.
3. Вміти використовувати технічні засоби у навчально- 
виховному процесі.
4. І Іроводити науково-дослідну діяльність для отримання 
наукових результатів та формування на їх основі 
висновків і рекомендацій.
5. Визначати об’єкт, мету та постановку завдань 
наукового дослідження.
6. Аналізувати науково-технічну інформацію за обраною 
тематикою наукового дослідження.
7. Вміти планувати, організовувати і проводити 
комплексні дослідження з карантину рослин.
8. Вміти впроваджувати, адаптувати та презентувати 
результати наукових досліджень у відповідні сфери 
діяльності.
9. Готувати результати власних досліджень до 
публікацій.
10. Вміти проводити науковий аналіз теоретичних і 
практичних проблем певного дослідження.
11. Дотримуватися вимог щодо проведення навчання 
працівників з питань охорони праці; удосконалювати 
інструкції, проводити навчання та інструктажі з охорони 
праці в карантині рослин.
12. Враховуючи вміння визначати видову належність 
карантинних видів шкідливих організмів самостійно 
аналізувати фітосанігарний ризик проникнення цих 
видів у нові ареали.
13. Виходячи із аналізу фітосанітарного контролю 
шкідливих організмів самостійно визначати необхідність 
використання фумігантів знезараження об'єктів 
регулювання від шкідливих організмів.
14. Володіючи методиками обліку в процесі
підкарантинного огляду, самостійно проводити відбір 
проб сільськогосподарської продукції для подальшого 
фітосанітарного обстеження.
15. Використовуючи знання про морфологічні
особливості та шкідливість, вміти самостійно
ідентифікувати видову належність ентомологічних, 
фітопатолог ічних, немагологічних та гербологіних
об’єктів, керуючись методами лабораторної експертизи 
та інструкційних матеріалів, аналізувати тримані дані та 
робити експертні висновки.
16. Дотримуватися законів України та здійснювати



нормативно-правове забезпечення в карантині рослин.
17. Здійснювати сертифікацію імпортно-експортної 
продукції та проводити аналіз фігосанітарного ризику 
шкідливих організмів.
18. Володіючи знаннями про поширення карантинних 
шкідливих організмів у різних регіонах Земної кулі 
самостійно організовувати систему заходів, спрямовану 
на охорону території України від проникнення з-за 
кордону карантинних шкідливих організмів, що можуть 
завдавати значних збитків народному господарству 
України.
19. Володіючи сучасними методами обліку шкідливих
організмів, самостійно визначати терміни і 
організовувати проведення контрольних обстежень 
сільськогосподарських угідь, земель
несільськогосподарського призначення з метою 
виявлення карантинних шкідливих організмів.
20. Враховувати еколого-економічні аспекти при 
прийнятті рішення щодо вибору стратегії та тактики 
проведення заходів по локалізації об'єктів карантинного 
значення залежно від конкретної агроекологічної 
ситуації.
21. Аналізувати економічну ситуацію підприємств усіх 
форм власності, в розрізі галузей і господарств загалом, 
розкривати резерви, розробляти заходи удосконалення 
організації виробництва, підвищення ефективності 
використання виробничого потенціалу на основі 
науково-технічного прогресу, досягнення високої 
прибутковості діяльності підприємств.
22. Розробляти прогноз фітосані гарної небезпеки 
адвентивних шкідливих організмів.
23. Застосовувати знання про шкідливі організми 
інтродукованих рослин, про різні методи визначення та 
встановлення їх шкідливості з метою обмеження 
чисельності та розвитку.
24. Володіючи знаннями про морфологічні особливості 
та шкідливість карантинних організмів, вміти самостійно 
проводити фітосані1тарний контроль підкарантинної 
продукції деревини та виробів з неї з метою охорони 
території країни від занесення та розповсюдження 
небезпечних видів шкідників та збудників хвороб лісу.
25. Володіючи знаннями про роль абіотичних, біотичних 
і антропогенних чинників у поширенні карантинних 
шкідливих організмів у різних регіонах Земної кулі 
самостійно оцінювати ймовірність поширення 
карантинних шкідливих організмів у нових ареалах.
26. Враховуючи вміння визначати видову приналежність 
шкідливих організмів самостійно аналізувати



фітосанігарний ризик проникнення цих видів у 
ареали і прогнозування їх господарського значення.

нові

8. Ресурсне забезпечення реалізації програм
Кадрове забезпечення 100% науково-педагогічних працівників, залучених до 

викладання дисциплін освітньої програми, мають 
наукові ступені та/або вчені звання, з них: 37,9 % мають 
наукові ступені доктора наук або вчені звання 
професора, є визнаними професіоналами з досвідом 
практичної роботи за фахом.

Матеріально-технічне
забезпечення

Використання сучасного лабораторного та навчального 
технологічного устаткування, програмно-інформаційного 
забезпечення.

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Використання навчального середовища Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаева 
та авторських розробок науково-педагогічних 
працівників університету.

9. Академічна мобільність
Національна кредитна 
мобільність

На основі двосторонніх договорів між Харківським 
національним аграрним університетом ім. В. В. Докучаева 
та вищими навчальними закладами і науковими 
установами України.

Міжнародна кредитна 
мобільність

У рамках міжнародних програм на основі двосторонніх 
договорів між Харківським національним аграрним 
університетом ім. В. В. Докучаева та вищими 
навчальними закладами і науковими установами країп- 
партнерів.

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти

Можливе, після вивчення курсу української мови; з 
викладанням навчальних дисциплін українською та 
англійською мовами.

10. Основні компоненти освітньої програми
Перелік освітніх 
компонент

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за 
группами освітніх компонент і циклами підготовки 
подано в п. 2.
Перелік освітніх компонент освітньо-професійної 
програми подано в н. 3.
Матрицю відповідності програмних компетентностей 
освітнім компонентам освітньо-професійної програми 
подано в п. 4.
Матрицю забезпечення програмних результатів навчання 
відповідними освітніми компонентами освітньо- 
професійної програми подано в п. 5.
Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти подано в розділі IV.



2. Перелік компонент оевітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність

__________________ 2.1. Перелік компонент ОП________ __________

Код н/д
Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 
(роботи) практики, кваліфікаційна 

робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю
Обов’язкові компоненти О 1

ОК 1 Ділова іноземна мова 3 Екзамеї
ОК 2. Методологія і організація наукових 

досліджень
3 1ІМК (зал к )

ОК 3 Цивільний захист 3 ПМК (залік)
ОК 4 Охорона праці в карантині рослин 3 ПМК (залік)
ОК 5 Карантинні шкідливі організми 9 Екзамеї

ОК 5к Карантинні шкідливі організми (курсова 
робота)

ОК 6. Знезараження об'єктів регулювання 4 ПМК (зал к)
ОК 7. Методи огляду та експертизи об'єктів 

регулювання
4 ПМК (залік)

ОК 8. Фітосанігарне право та міжнародне 
співробітництво

4 Екзамен

ОК 9. Зовнішній та внутрішній карантин 
рослин

4 Екзамеї

ОК 10. Інтегрований захист рослин 8 Екзамен
ОК 11. Виробнича практика 12 ПМК (зал ІК)
ОК 12. Дипломне проектування та захист 

дипломної (кваліфікаційної) роботи
10,5

Загальний обсяг обов’язкових компонент 67,5
Вибіркові компоненти ОГ

ВК 1. Філософія науки та інноваційний 
розвиток / Геокультурпий вимір 
ноосферного мислення

3 ПМК (залік)

ВК 2. Менеджмент / Адміністративний 
менеджмент

3 1 ІМК (залік)

ВК 3. Основи агробізнесу та підприємництва/ 
Організація підприємницької діяльності

3 ПМК (зал І К )

ВК 4. Адвентивні шкідливі організми / 
Адвентивний компонент флори України

3.5 Екзамен!

ВК 5. Шкідливі організми інтродукованих 
рослин / Види-інтродуценти України

3 ПМК (залік)

ВК 6. Карантин рослин лісових культур / 
Карантин декоративних та квіткових 
рослин

3 1 ІМК (залік)

ВК 7. Географія карантинних організмів / 
Шкідливі організми України у 
міжнародній санітарії

4 Екзамен

Р азом  за ц и к л ом  п р о ф е с ій н о ї п ід го т о в к и 13,5
Загальний обсяг вибіркових компонент 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО- 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 90



2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми «Карантин рослин»

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР
Курси та семестри академічної підготовки

II
1 2 3

І. Обов’язкові компоненти

Ділова іноземна мова ( 3 кр. ЄКТС) Методологія і організація наукових 
досліджень (3 кр. ЄКТС)

Цивільнийзахист(3 кр. ЄКТС) Охорона праці в карантині рослин 
(3 кр. ЄКТС)

Карантинні шкідливі організми (9кр. ЄКТС)
Знезараження об'єктів регулювання 

(4кр. ЄКТС)
Методи огляду та експертизи об'єктів 

регулювання (4 кр. ЄКТС)
Фітосанітарне право та міжнародне 

співробітництво (4кр. ЄКТС)
Зовнішній та внутрішній карантин 

рослин (4кр. ЄКТС)
Інтегрованийзахистрослин 

(8кр. ЄКТС)

II. Вибіркові компоненти
Філософія науки та інноваційний 
розвиток (Геокультурний вимір 

ноосферного мислення)
(3 кр. ЄКТС)

Менеджмент (Адміністративний 
менеджмент)
(3 кр. ЄКТС)

Основи агробізнесу та підприємництва 
(Організація підприємницької діяльності) 

(3 кр. ЄКТС)

Адвентивні шкідливі організми 
(Адвентивний компонент флори України)

(3.5кр. СК1С)
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Шкідливі організми інтродукованих 
рослин (Види-інтродуценти України) 

(3 кр. ЄКТС)
Карантин рослин лісових культур 

(Карантин декоративних і квіткових 
рослин)

(3 кр. ЄКТС)
Географія карантинних організмів 

(Шкідливі організми України у 
міжнародній санітарії)

(4кр. ЄКТС)
7

Практична підготовка
Виробнича практика (12 кр. ЄКТС)

[х 7

Дипломне проектування та захист диломної роботи (10.5 кр. ЄКТС)



) )
2.2 Структурно-логічна схема ОП «Карантин рослин»



Атестація випускників освітньо-професійної програми «Карантин рослин» 
спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» проводиться у формі захисту 
дипломної роботи та закінчується видачею документу встановленого зразка про 
присудження випускнику ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації дослідник з 
карантину рослин

Атестація -  це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 
освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 
вищої освіти.

Атестацію здійснюють відкрито і публічно. Здобувані вищої освіти та інші 
особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відео 
фіксацію процесу атестації.

Атестацію осіб, які здобувають ступінь магістра, здійснює Екзаменаційна 
комісія, яка затверджується наказом ректора Харківського національного аграрного 
університету ім. В. В. Докучаєва щороку.

Атестацію осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальністю 202«3ахист 
і карантин рослин» проводять у формі захисту дипломної роботи.

Дипломна робота є підсумковою роботою з актуальних питань і проблем, 
що стосується карантинних шкідливих організмів, адвентивних та інвазійні видів.

Вона відіграє роль кваліфікаційного документу, на підставі якого 
Екзаменаційна комісія визначає рівень кваліфікації випускника, його володіння 
теоретичними знаннями та практичними навичками.

Дипломна робота є завершальним етапом підготовки магістрів і засобом 
підсумкової атестації.

На підставі рішення Екзаменаційної комісії особі, яка успішно захистила 
дипломну роботу, присуджується ступінь магістра та присвоюється відповідна 
кваліфікація. Здобувану вищої освіти видають диплом магістра встановленого 
зразка.

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми «Карантин рослин»
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З К  2 • • • • • • • • • •

З К З • • • • • • • •

З К  4 • • • • • •

З К  5 • • • • • •

З К 6 • • • • • • • • • •

З К  7 • • • •

З К  8 • • • • • • • •

З К  9 • • • • • • • •

З К  1 0 • • • • •

З К  11 • • • • • •

З К  1 2 • • • • • • • • • •

З К  1 3 • • • • • •

З К  1 4 • • • • • • • • • •

З К  1 5 • • • • • • • • • •

Ф К  1 • • • • • •

Ф К  2 • • • • • •
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Ф К  5 • • • • • •
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Ф К  9 • • • • • • • • •

Ф К  1 0 • • • • • • • • • • •

Ф К  11 • • • • • •

Ф К  1 2 • • • • • •
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Ф К  1 7 • • • • • • •

Ф К  1 8 • • • • • • • • • •

Ф К  1 9 • • • • •

Ф К  2 0 • • • • • • • • •



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами
освітньо-професійної програми
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IV. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаева 
функціонує еистема забезпечення університетом якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти), яка

Процедури та заходи забезпечення Визначені та легітимізовані
якості вищої освіти у відповідних документах

1 2
1. Моніторинг та періодичний 

перегляд освітніх програм
Визначені та легітимізовані у відповідних 

документах
2. Щопіврічне оцінювання 

здобувачів вищої освіти Семестровий контроль

3. Підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних, 

педагогічних та наукових 
працівників

Стажування, підвищення кваліфікації, 
семінари, семінари-практикуми, семінар 

наради, семінари-тренінги, тренінги. 
вебінари, круглі столи тощо

и-

4. Наявність необхідних ресурсів 
для організації освітнього процесу

Матеріально-технічна база, кадрове 
забезпечення, навчально-методичне 

забезпечення
5. Наявність інформаційних систем 

для ефективного управління 
освітнім процесом

Визначені та легітимізовані у відповідних 
документах

6. Публічність інформації про 
освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації

Розміщення на сайті кафедри, інституту 
університету у відкритому доступі

та

7. Запобігання та виявлення 
академічного плагіату

Перевірка на плагіат результатів 
індивідуальної роботи за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти в університеті здійснюється на основі положень Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева: 

про організацію освітнього процесу;
-  про оцінювання знань здобувачами вищої освіти;

про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору здобувачами вищої
освіти;

про проведення практик здобувачів вищої освіти;
-  про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників; 

про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії.
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МАТРИЦЯ ЗВ’ЯЗКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Компетентності, якими повинен 
оволодіти здобувай

Програмні результати навчання Найменування навчальних 
дисциплін, практик

1 2 3
І. Обов’язкові навчальні дисципліни

1Л. Цикл дисциплін загальної підготовки
Здатність до професійного 
спілкування та перекладу з 
іноземних джерел інформації 
екологічного спрямування

Виконувати переклад іншомовної 
літератури, опрацьовувати іншомовні 
джерела з метою отримання інформації, 
необхідної для вирішення поставлених цілей 
щодо професійної діяльності.

Ділова іноземна мова

Володіти на практиці іноземною мовою за 
обсягом тематики, зумовленої 
професійними потребами.
Користуватись усним мовленням у межах 
фахової тематики

Здатність використовувати 
науковий понятійно-категоріальний 
апарат

Володіючи специфічною 
термінологією вміти проводити науковий 
аналіз теоретичних і практичних проблем 
певного дослідження

Методологія та організація 
наукових досліджень

Г отовність застосовувати 
методологію і методи наукових 
досліджень, використовуючи 
знання про види та типи 
відповідних галузей досліджень, 
особливості їх планування, 
організації та проведення.

Маючи знаннями про методологію 
проведення наукових досліджень та 
володіючи методиками самостійно 
планувати та проводити дослідження.



Здатність самостійно проводити 
статистичний аналіз, логічно 
структурувати та оформляти 
отримані дані згідно існуючих 
вимог.

Володіючи методиками статистичного 
аналізу результатів досліджень проводити 
кількісний і якісний аналіз та 
упорядковувати отримані статистичні дані
На основі отриманих даних самостійно 
викладати матеріали досліджень логічно та 
обгрунтовано

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки
Враховуючи сучасний екологічний 
стан навколишнього природного 
середовища та особливості 
проведеного заходу із захисту і 
карантину рослин, керуючись 
законом України визначати і 
забезпечувати проведення заходів 
щодо безпечного застосування 
екологічно-орієнтованих технологій 
захисту рослин від карантинних 
організмів.

Розробка і застосування превентивних 
та оперативних заходів цивільного захисту

Цивільний захист

Застосування новітніх досягнень в 
теорії та практиці ліквідації надзвичайних 
ситуацій та попередження їх наслідків

Користуючись нормативними 
вимогами Держстандарту, постійно 
контролювати ефективність 
використання засобів захисту та 
ведення первинної облікової 
документації, журналу з техніки 
безпеки під час роботи із засобами 
захисту рослин в карантині

Дотримуватися нормативно-правової 
документації в цивільному захисті

Оцінювати стан готовності об’єкта 
господарювання, керівників, посадових осіб, 
спеціалістів до дій в умовах загрози і 
виникнення надзвичайних ситуацій.
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Враховуючи санітарно-гігієнічні 
вимоги, згідно з законом "Про 
охорону праці", враховуючи 
відповідність фактичних умов 
праці, передбачати можливі 
небезпечні ситуації в господарстві 
та організовувати відповідні заходи 
з техніки безпеки на виробництві

Дотримуватися вимог щодо проведення 
навчання працівників з питань охорони 
праці; розробляти інструкції, проводити 
навчання та інструктажі з охорони праці в 
карантині рослин

Охорона праці в карантині 
рослин

Здійснювати оцінку робочих місць за 
показниками шкідливості та небезпечності 
факторів виробничого середовища, важкості 
та напруженості трудового процесу у галузі, 
технологічних процесів щодо відповідності 
вимогам нормативних документів.

Враховуючи санітарно-гігієнічні 
вимоги, згідно з законом «Про 
охорону праці», відповідність 
фактичних умов праці, потрібно 
забезпечувати надання першої 
медичної допомоги можливим 
потерпілим під час проведення 
захисних заходів

Розробляти та впроваджувати заходи щодо 
профілактики професійної захворюваності 
та виробничого травматизму при виконанні 
комплексу робіту карантині рослин.

Здатність використовувати знання 
про морфобіоекологічні 
особливості карантинних 
шкідливих організмів при 
визначенні видової приналежності 
шкідливих видів.

Володіючи знаннями про морфобіологічні 
особливості карантинних шкідливих 
організмів вміти визначати видову 
приналежність шкідливих видів комах, 
нематод, кліщів, збудників грибних, 
бактеріальних та вірусних хвороб, малорічні 
та багаторічні карантинні бур'яни.

Карантинні шкідливі організми

Г отовність оцінювати 
фітосанітарний ризик проникнення

Враховуючи вміння визначати видову 
приналежність карантинних видів
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карантинних шкідливих організмів 
у нові нетипові для них ареали.

шкідливих організмів самостійно 
аналізувати фітосанітарний ризик 
проникнення цих видів у нові ареали.

Здатність використовувати знання з 
хімічного захисту рослин 
(фітофармакологія) з основами 
токсикології: щодо «Знезараження 
об’єктів регулювання» для 
ліквідації шкідливих організмів в 
Україні, а також сприяти 
запобіганню проникнення їх в 
регіони країни.

Виходячи із аналізу фітосанітарного 
контролю шкідливих організмів самостійно 
визначити необхідність використання 
«Знезараження об’єктів регулювання» 
(фумігантів) від шкідливих організмів

Знезараження об’єктів 
регулювання

Г отовність до самостійного 
використання державних та 
місцевих програм по локалізації та 
ліквідації шкідливих організмів

Володіючи знаннями щодо, «Знезараження 
об’єктів регулювання» (фумігантів), 
визначати об’єми , площі, терміни і методи 
проведення локалізації, та ліквідації 
шкідливих організмів, надавати 
рекомендації по проведенню знезараження 
та обробки

Здатність самостійно проводити 
фітосанітарний контроль 
підкарантинних матеріалів

Володіючи методиками обліку в процесі 
підкарантинного огляду, самостійно 
проводити відбір проб 
сільськогосподарської продукції для 
подальшого фітосанітарного обстеження

Методи огляду та експертизи 
об’єктів регулювання

Готовність до самостійного 
виявлення та діагностики 
карантинних шкідливих організмів

Використовуючи знання про морфологічні 
особливості та шкідливість, вміти 
самостійно ідентифікувати видову 
приналежність ентомологічних,
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фітопатологічних, нематологічних та 
гербологіних організмів, керуючись 
методами лабораторної експертизи та 
інструкційних матеріалів, аналізувати 
отримані дані та робити висновки експертні 
висновки.

Володіння знаннями про необхідні 
супровідні документи при 
оформленні підкарантинних 
вантажів і матеріалів

Використовуючи нормативно-правову базу і 
чинне законодавство, самостійно 
оформлювати необхідні супровідні 
документи та видавати відповідні акти про 
обстеження.

Керуючись Законом України «Про 
карантин рослин» і відповідними 
нормативно-правовими 
документами вдосконалювати 
перелік специфічних вимог до 
під карантинної продукції

Дотримуватися законів України та 
здійснювати нормативно-правове 
забезпечення в карантині рослин.

Фітосанітарне право та 
міжнароджне співробітництво

Здійснювати сертифікацію імпортно- 
експортної продукції та проводити аналіз 
фітосанітарного ризику шкідливих 
організмів.

Г отовність до організації 
системи заходів спрямованої на 
охорону території України від 
проникнення з-за кордону 
карантинних шкідливих організмів, 
що можуть завдавати значних 
збитків народному господарству 
України

Володіючи знаннями про поширення 
карантинних шкідливих організмів у різних 
регіонах Земної кулі самостійно 
організовувати систему заходів спрямовану 
на охорону території України від 
проникнення з-за кордону карантинних 
шкідливих організмів, що можуть завдавати 
значних збитків народному господарству 
України

Зовнішній та внутрішній 
карантин рослин

Здатність до організації і Володіючи знаннями з методів обліку



проведення контрольних обстежень 
сільськогосподарських угідь та 
земель не сільськогосподарського 
призначення з метою виявлення 
карантинних шкідливих організмів.

шкідливих організмів, самостійно визначати 
терміни і організовувати і проведення 
контрольних обстежень 
сільськогосподарських угідь, земель не 
сільськогосподарського призначення з 
метою виявлення карантинних шкідливих 
організмів із використанням сучасних 
методів обліку шкідливих організмів.

Володіння знаннями про 
нормативно-правову діяльність при 
здійсненні фітосанітарного 
контролю за діяльністю 
сільськогосподарських підприємств

Виходячи із положень Закону України «Про 
карантин рослин», «Положень про 
Державну ветеринарну та фітосанітарну 
службу України» та інших законодавчих 
документів; самостійно здійснювати 
державний контроль за діяльністю 
розсадників, державних сортодільниць, 
оранжерей і теплиць, діяльність яких 
пов’язана з обігом рослин, насіння і 
садивного матеріалу.

Враховуючи результати обліку 
шкідників, збудників хвороб, 
бур’янів проводячи спостереження 
та облік за шкідливими об’єктами, 
використовувати знання 
фенологічних фаз розвитку 
шкідливих об’єктів та етапів 
розвитку сільськогосподарських 
культур.

Враховуючи особливості вирощування 
сільськогосподарських культур залежно від 
зональних аспектів, систем землеробства, 
спеціалізації, економічного стану та 
матеріального забезпечення господарства 
проводити інтегрований захист рослин.

Інтегрований захист рослин

Враховувати особливості біології розвитку 
домінантних та субдомінантних видів 
шкідливих організмів, у тому числі 
карантинних) з урахуванням фенологічних



фаз захищаючих рослин для проведення 
інтегрованого захисту рослин.

Здатність застосовувати дані 
фітосанітарного стану, керуючись 
нормативними документами та 
аналізом даних фітосанітарного 
обстеження, складати прогноз втрат 
урожайності сільськогосподарських 
культур.

Аналізувати параметри щодо обґрунтування 
економічних порогів шкідливості та 
економічної ефективності проведення 
конкретної технологічної операції при 
вирощуванні сільськогосподарських 
культур.

Г отовність приймати оптимальні 
рішення на основі аналізу 
результатів обстежень 
сільськогосподарських об’єктів для 
розробки та вдосконалення систем і 
технологій інтегрованого захисту 
рослин і збереження одержаної 
сільськогосподарської продукції.

Враховувати еколого-економічні аспекти 
прийняття рішення щодо вибору стратегії та 
тактики проведення заходів по локалізації 
об’єктів карантинного значення залежно від 
конкретної агроекологічної ситуації.

II. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1. Цикл дисциплін загальної підготовки

Володіння філософією науки та 
інноваційного розвитку як вищого 
теоретичного рівня світогляду, що 
віддзеркалює сутнісні 
характеристики буття людини, 
соціуму і природи та основні форми 
їх  взаємодії.

Знання основних теоретичних 
положень, важливих проблем усіх тем 
програми;

Вміння визначати фундаментальні 
філософські категорії зі сфер філософії 
науки, інноваційного розвитку, філософії 
культури, техніки; добре орієнтуватися в 
першоджерелах та основній сучасній 
філософській літературі.

Філософія науки та 
інноваційного розвитку
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Навички застосовувати набуті 
знання при аналізі реалій сучасного 
суспільного буття та формувати 
власну позицію щодо актуальних 
проблем сьогодення.

Вміти синтезувати набуті знання із 
фахових та гуманітарних дисциплін у 
цілісне світосприйняття;

Знання філософсько-наукових 
концепцій в їх поліфонічному і 
плюралістичному звучанні, що допомагає 
альтернативному сприйняттю і осмисленню 
буття.

Володіння культурою мислення, 
здатність до сприйняття, аналізу та 
узагальнення інформації, 
постановки мети й вибору шляхів її 
досягнення

Вміння застосовувати головні 
філософські уявлення щодо взаємовпливу 
суспільства і природи, предмет і мету 
сучасних екологічних і філософських 
досліджень.

Знання характерних проявів 
екологічної кризи другої половини XX 
сторіччя, теорії її походження і відповідні 
цим теоріям шляхи подолання.

Володіння знаннями 
парадигмальних принципів 
осягнення світу історичними 
геокультурними субєктами в історії 
світової та вітчизняної філософії.

Знання геокультури, її форм та 
сутності геокультурного суб'єкта, його 
історичні типи та відмінність від суб'єкта 
діяльності;

Вміння визначати спільне й відмінне в 
геокультурній проблематиці європейської та 
вітчизняної філософії та характер 
геокультурної зумовленості філософії і 
науки в їх історичному розвитку.

Геокультурний вимір 
ноосферного мислення

Знання історії розвитку філософії і 
науки для розв'язання актуальних наукових
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Вміння трансформувати знання 
геокультурного виміру 
ноосферного мислення в розробку 
методологічної проблематики 
сучасної науки, визначенню 
актуальних перспектив її розвитку.

проблем сучасності;
Вміння синтезувати 

філософську проблеми 
геокультурну проблематику.

наукову і 
в цілісну

Знання специфіки методології, 
методів та методики наукового пізнання, 
структуру наукового пізнання, його 
засадничі принципи та провідні тенденції в 
розвитку сучасної науки, особливості її 
геокультурного осмислення._______________

Вміння користуватися понятійним 
аппаратом геокультури як методологічним 
інструментарієм аналізу філософської і 
наукової проблематики;___________________

Вміння розкривати й обгрунтовувати 
геокультурні засади філософії і науки та 
визначати геокультурну спрямованість 
наукових досліджень; оперувати сучасними 
методологіями наукового пізнання в 
конкретних галузях науки;_________________

Здатність застосовувати засади і 
принципи державної політики у сфері 
охорони довкілля та раціонального 
природокористування

Вміти формувати політику підприємства й 
організовувати її доступність і декларування 
перед усіма зацікавленими сторонами для 
своєчасного корегування та послідовного 
покращання.______________________________

Менеджмент

Вміти здійснювати планування,
впровадження, контроль й аналіз роботи 
систем менеджменту з метою їх подальшої



сертифікації.
Здатність застосовувати принципи 
адміністративного менеджменту з 
метою раціоналізації 
природокористування

Вміти аналізувати економічні і соціальні 
процеси, формувати бізнес плани розвитку, 
розробляти стратегію управління 
підприємствами, встановлювати 
комунікаційні зв’язки, контролювати й 
оцінювати діяльність підприємства.

Адміністративний менеджмент

Здатність до розробки бізнес-планів 
у діяльності підприємств та 
контролю їх виконання.

Користуючись інформацією підприємств 
розробляти бізнес-плани підприємницької 
діяльності аграрних підприємств.

Основи агробізнесу та 
підприємництва

Аналізувати та оцінювати ефективність 
проектів з урахуванням їх ризиків.

Здатність використовувати наукові 
знання з ефективної організації 
сільськогосподарського 
виробництва в умовах 
багатоукладної економіки і 
розвитку ринкових відносин.

Аналізувати економіку підприємств усіх 
форм власності, в розрізі галузей і 
господарств загалом, розкривати резерви, 
розробляти заходи удосконалення 
організації виробництва, підвищення 
ефективності використання виробничого 
потенціалу на основі науково-технічного 
прогресу, досягнення високої прибутковості 
діяльності підприємств.

Організація підприємницької 
діяльності

2.1. Цикл дисциплін професійної підготовки
Здатність використовувати знання 
про адвентивні шкідливі організми 
при визначенні основних видів 
комах, рослин, кліщів, нематод та 
фітопатогенів та оцінки їх впливу 
на штучні та природні екосистеми.

Володіти знаннями про морфологію, 
біологію, екологію, шляхи проникнення 
адвентивних шкідливих організмів.

Адвентивні шкідливі організми

Проводити спостереження, обліки, 
виявлення та визначення видової належності 
адвентивних видів.
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Г отовність самостійно оцінювати 
фітосанітарну небезпеку 
проникнення адвентивних 
шкідливих організмів.

Розробляти прогноз фітосанітарної 
небезпеки адвентивних шкідливих 
організмів.

Готовність самостійно оцінювати 
фітосанітарну небезпеку 
проникнення адвентивних рослин 
на теріторію України.

Розробляти прогноз фітосанітарної 
небезпеки проникнення адвентивних 
компонентів флори України.

Адвентивні компоненти флори 
України

Здатність використовувати знання 
про адвентивні рослини України 
для оціни їх впливу на штучні та 
природні екосистеми.

Володіти знаннями про морфологію, 
біологію, екологію, шляхи проникнення 
адвентивних компонентів флори України.
Проводити спостереження, обліки, 
виявлення та визначення видової належності 
адвентивних рослин України.

Здатність використовувати знання 
та уміння з особливостей розвитку, 
розмноження та поширення 
шілдивих організмів 
інтродукованих рослин

Визначати видовий склад, групи патогенних 
для рослин шкідливих мікроорганізмів 
інтродукованих рослин

Шкідливі організми 
інтродукованих рослин

Встановлювати особливості їх розвитку, 
паразичні властивості, симптоми 
проявлення та характер пошкодження.

Здатність використовувати знання 
про шкідливі організми 
інтродукованих рослин, про різні 
методи визначення та встановлення 
їх шкідливості з метою обмеження 
чисельності та розвитку.

Діагностувати основні хвороби та визначати 
головних шкідникьів на інтродукованих 
рослинах.
Обгрунтовувати заходи, щодо обмеження 
розвитку шкідливих організмів.

Здатність використовувати знання 
про поширеність і використання на

Аналізувати видовий склад, групи 
патогенних для рослин шкідливих

Види-інтродуценти України



території України інтродукованих 
рослин і про можливе поширення 
шкідливих інтродукованих 
організмів на цих рослинах.

мікроорганізмів інтродукованих рослин, 
встановлювати особливості їх розвитку, 
паразитарні властивості, симптоми прояву 
та характер пошкодження.

Г отовність до самостійного 
виявлення та діагностики 
карантинних шкідливих організмів 
лісових культур і проведення 
фітосанітарного контролю та 
прийняття рішення про 
необхідність фітосанітарних заходів

Володіючи знаннями про морфологічні 
особливості та шкідливість карантинних 
організмів, вміти самостійно проводити 
фітосанітарний контроль підкарантинної 
продукції деревини та виробів з неї з метою 
охорони території країни від занесення та 
розповсюдження небезпечних видів 
шкідників та збудників хвороб лісу.

Карантин рослин лісових 
культур

Використовуючи знання з методів обліку 
шкідливих організмів, самостійно 
проводити фітосанітарний нагляд та 
сертифікацію всіх лісоматеріалів.
Використовуючи знання про фітосанітарні 
вимоги України до імпорту лісопродукції та 
фітосанітарні заходи, самостійно прийняти 
рішення про повернення деревити до країни 
походження або проведення фумігації, 
термообробки чи застосування фізичних 
заходів для знезараження деревини.

Г отовність до самостійного 
виявлення та діагностики 
карантинних шкідливих організмів 
декоративних і квіткових культур і 
проведення фітосанітарного

Володіючи знаннями про морфологічні 
особливості та шкідливість карантинних 
організмів, вміти самостійно проводити 
фітосанітарний контроль підкарантинної 
продукції декоративних і квіткових рослин 3

Карантин декоративних і 
квіткових рослин
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контролю та прийняття рішення 
про необхідність фітосанітарних 
заходів

неї з метою охорони території країни від 
занесення та розповсюдження небезпечних 
видів шкідників та збудників хвороб. 
Використовуючи знання з методів обліку 
шкідливих організмів, самостійно 
проводити фітосанітарний нагляд та 
сертифікацію всіх підкарантинних 
матеріалів.________________________________

Здатність оцінювати ймовірність 
поширення небезпечних видів 
карантинних шкідливих організмів і 
їх  загрозу для рослин і рослинної 
продукції.

Враховуючи господарське значення зміни 
ареалів карантинних шкідливих організмів, 
самостійно оцінювати ймовірність 
поширення небезпечних видів карантинних 
шкідливих організмів і їх загрозу для рослин 
і рослинної продукції._____________________

Географія
організмів

карантинних

Володіючи знаннями про роль абіотичних,
біотичних
поширенні

чинників у 
шкідливих

антропотенних 
карантинних 

організмів у різних регіонах Земної кулі 
самостійно оцінювати ймовірність 

карантиннихпоширення 
організмів у нових ареалах.

шкідливих

Здатність використовувати знання 
про морфобіоекологічні
особливості шкідливих організмів 
України при визначенні їх 
можливої карантинної небезпеки в 
інших країнах і можливості їх 
поширення за кордоном.___________

Володіючи знаннями про морфобіологічні 
особливості карантинних шкідливих 
організмів вміти визначати видову 
приналежність шкідливих видів комах, 
нематод, кліщів, збудників грибних, 
бактеріальних та вірусних хвороб, малорічні 
та багаторічні бур'яни поширені в Україні з

Шкідливі організми України в 
міжнародній санітарії



метою оцінки фітосанітарного ризику від їх 
проникнення в інші країни.

Готовність оцінювати 
фітосанітарний ризик проникнення 
шкідливих організмів України у 
нові нетипові для них ареали.

Враховуючи вміння визначати видову 
приналежність шкідливих організмів 
самостійно аналізувати фітосанітарний 
ризик проникнення цих видів у нові ареали і 
прогнозування їх господарського значення.


