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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОП, ІСТОРІЮ ЇЇ РОЗРОБЛЕННЯ ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин рослин» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 202 Захист і карантин 

рослин галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство була введена в освітній 

процес рішенням вченої ради Житомирського національного 

агроекологічного університету із 01 вересня 2017 року. Основною метою 

освітньої програми є формування навичок дослідницької роботи та 

експериментування в сільському господарстві, науковий аналіз досвідчених 

результатів, творче застосування наукових досягнень у практиці сільського 

господарства.  

Підготовлена програма орієнтується за такими напрямами: 

фітопатологія, ентомологія, природоохоронний захист рослин. При розробці 

освітньої програми було враховано особливості ринку праці та можливість 

подальшого працевлаштування випускників. Компоненти освітньої програми 

вибиралися таким чином, щоб дати можливість здобувачам вищої освіти 

навчитися вирішувати складні задачі і проблеми у галузі захисту і карантину 

рослин, що ґрунтуються на знаннях щодо проведення досліджень та 

здійснення інновацій. До розробки освітньої програми були залучені 

науково-педагогічні працівники ЖНАЕУ, співробітники науково-дослідних 

установ, фірм виробників і реалізаторів засобів захисту рослин та 

сільськогосподарських підприємств різних форм власності. Саме участь 

зовнішніх стейкхолдерів дала можливість орієнтувати освітню програму до 

вимог сучасного ринку праці та аграрного виробництва і ввести у начальний 

процес необхідні освітні компоненти.  

Реагуючи на потреби ринку праці, Житомирський національний 

агроекологічний університет у 2014 р. отримав ліцензію, на основі якої 

кафедра захисту рослин почала підготовку магістрів галузі знань 0901 

«Сільське господарство та лісівництво» за спеціальністю 8.09010501 «Захист 

рослин» (наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л). У 2015 р. 

спеціальність була успішно акредитована Міністерством освіти і науки 

України (Сертифікат про акредитацію АКУ МОНУ (серія НД № 0687229), 

наказ МОН України від 06.02.2015 р № 113л). Підготовка здобувачів за ОП 

«Захист і карантин рослин»другого (магістерського) рівня вищої освіти 

здійснюється протягом останніх трьох навчальних років. Контингент 

здобувачів вищої освіти за ОП «Захист і карантин рослин» формувався на 

основі базової вищої освіти з числа студентів ЗВО м. Житомира, Києва, 

Вінниці. Впродовж трирічного періоду відбувається щорічний перегляд 

освітніх компонентів та враховуються побажання студентів, а також відгуки 

зовнішніх стейкхолдерів. Для покращення якості освітнього процесу 

навчальні дисципліни забезпечуються необхідним наочно-ілюстративний 

матеріалом, проводяться виїзні практичні тренінги на базі науково-дослідних 

установ та сільськогосподарських підприємствах різних форм власності. На 

базі дослідного поля ЖНАЕУ здобувачами вищої освіти проводяться наукові 

дослідження для написання кваліфікаційних робіт. 
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1. ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЦІЛІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

1.1. Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) 

цієї програми? коротке поле  

Цілями ОП є формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, 

умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері захисту 

та карантину росли, спрямованих на вирішення комплексних завдань з 

рентабельного і екологічно безпечного захисту сільськогосподарських, 

лікарських, декоративних, культурних, лісових насаджень тощо від 

шкідливих абіотичних і біотичних чинників, виробництва високоякісної 

екологічно безпечної сільськогосподарської продукції та збалансованого 

природокористування через теоретичне та практичне навчання, а також 

генерування на базі отриманих знань наукових розробок для інноваційного 

розвитку агропромислового комплексу. 

Унікальність ОП обумовлена: залучення трьох категорій викладачів: 

провідних професорів галузі захисту і карантину рослин; високопрофесійних 

виробничників, які мають особистий успішний досвід ведення сільського 

господарства та аграрних-експертів представників авторитетних компаній, 

що надають консультації з питань захисту рослин суб’єктам сфери сільського 

господарства; гнучкий та зручний графік реалізації магістерської 

кваліфікаційної роботи. 

Усе вище перераховане сприяє високій мотивації до навчання та 

гарантує належну якість підготовки компетентних фахівців галузі захисту і 

карантину рослин, здатних забезпечити успішне ведення 

сільськогосподарського виробництва. 

1.2. Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, 

що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО коротке поле 

Місія Житомирського національного агроекологічного університету – 

генерування нових знань, інноваційних ідей та створення екологобезпечних 

технологій; підготовка професіоналів, що вміють комплексно поєднувати 

дослідницьку, проектну та підприємницьку діяльність і забезпечувати 

позитивні зміни в економіці, екології та соціальній сфері держави.  

Цілі ОП «Захист і карантин рослин» відповідають місії та стратегії 

розвитку університету, оскільки ЖНАЕУ забезпечує підготовку 

висококласних фахівців для національної економіки України, насамперед її 

агропромислового сектора, на засадах імплементації інноваційної моделі 

розвитку освіти, науки та виробництва, екологізації навчально-науково-

виробничих процесів, інтеграції наукової, освітньої та виробничої діяльності, 

формування активної громадської позиції студентів та професорсько-

викладацького складу; університет міжнародного рівня – за змістом і 

організацією своїх програм, студентами і викладачами. 

ОП є одним з ключових елементів стратегії ЖНАЕУ, яка визначає 

пріоритетність співробітництва з бізнесом, промисловістю та суспільством. 

Сьогодні професійна підготовка фахівців із захисту і карантину рослин 

дозволяє забезпечити досягнення цілей сталого розвитку сільського 



господарства на місцевому, регіональному та національному рівнях. 

Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності ЖНАЕУ розміщена на офіційному сайті. 

1.3. Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп 

заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були враховані під час 

формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП:  

- здобувачі вищої освіти та випускники програми коротке поле  

Інтереси здобувачів вищої освіти було враховано під час формування 

сукупності професійних компетентностей з напрацювання професійного 

підходу до науково-виробничих питань рентабельного і екологічно 

безпечного захисту сільськогосподарських насаджень від шкідливих 

абіотичних і біотичних чинників. 

Групи здобувачів вищої освіти беруть активну участь у засіданнях 

кафедри захисту рослин та зборів робочих груп, на яких вносять свої 

конкретні пропозиції з обґрунтуванням щодо покращення освітнього 

процесу. Далі пропозиції розглядаються науково-педагогічними 

працівниками кафедри і зовнішніми стейкхолдерами, проводиться таємне 

опитування та після опрацювання результатів анкетування вносяться зміни 

до освітньої програми. 

Відповідно до цього в навчальному плані освітньої програми в обсязі 

близько 46 % від загального обсягу освітньої програми передбачені вибіркові 

компоненти. Таким чином, представлений вибір є основою для формування 

індивідуального навчального плану здобувачів ОП «Захист і карантин 

рослин». 

Для посилення циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти 

впроваджено у навчальний процес нові дисципліни, які сприяють 

підвищенню їх компетентності: «Методологія формування сталих 

фітоценозів», «Сучасні та новітні методи захисту рослин», «Захист сировини 

і продукції при зберіганні», «Природоохоронні системи захисту рослин», 

«Інноваційні технології в рослинництві» та ін., а також передбачено посилене 

вивчення ділової іноземної мови. 

- роботодавці коротке поле 

Ефективність взаємодії університету і стейкхолдерів значно зростає, 

коли партнери-роботодавці переходять з позиції сторонніх спостерігачів і 

виключно споживачів освітніх послуг на позицію зацікавлених учасників 

освітніх і інноваційних процесів, що всіляко сприяє оволодінню студентами 

комплексом професійних компетенцій, які відповідають вимогам сучасного 

ринку праці. Вирішення цього завдання породжує нові форми соціального 

партнерства, нові правові норми і нові типи договорів, які при 

максимальному узгодженні й реалізації взаємних інтересів сприяють 

навчальному закладу у підготовці фахівців, а галузі сільського господарства 

у забезпеченні своїх кадрових потреб. 

Інтереси цієї групи враховані в орієнтації ОП на формування 

професійних компетентностей фахівців. Потреби роботодавців відображені в 

програмних результатах навчання в більш поглибленому вивченні блоку 



дисциплін з фітопатології, ентомології, гербології, природоохоронного 

захисту рослин. Зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється на підставі 

проведення щорічних спільних заходів (ярмарок вакансій та круглих столів), 

договорів про співробітництво, досліджень відкритих джерел та опитувань 

під засідання кафедри захисту рослин та робочих груп. 

- академічна спільнота коротке поле 

У своїй професійній та освітній діяльності академічна спільнота 

керується принципами: чесності й порядності, взаємної довіри, 

справедливості, рівної відповідальності, взаємоповаги та принципом 

лідерства-служіння.  

Інтереси академічної спільноти враховані шляхом впровадження 

інноваційних технологій та сучасних педагогічних форм і методів навчання. 

Академічна спільнота чітко розуміє важливість активізації викладацької 

діяльності для досягнення цілей та результатів, виконання компонентів та 

складових ОП. Забезпечено права викладачів щодо академічної мобільності, 

саморозвитку, співробітництва із закладами вищої освіти України та 

закордонними партнерами.  

Працівники університету та кафедри були залучені до підготовки 

проектної пропозиції на участь у конкурсі спільних українсько-

американських науково-дослідних проектів для реалізації у 2019–2020 рр. 

Назва проекту: «Розробка ефективних засобів діагностики для виявлення 

грибних хвороб пшениці озимої та кукурудзи». Керівник: Романчук Л. Д. 

Виконавці: Грабар І. Г., Федонюк Т. П., Ключевич М. М., Поплавський П. Г., 

Столяр С. Г. 

Для врахування інтересів та пропозицій стейкхолдерів під час 

формулювання мети та програмних результатів ОП «Захист і карантин 

рослин» кафедрою було прийнято рішення про створення робочих груп, до 

складу яких увійшли члени проектної групи, групи забезпечення, 

роботодавці, здобувачі вищої освіти та випускники (протокол засідання 

кафедри захисту рослин від 09.09.2019, № 1). 

1.4. Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати 

навчання ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку 

праці коротке поле  

Про тенденції розвитку спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» 

свідчить збільшення кількостей їх відкриттів у ЗВО, які здійснюють 

підготовку фахівців за даною освітньою програмою. Особливості новітніх 

тенденцій розвитку спеціальності враховуються під час щорічного перегляду 

освітньої програми за результатами моніторингу вступної кампанії, 

професійних дискусій з академічною спільнотою (на науково-практичних 

конференціях, конкурсах наукових студентських робіт, олімпіадах, турнірах 

тощо). 

Відзначимо, що головна мета сільськогосподарського виробництва – 

надійне забезпечення населення продуктами харчування, що нині можливо 

досягти лише за умови застосування засобів захисту рослин. Заходи щодо 

підвищення врожайності сільськогосподарських культур надто важливі у 



зв’язку із збільшенням населення світу. За оцінками спеціалістів одна 

третина обсягів сільськогосподарської продукції у світі виробляється завдяки 

застосуванню засобів захисту рослин, без використання яких втрати плодів, 

овочів та зернових від шкідників організмів досягли б 55 %. Тому, важко 

переоцінити значущість спеціальності для сучасного сільського 

господарства.  

Вище зазначене обумовлює актуальність та підвищення попиту на 

фахівців, що володіють знаннями з питань рентабельного і екологічно 

безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних, 

культурних, лісових насаджень тощо від шкідливих організмів. Ці аспекти 

підкреслюють особливість ОП «Захист і карантин рослин» саме у ЖНАЕУ. 

1.5. Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та 

програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий та 

регіональний контекст коротке поле  

Міждисциплінарний характер розвитку спеціальностей та освітніх 

програм в межах галузі 20 «Аграрні науки та продовольство» обумовлює 

набуття актуальних компетентностей випускників ОП «Захист і карантин 

рослин». Упродовж періоду навчання за ОП «Захист і карантин рослин» 

здобувачі вищої освіти отримують затребувані ринком праці професійні 

навички з проведення фітосанітарного моніторингу агроценозів, розроблення 

сучасних рентабельних та природоохоронних систем захисту рослин від 

шкідливих організмів, обґрунтування концепції захисту і карантину рослин, 

складання прогнозів поширення шкідливих організмів, ведення науково-

дослідної роботи у галузі захисту рослин тощо.  

Відзначимо, що географічна локація Житомирського національного 

агроекологічного університету це територія Житомирського Полісся. У 

зв’язку із стрімкими темпами зміни клімату аграрії вирощують такі 

високопродуктивні культури як сорго, кукурудза, соняшник, соя тощо, а 

також енергетичні культури на біопаливо, що сприяє масовому поширенню у 

агрофітоценозах шкідливих організмів та виникає необхідність 

впровадження захисних заходів для підвищення продуктивності культур. 

Тому спрямованість підготовки фахівців саме на забезпечення 

професійного підходу до питань рентабельного і екологічно безпечного 

захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних, культурних, 

лісових насаджень, урбофітоценозів тощо від шкідливих біотичних та 

абіотичних чинників підтверджується змістовним контекстом ОП «Захист і 

карантин рослин». 

1.6. Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та 

програмних результатів навчання ОП було враховано досвід 

аналогічних вітчизняних та іноземних програм коротке поле  

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП 

прийнято до уваги досвід подібних програм в інших ЗВО (НУБіП, СНАУ, 

ВНАУ, Полтавська державна аграрна академія, УНУС).  

Акцент на професійну, практичну підготовку та оволодіння 

здобувачами вищої освіти сучасних рентабельних і екологічно безпечних 



систем захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних, 

культурних, лісових насаджень тощо від шкідливих організмів забезпечує 

конкурентоспроможність ОП «Захист і карантин рослин» в ЖНАЕУ серед 

вітчизняних та іноземних аналогів.  

Під час дослідження іноземних аналогів встановлено відповідність 

ОП «Захист і карантин рослин» програмі APHIS’ Plant Protection and 

Quarantine (PPQ) (https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth), United 

States Department of Agriculture, США. Крім того, вивчено та враховано 

досвід аналогічних іноземних програм, які мають освітньо-професійну 

орієнтацію в галузі захисту і карантину рослин: ОП «Захист і карантин 

рослин» АО «Казахський агротехнічний університет ім. С. Сейфуліна», 

Республіка Казахстан (Saken Seifullin University); Казахський національний 

аграрний університет (Kazakh National Agrarian University), Республіка 

Казахстан, м. Алмати; Гродненський державний аграрний університет та 

Білоруська державна сільськогосподарська академія, Білорусь. В результаті 

бенчмаркингу результатів реалізації аналогічних освітніх програм враховано 

міжнародний досвід, який було використано під час формулювання цілей та 

програмних результатів ОП. 

1.7. Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти 

результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за 

відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності) довге 

поле  

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин рослин» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин 

рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» кваліфікації 

магістр із захисту і карантину рослин вперше була введена у освітній процес 

рішенням вченої ради Житомирського національного агроекологічного 

університету від 01 вересня 2017 року.  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню 

Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених 

теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною 

спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової 

та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для 

ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня 

професійної діяльності. 

Досягненню програмних результатів навчання сприяє зміст освітньо-

професійної програми «Захист і карантин рослин» шляхом вивчення 

дисциплін здобувачами вищої освіти, які дозволять набути їм основних 

професійних компетентностей.  

Для оволодіння фаховими компетентностями з метою досягнення цього 

результату здобувачі вищої освіти вивчають дисципліни за обов'язковою 

компонентою: «Ділова іноземна мова», «Методологія і організація наукових 

досліджень», «Управління чисельності бур’янів в агрофітоценозах», 

«Комплексні системи захисту с.-г. культур від хвороб», «Управління 

чисельністю комах-фітофагів», «Фізіологічні зміни в живих організмах при 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12


застосуванні пестицидів», «Технологія вирощування організмів у 

біологічному захисті рослин», «Епіфітотіологія», «Патологія насіння с.-г. 

культур», «Стандартизація і правознавство у захисті рослин». А також 

поглиблено вивчають дисципліни обраної ними спеціалізації: 

«Фітопатологія», «Ентомологія», «Природоохоронний захист рослин». 

Так, у проекті Стандарту вищої освіти України спеціальності 

202 «Захист і карантин рослин» та відповідно до Національної рамки 

кваліфікацій здобувачі вищої освіти отримують професійні навички з 

самостійного проведення фітосанітарного моніторингу, розроблення 

сучасних рентабельних та природоохоронних систем захисту рослин від 

шкідливих біотичних і абіотичних чинників, обґрунтування концепції 

захисту і карантину рослин, складання прогнозів поширення шкідливих 

організмів, ведення науково-дослідної роботи у галузі захисту рослин тощо. 

Розбіжностей в результатах навчання, сформульованих в ОП «Захист і 

карантин рослин», з результатами навчання, наведеними у проекті Стандарту 

вищої освіти та визначені Національними рамками кваліфікацій немає. 

1.8. Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та 

рівнем вищої освіти відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП 

програмні результати навчання відповідають вимогам Національної 

рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня? довге поле  

Відзначимо, що програмні результати навчання ОП «Захист і карантин 

рослин» відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій:  

– рівень освіти – другий (магістерський);  

– рівень Національної рамки кваліфікацій – восьмий;  

– компетентності особи – здатність особи розв’язувати складні задачі і 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Змістовне наповнення програмних результатів навчання ОП «Захист і 

карантин рослин» (таблиця 3 додатку) відповідає вимогам Національної 

рамки кваліфікацій для другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

такими дескрипторами: 

 – знання (спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні 

наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою 

для оригінального мислення та проведення досліджень) – РН1, РН3, РН5, 

РН7, РН9;  

– уміння (критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей 

знань спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для 

проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою 

розвитку нових знань та процедур здатність інтегрувати знання та 

розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних 

контекстах, здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих 

середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням 

аспектів соціальної та етичної відповідальності) – РН2, РН6, РН8, РН11, 

РН12;  



– комунікація (зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, 

висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які 

навчаються) – РН3, РН10, РН14, РН15;  

– відповідальність і автономність (управління робочими або 

навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують 

нових стратегічних підходів  відповідальність за внесок до професійних 

знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та 

колективів здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії) 

– РН4, РН13, РН16, РН17.  

Таким чином, ОП «Захист і карантин рослин» повністю відповідає 

основним вимогам, які визначені в Національній рамці кваліфікації. 

 

  



2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

2.1. Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?  90 кредитів 

2.2. Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах 

ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, 

визначених стандартом вищої освіти за відповідною 

спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності)?  

49 кредитів  

2.3. Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на 

дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?  
41 кредит 

 

2.4. Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області 

заявленої для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма 

є міждисциплінарною)? довге поле  

Метою освітньої програми «Захист і карантин рослин» є формування 

навичок дослідницької роботи та експериментування в сільському 

господарстві, наукового аналізу досвідчених результатів, творчого 

застосування наукових досягнень у практиці сільського господарства. 

Освітня програма орієнтована на підготовку фахівців із захисту і 

карантину рослин, що задовольняє цілі навчання за спеціальністю 

202 «Захист і карантин рослин», а саме: напрацювання високопрофесійного 

рівня до сучасних освітньо-наукових програм, проведення досліджень у 

сфері захисту і карантину рослин, а також забезпечення творчої та 

інноваційної діяльності в освітньому процесі. Напрацювання професійного 

підходу до науково-виробничих питань рентабельного і екологічно 

безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних, 

культурних, лісових насаджень тощо від шкідливих організмів. 

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин рослин» розділена 

на компоненти: навчальні дисципліни; курсові проекти (роботи); практики; 

кваліфікаційна робота. 

Навчальні дисципліни забезпечують теоретичний зміст предметної 

області. До кожної дисципліни розроблені робочі програми, які містять тему, 

передумови для вивчення дисципліни, поняття, концепції, принципи та їх 

використання для пояснення фактів, а також очікувані результати. На 

проведення лекцій відводить основне теоретичне навантаження. Теоретичний 

розділ є обов'язковим елементом звіту з виробничої практики та 

кваліфікаційної роботи. 

Здобувач вищої освіти має оволодіти сучасними методами наукових 

досліджень у захисті і карантині рослин, які спрямовуються на здобуття 

нових знань про особливості розвитку, розмноження і поширення шкідливих 

організмів, їх взаємодії із навколишнім середовищем, а також розроблення на 

базі зазначених знань наукових розробок для інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу під час практичних занять, виконання курсової 

роботи, проходження виробничої практики та проведення досліджень згідно 

теми кваліфікаційної робити. 



Сучасне обладнання та інструментарій кафедри захисту рослин 

ЖНАЕУ забезпечує підтримку освітньої програми. На кафедрі захисту 

рослин є дві навчально-дослідні лабораторії, бокс для культивування грибів 

та тривають роботи по створенню комп’ютерного класу. 

Лабораторії оснащені всіма необхідними приладами та 

інстументаріями для проведення мікологічних, фітопатологічних, 

мікробіологічних, біотехнологічних досліджень: стерилізатор паровий ГК-10 

автоклав, ваги електронні аналітичні, термостат, сушильна шафа для 

стерилізації посуду, мікроскопи, бінокуляри та багато іншого. 

В ЖНАЕУ запроваджено систему електронного розкладу занять для 

підтримки освітнього процесу. Активно впроваджується платформа 

дистанційного навчання. 

Наукова бібліотека містить великий вибір навчальних та наукових 

матеріалів, щорічно надає послуги понад 10 тис. користувачам та забезпечує 

доступ до низки електронних ресурсів . 

ОП «Захист і карантин рослин» є унікальною в ЖНАЕУ та не 

перетинається з будь-якими суміжними спеціальностями. 

2.5. Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість 

формування індивідуальної освітньої траєкторії? коротке поле  

Основним інструментом формування індивідуальної освітньої 

траєкторії є вибіркові дисципліни, частка яких складає 41 % кредитів ЄКТС 

від загального обсягу ОП. 

Згідно з положенням про організацію освітнього процесу затверджено 

наказом ректора ЖНАЕУ № 90 від 24.05.2018 р. варіативна частина ОПП 

містить цикл дисциплін за вибором Університету і цикл дисциплін вільного 

вибору студентів. 

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються університетом 

відповідно до пропозицій роботодавців та вибору студентів, концепції 

підготовки фахівців з метою задоволення освітніх потреб здобувачів вищої 

освіти, ефективного використання можливостей і традицій університету. 

Вивчення вибіркових дисциплін починається з другого курсу. Для 

здобувачів ОС «Магістр» обсяг дисциплін вільного вибору складають не 

менше 16 кредитів.  

Для подолання проблем з формування індивідуальної освітньої 

траєкторії студенти ОП «Захист і карантин рослин» звертаються 

безпосередньо до кураторів груп. Далі в межах своїх компетенцій цими 

проблемами опікується деканат агрономічного факультету, навчально-

методичний відділ, відділ міжнародних зав’язків та інші структурні 

підрозділи ЖНАЕУ. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право 

на вибір навчальних дисциплін? довге поле  

У Житомирському національному агроекологічному університеті 

створена система реалізації прав студентів щодо вибору компонентів ОП, яка 

регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ, 

п. 2.2 (наказ ректора ЖНАЕУ від 24.05.2018 № 90) та Положенням про 



формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами 

Житомирського національного агроекологічного 

універитету[http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_

vubir_duscuplin.pdf]. 

Для розробки та оновлення переліку вибіркових дисциплін наказом 

ректора університету (за поданням деканів факультетів) на факультетах 

створюються робочі групи (за головуванням гарантів освітніх програм). 

Робочі групи аналізують забезпечення кафедр і потреби роботодавців щодо 

можливості організації освітнього процесу високої якості. Мінімальна 

чисельність здобувачів з вивчення вибіркових дисциплін повинна складати 

не менше 15 осіб.  

На підставі аналізу зазначеної вище інформації робочі групи формують 

перелік вибіркових дисциплін (спеціалізацій) та подають їх для розгляду на 

засідання випускових кафедр та погодження у науково-методичної комісії 

університету. Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

першого семестру навчання ці роботи виконуються в процесі фахових 

випробувань відповідно до 1 вересня. Переліки вибіркових дисциплін 

(спеціалізацій) для певної спеціальності повинні узгоджуватися із 

компетентностями фахівців та їх доповнювати а також забезпечувати 

можливість студентів одержувати спорідненні компетентності інших 

спеціальностей.  

Комплекс вибіркових дисциплін (спеціалізацій) для вибору студентів і 

формування в майбутньому навчальних планів затверджується на науково-

методичній комісії університету. За результатами вивчення Переліку 

вибіркових дисциплін (спеціалізацій) здобувачі, що навчаються на першому 

курсі подають заяву на ім’я декана факультету про обрані ними дисципліни. 

Перелік обраних здобувачами дисциплін визначається відповідним 

розпорядженням декана.На засіданнях кафедри захисту рослин і робочої 

групи оновлюється перелік вибіркових дисциплін ОП із урахуванням 

кон’юнктури ринку праці, запитів роботодавців та із врахуванням рівня 

задоволеності студентів. Здобувачі ОП «Захист і карантин рослин» мають 

право обирати дисципліни, які запропоновані іншими кафедрами ЗВО. 

У ЖНАЕУ інформування студентів про вибіркові дисципліни 

відбувається наступним чином: на кожну вибіркову компоненту кафедрою 

захисту рослин складається анотація (опис), з яким вони можуть 

ознайомитися; куратори академічних груп здійснюють інформаційний та 

консультаційний супровід здобувачів вищої освіти впродовж усього процесу 

вибору компонентів ОП. 

2.6. Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають 

практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути 

компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності коротке 

поле 

Освітньою програмою та навчальним планом передбачено практичну 

підготовку, що є невід’ємною та обов’язковою складовою підготовки 

фахівців вищої освіти. 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf
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Під час практичної підготовки здобувачі формують наступні фахові 

компетентності: 

- здатність обґрунтовувати методики з визначення та ідентифікації 

шкідливих організмів, проводити діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, 

нематод, гризунів та бур'янів за стадіями розвитку і етапами органогенезу 

рослин; 
- здатність виявляти закономірності розвитку і поширення шкідливих 

організмів і розробляти науково-організаційні основи застосування заходів 

захисту і карантину рослин; 
- здатність розробляти технологічні регламенти ефективного 

контролю комплексу шкідливих організмів із оптимізованими науково 

обґрунтованими концепціями захисту і карантину рослин. 
- здатність розробляти комплексні заходи із захисту і карантину 

рослин для підприємств, установ, організацій усіх форм власності, діяльність 

яких пов'язана з користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням 

рослин сільськогосподарського та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням в сучасних формах 

землекористування. 
Зміст практики формується виключно в результаті співпраці з 

роботодавцями. Цілі і завдання практичної підготовки формуються виходячи 

з потреб стейкхолдерів. По закінченню практичної підготовки від 

господарств надходять відгуки, характеристики в яких оцінюють роботу 

студентів. 

2.7. Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття 

здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж 

періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 

коротке поле 

Освітня програма дозволяє студентам впродовж періоду навчання 

сформувати соціальні навички (soft skills), які виражаються загальними 

компетентностями (ЗК1–ЗК12) освітньої програми і забезпечуються 

програмними результатами навчання (ПН1–ПН4; РН12–РН17). 

Зокрема, освітні компоненти, які сприяють формуванню соціальних 

навичок (soft skills): здатність спілкуватися державною та іноземною  мовами 

як усно, так і письмово (ЗК 2); навички використання психолого-

комунікаційних технологій (ЗК 4); проведення спільних наукових 

досліджень, експериментальних та інноваційних розробок в наукових 

установах і господарствах усіх форм власності (ЗК 5); здатність працювати в 

команді і розвивати ділові та культурні навички (ЗК 8); здатність працювати 

в галузі міжнародної діяльності (ЗК 9). 

Основними формами та методами навчання, які сприяють набуттю 

соціальних навичок згідно освітньої програми «Захист і карантин рослин»: 

конкурси студентських робіт, олімпіади, захист курсових та кваліфікаційних 

робіт, наукові доповіді, студентські гуртки, конференції, практичні тренінги, 

мастер класи тощо. 



Акцент на вище перераховані навичках обумовлений орієнтацією на 

світові тенденції ринку праці, а також особливостями предметної області 

ОП «Захист і карантин рослин», яка характеризується мінливістю та  

винекненню не легкими завданнями, які вимагають від здобувачів 

високопрофесіонального підходу для їх вирішення. 

2.8. Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного 

професійного стандарту? коротке поле 
У зв`язку з відсутністю професійного стандарту зміст ОП 

орієнтований на вимоги Нацiонального класифiкатору ДК 003:2010 

«Класифiкатор професiй» за такими професіями: 3212 – інспектор із захисту 

рослин; 3449 – державний інспектор з карантину рослин; 1221.1 – головний 

агроном із захисту рослин; 1221.2 – завідувач станції захисту рослин; 1221.2 

– ентомолог, ентомофітопатолог; 2213.1 – дослідник із захисту рослин; 

2213.2 – інспектор з карантину рослин; 2213.2 – агроном із захисту рослин; 

1229.1 – головний державний інспектор з охорони прав на сорти рослин. 

Це досягається за рахунок такої структури освітніх компонентів, яка 

містить:  

- освітні компоненти, спрямовані на здобуття компетентностей 

інспектора із захисту рослин, з карантину рослин (ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, 

ОК9, ОК10, ВБ1.7, ВБ1.10, ВБ1.11, ВБ1.13, ВБ1.14, ВБ1.15) шляхом 

формування здатності моніторингу та прогнозу сезонної динаміки розвитку 

шкідливих організмів. 

- освітні компоненти, спрямовані на здобуття компетентностей 

головного агронома із захисту рослин (ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ВБ1.3, 

ВБ1.4, ВБ1.6, ВБ1.9, ВБ1.10, ВБ1.17, ВБ1.19) через формування здатності  

застосовувати заходи захисту і карантину рослин. 

- освітні компоненти, спрямовані на здобуття компетентностей 

ентомолога та ентомофітопатолога (ОК2, ОК4, ОК5, ОК7, ОК9, ВБ1.2, ВБ1.7, 

ВБ1.10, ВБ1.11, ВБ1.14, ВБ1.5), передбачають здатність встановлювати та 

оцінювати сезонну і багаторічну динаміку чисельності регульованих 

шкідливих організмів. 

2.9. Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу 

окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним 

навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 

роботою)? коротке поле 

У ЖНАЕУ систематично проводяться заходи, щоб з’ясувати 

завантаженість здобувачів ОП шляхом: опитування студентів під час 

освітнього процесу та під час зустрічей з кураторами академічних груп; 

спостереження з боку кураторів, викладачів та керівників з подальшим 

колективним обговоренням на засіданнях кафедри. 

Відмічено основні проблеми: здобувачі вищої освіти не вміють 

організовувати та раціонально розподіляти час виділений для самостійної 

роботи; нераціонально використовують внутрішні ресурси ЖНАЕУ для 

самонавчання. 



Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується індивідуальним навчальним планом і становить: для денної 

форми навчання 60–65 % загального обсягу навчального часу студента, для 

вивчення конкретної дисципліни; для заочної форми навчання – 90–92 % від 

загального обсягу часу. 

Однак, для вирішення цих проблем впроваджуються заходи: 

перерозподіл часу в рамках навчального плану ОП; оприлюднено графік 

консультацій. 

В структурі аудиторних годин 48 % припадає на лекції, а більш ніж 

половина – на лабораторні та практичні заняття (35 %) і консультації (17 %). 

Така структура відображає практичне спрямування ОП та індивідуалізацію 

освітньої траєкторії. 

2.10. Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

за дуальною формою освіти, продемонструйте, яким чином структура 

освітньої програми та навчальний план зумовлюються завданнями та 

особливостями цієї форми здобуття освіти коротке поле 

Керуючись Положенням про порядок організації та проведення 

дуального навчання в ЖНАЕУ (наказ № 9 від 31.01.2019) на кафедрі захисту 

рослин здійснювалась підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною 

формою навчання. 

Студенти були направлені на сільськогосподарське підприємства 

ПП «ГАЛЕКС-АГРО» для закріплення навичок і вмінь та компетенцій, 

набутих у навчальному процесі. Робота та навчання на виробництві 

проводилась згідно із затвердженим індивідуальним планом.  

ЗВО спільно з роботодавцем приймає рішення про впровадження 

дуальної форми здобуття освіти, здійснює моніторинг потенціалу ринку 

праці, визначає перелік дисциплін, для яких коректуються освітні програми, 

приймає відповідні внутрішні документи, призначає осіб (підрозділ), що 

відповідатимуть за впровадження дуальної форми здобуття освіти. Заклад 

освіти та роботодавець обговорюють освітню програму за спеціальністю на 

предмет відповідності професійним стандартам та вимогам до 

компетентностей майбутніх фахівців. Після початку навчання за такою 

освітньою програмою заклад освіти забезпечує неперервну комунікацію між 

усіма сторонами для усунення можливих недоліків в організації навчання та 

розв’язання поточних проблем, що можуть виникати. Оцінка 

компетентностей здобувачів освіти проводиться представниками закладу 

освіти та роботодавців. 

 

  



3. ДОСТУП ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ВИЗНАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

3.1. Наведіть посилання на веб-

сторінку, яка містить інформацію про 

правила прийому на навчання та 

вимоги до вступників ОП 

znau.edu.ua / m-vstupnuku / pravila-

prijomu 

3.2. Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до 

вступників ураховують особливості ОП? коротке поле 

Правила прийому на навчання є чіткими та зрозумілими, не містять 

дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті 

ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu). 

Відповідно до Правил прийому для вступу до магістратури на навчання 

за ОП «Захист і карантин рослин» конкурсний відбір у 2019 р. здійснювався 

у формі фахового вступного випробування з іноземної мови та фахового 

вступного випробування, а також додаткового вступного випробування (для 

осіб, які здобули рівень вищої освіти за іншою спеціальністю). Конкурсний 

бал у 2019 р. розраховувався як сума балів фахового вступного випробування 

з іноземної мови, балів фахового вступного випробування в ЖНАЕУ та балів 

за інші показники конкурсного відбору.  

Програми вступних випробувань за ОП «Захист і карантин рослин» 

щорічно оновлюються та розміщуються на офіційному сайті ЖНАЕУ 

(http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-pitan). Тестові завдання для вступу на 

ОП розробляються гарантом освітньої програми, який є членом науково-

методичної комісії 202 «Захист і карантин рослин» сектору вищої освіти 

Науково-методичної ради МОН України та викладачами кафедри захисту 

рослин відповідно до програм вступних випробувань. 

Враховуючи вимоги до сучасного фахівця із захист і карантин рослин у 

програму вступних випробувань включені питання: поняття про хвороби 

рослин та їх класифікацію, види шкідників, бур’янів та їх шкідливість; 

принципи, методи дослідження, облік шкідливих організмів, інтегровані 

системи захисту.  

3.3. Яким документом ЗВО регулюється питання визнання 

результатів навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким чином 

забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу? 

коротке поле 

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО 

регулюється: Правилами прийому до ЖНАЕУ, Положенням про організацію 

освітнього процесу в ЖНАЕУ. «Правила прийому на навчання до 

Житомирського національного агроекологічного університету в 2019 році», 

розроблені відповідно до законодавства України, затверджені вченою радою 

ЖНАЕУ, розміщені на веб-сайті університету (http://znau.edu.ua/m-

vstupnuku/pravila-prijomu) і внесені до Єдиної бази та знаходяться у 

відкритому доступі.  

Вступникам, які попередньо навчалися в інших ЗВО та отримали 

http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu
http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-pitan
http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu
http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu


ОС «Бакалавр», або ОКР «Спеціаліст», у тому числі, на несуміжних 

спеціальностях академічну різницю не здають, лише при вступі додаткове 

вступне випробування.  

Так, у 2019 році на навчання зараховані фахівці ОС «Бакалавр» з інших 

вузів за спеціальностями: 

«Видавнича справа» із Житомирського державного університету імені 

Івана Франка; «Фізичне виховання» – Вінницького державного педагогічного 

університету імені М. Коцюбинського; «Підприємництво, торгівля, біржова 

діяльність» – Житомирського державного технологічного університету; 

«Ветеринарна медицина» – Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; «Фінанси і кредит» – Житомирського 

державного технологічного університету; «Біологія» – Східноєвропейського 

національного університету імені Л. Українки. 

Усі документи ЖНАЕУ, що регулюють питання визнання результатів 

навчання, отриманих в інших ЗВО, розміщено на офіційному сайті ЖНАЕУ.  

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування 

вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)? коротке поле 

Відзначимо, що до вступників із інших ЗВО застосовуються загальні 

правила прийому до ЖНАЕУ. 

3.4. Яким документом ЗВО регулюється питання визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальній освіті? Яким чином 

забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу? 

коротке поле 

Неформальна освіта включає освітні ініціативи, спрямовані на розвиток 

додаткових умінь та навичок. Форми неформальної освіти, які 

використовуються в ЖАЕУ: тренінги, семінари, конференції, наукові гуртки, 

майстер-класи, сертифікати. У цьому секторі найчастіше застосовують 

інноваційні підходи, апробують новаторські методики та технології 

навчання. Документи про визнання результатів навчання у неформальній 

освіті – посвідчення, звіти. 

Механізм визнання результатів неформальної освіти нормативно-

правовою базою ЖНАЕУ не передбачений. 

  



4. НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ 

 

4.1. Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і 

викладання на ОП сприяють досягненню програмних результатів 

навчання? Наведіть посилання на відповідні документи коротке поле 

Освітній процес у ЖНАЕУ на ОП згідно статті 50 ЗУ «Про вищу 

освіту», «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» 

здійснюється за такими формами, як денна та заочна.  

Форми,  методи викладання та навчання н а  О П  оптимально 

сприяють досягненню програмних результатів навчання, оскільки 

застосовується не лише теоретичне навчання, а й лабораторні та практичні 

заняття. Крім того основним засобом засвоєння навчального матеріалу у 

вільний від аудиторних занять час є самостійна робота студентів, яка згідно 

індивідуального навчального плану складає 60–65 % для денної форми та 

90–92 % для заочної форми від загального обсягу навчального часу. Для 

досягнення програмних результатів навчання на ОП застосовуються 

інформаційно-комунікаційні технології (мультимедійні лекції, інструктаж 

через Moodle), що на думку організаторів програми є доцільним. 

Важливим методом навчання є науково-дослідна практика і написання 

кваліфікаційної роботи магістра. Результати навчання, на основі яких 

формуються вимоги до змісту навчальних дисциплін тісно корелюють із 

даними компетентностями та випливають із них. Матриця відповідності 

програмних результатів навчання (табл. 3) є відображення структурно-

логічних зав’язків між методами навчання та певними результатами 

навчання. 

ЗВО надає поради, рекомендації і допоміжні послуги (технічні й 

нетехнічні), що сприяють досягненню запланованих результатів навчання. 

4.2. Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і 

викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу? Яким 

є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і 

викладання відповідно до результатів опитувань? коротке поле 

Форми та методи викладання та навчання на ОП відповідають 

вимогам студентоцентрованого навчання, оскільки значну роль відіграє 

збільшення обсягів самостійної роботи студентів, що є найбільш ефективним 

методом активації пізнавальної діяльності.  

Позааудиторна робота на ОП також передбачає такі форми своєї 

реалізації, як індивідуально-консультаційну роботу, що включає ліквідацію 

академзаборгованості, проведення міні-конференцій. У навчальному плані 

запроваджено реалізацію вимог студентоцентрованого підходу шляхом 

розподілу на групи дисциплін, передбачених для вивчення на обов’язкові та 

вибіркові. Студент згідно навчального плану може обирати до 50 % 

дисциплін, які хоче вивчати. 

Значну роль у ЗВО в умовах студентоцентризму також відіграє 

впровадження інноваційних технологій (мультимедійні лекції, кейс-методи,  

інструктаж через Moodle), які сприяють мотивації студентів до отримання 



високих результатів, розвитку їхніх навичок роботи з інформацією, умінню 

оцінювати ситуацію. 

Серед напрямів позааудиторної роботи у межах ОП є проведення 

навчальних занять на базі ДУ «Житомирська державна фітосанітарна 

лабораторія», Інституту сільського господарства Полісся, Житомирський 

обласний державний центр експертизщи сортів рослин УІЕСР. 

За результатами опитування здобувачі ОП «Захист і карантин рослин» 

продемонстрували задоволеність методами навчання і викладання на рівні 

85 %, можливостями наукового зростання – на рівні 91 %, підтримкою 

ЖНАЕУ у вирішенні проблем навчання – на рівні 95 %. 

4.3. Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність 

методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи 

коротке поле 

У ЗВО відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та 

«Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» методи 

навчання і викладання на ОП відповідають принципам академічної свободи, 

оскільки передбачають обґрунтоване поєднання навчальних занять (лекцій, 

лабораторних і практичних) і самостійного навчання, а також проведення 

наукових досліджень. 

Науково-педагогічним працівникам надається можливість самостійно 

наповнювати зміст дисциплін, вносити зміни в робочі програми, обирати 

методи навчання задля ефективного засвоєння знань, проводити заняття із 

застосуванням сучасних технологій, обирати самостійну форму вивчення 

окремих тем  

Академічна свобода здобувачів вищої освіти досягається шляхом 

надання їм права вільно обирати форму і методи навчання, теми курсових 

робіт, індивідуальних завдання, теми наукових досліджень та 

кваліфікаційних робіт з відповідним обґрунтуванням доцільності їх 

розробки, бази проходження практик на академічну мобільність (у т.ч. 

міжнародну), на вибір певних компонентів освітньої програми, на навчання 

одночасно за декількома освітніми програмами в університеті, брати участь у 

формуванні індивідуального навчального плану тощо.  

Індивідуальний графік навчання можливий за умов наявності трудової 

книжки (наказу щодо зарахування на роботу за спеціальністю), за 

колективним клопотанням роботодавця або наявності довідки лікарсько-

консультативної комісії. 

ЗВО надає поради, рекомендації і допоміжні послуги що сприяють 

усвідомленому вибору освітньої траекторії. 

4.4. Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього 

процесу надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних 

результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 

окремих освітніх компонентів коротке поле 

У ЗВО згідно «Положення про організацію освітнього процесу у 

ЖНАЕУ» на основі ОП навчальний план, який визначає перелік та обсяг 

навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, 



форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми поточного і 

підсумкового контролю. 

Учасникам освітнього процесу інформація щодо цілей, змісту та 

очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається 

в декілька етапів: для вступників – в період прийому документів та 

проведення консультацій перед вступними екзаменами стосовно ОП в 

цілому; для магістрів першого курсу – на початку та протягом 1 семестру 

стосовно цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 

критеріїв оцінювання освітніх компонентів, що викладаються в поточному та 

наступному семестрі; для магістрів другого курсу – наприкінці 2 семестру 

стосовно цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 

критеріїв оцінювання освітніх компонентів, що викладаються в 3 семестрі. 

Вищезазначена інформація щодо навчання на ОП висвітлена на сайті 

університету та середовищі Moodle, що забезпечує швидкий та повний 

доступ учасникам освітнього процесу. 

Терміни та час проведення різних видів навчальної роботи 

регламентуються розкладами занять, графіками іспитів, графіками роботи 

екзаменаційних комісій, консультацій, захистів курсових робіт і практик, а 

також наказами на проведення практик. Розклади занять і графіки 

консультацій оприлюднюють не пізніше, ніж за три дні до їх початку. 

4.5. Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і 

досліджень під час реалізації ОП довге поле 

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ 

здобувачі ОП беруть участь у заходах з освітньої, наукової, науково-

дослідної діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном.  

Викладачі кафедри та здобувачі беруть активну участь у проведенні 

польових та лабораторних досліджень, зборі та обробці даних для науково-

дослідних тематик, які виконуються на кафедрі захисту рослин: «Наукові 

основи обґрунтування систем захисту сорго зернового від шкідливих 

організмів у Поліссі України» (0118U002372), «Короткоротоційна сівозміна з 

елементами органічної технології вирощування сільськогосподарських 

культур у Поліссі України» (0119U000456), «Грибні хвороби жита озимого 

(Secale cereal L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі України» 

(0116U008804) керівник: д. с.-г. н., професор Ключевич М. М.; 

«Агроекологічне обґрунтування сталого виробництва сорго в Поліссі 

України» (0119U001715), керівник: к. с.-г. н., ст. викладач Столяр С. Г.; 

«Встановити закономірності поширення сегетальної та рудеральної 

рослинності з метою удосконалення заходів регулювання рівня їх 

присутності в агро- та фітоценозах Житомирського Полісся» (0116U008857), 

керівник: к. с.-г. н., доцент Тимощук Т. М.; «Поширення, шкодочинність, 

біологічні особливості та заходи захисту кукурудзи від сажкових хвороб в 

умовах Житомирської області» (0116U005757), керівник: к. с.-г. н., доцент 

Руденко Ю. Ф., інші. 

Отримані результати спільних наукових досліджень викладачів і 

здобувачів публікуються у фахових виданнях, у т.ч. у фаховому виданні 



ЖНАЕУ – «Наукові горизонти» та у збірниках матеріалів щорічних 

Всеукраїнських та Міжнародних конференцій.  

На кафедрі захисту рослин на постійній основі функціонує 

Студентський науковий гурток, керівник к. с.-г. н., доцент Бакалова А. В.; та 

Мікробіологічний гурток, керівник к. с.-г. н., доцент Іващенко І. В. 

Щорічно із залучення стейкхолдерів проводяться мастер-класи на теми: 

«Захист гіркокаштана звичайного від молі каштанової мінуючої (Cameraria 

ohridella)»; «Захист урбоценозів від омели білої»; «Захист квіткових та 

декоративних рослин від хвороб та шкідників». Також разом із 

співробітниками Житомирської обласної фітосанітарної лабораторії 

проведення моніторингу щодо виявлення об’єктів внутрішнього і 

зовнішнього карантину на території м. Житомира та області. 

Було надруковано практичний посібник «Технологія комплексного 

захисту овочевих культур від шкідливих організмів у фермерських 

господарствах та на присадибних ділянках», авторами є викладачі кафедри 

захисту рослин та керівник господарства ПСП «Сіверці» Бойчук Анатолій 

Кузьмич. А також розроблено рекомендації, щодо створення сталих та 

оздоровчих урбофітоценозів   Полісся та Закарпаття України за участі 

В. М. Ануфрієва  – голови правління ПАТ «Андрушівське» та концепцію 

створення сталих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних та 

абіотичних чинників у співавторстів з Л. П. Ільченко  – менеджера з продажу 

компанії «Сингента» Західного бізнес регіону. 

4.6. Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким 

чином викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів на основі 

наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі довге поле 

Відповідальність за оновлення змісту освіти на основі наукових 

досягнень і сучасних практик у відповідній галузі покладено на науково-

педагогічних працівників. Ініціатором оновлення освітніх компонентів 

виступає гарант ОП, члени проектної групи, стейкхолдери, роботодавці, 

здобувачі вищої освіти. 

Викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів, включаючи у робочі 

програми навчальних дисциплін найбільш актуальні та новітні наукові 

досягнення у галузі захисту і карантину рослин та використовують в 

освітньому процесі свій власний дослідницький досвід.  

Робочі програми, згідно «Положення про навчально-методичне 

забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ» щорічно оновлюються з 

урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

компонентів, і, зокрема, отриманих побажань та зауважень від здобувачів 

освіти, роботодавців стейкхолдерів. 

Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і 

сучасних практик здійснюється для написання наукових рефератів з 

конкретної теми в процесі вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін, 

виконання лабораторних і практичних робіт, самостійних завдань, 

індивідуальних робіт, що містять елементи проблемного пошуку, підготовці 

та захисту курсових і кваліфікаційної робіт, виконання завдань 



дослідницького характеру при виконанні наукових звітів в період виробничої 

практики. 

Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень 

та сучасних практик забезпечується шляхом поєднання різних форм 

організаційно-методичної та наукової діяльності науково-педагогічних 

працівників, зокрема: 

– підвищення кваліфікації, стажування у вітчизняних або закордонних 

закладах вищої освіти; 

– участь НПП у міжнародних, всеукраїнських, факультетських 

науково-практичних конференціях і заходах. Так, упродовж 2018–2019 н.р. 

викладачі взяли участь у 18 заходах та опублікували 60 тез доповідей.  

–  участь у роботі наукових спільнотах, зокрема Товаристві 

мікробіологів України імені С.М. Виноградського; 

– проектах університету, Інтернет-форумах і дискусіях для 

обговорення та опрацювання важливих наукових питань; 

– підготовка і видання навчально-наукових матеріалів. Зокрема, за  

2018–2019 н.р. у фахових виданнях України та міжнародних та опубліковано 

37 наукових праць. Викладачами опубліковано низку навчальних посібників, 

патентів на корисну модель, методичних рекомендацій з організації 

самостійної роботи студентів з вивчення навчальних дисциплін, 

проходження практичної підготовки та ін. 

– діяльність НПП кафедри захисту рослин з реалізації угод про 

співпрацю з Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного 

НАНУ, Інститут картоплярства НААНУ, Інститут землеробства НААН, 

Інститут с.-г. Полісся НААНУ та ін. 

Зміст освітніх компонентів ураховує найновіші наукові досягнення, до 

переліку рекомендованої літератури внесено наукові праці за останні 5–10 

років, у тому числі й власні наукові публікації викладачів кафедри захисту 

рослин. 

4.7. Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові 

дослідження у межах ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності 

ЗВО коротке поле 

Навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП 

безпосередньо пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО, зокрема, 

викладачі кафедри розробляли такі проектні пропозиції:  

– українсько-білоруських науково-дослідних проектів. Назва проекту: 

«Обґрунтування концепції формування та функціонування гармонійних 

фітоценозів на радіоактивно забруднених, малопродуктивних і еродованих 

землях Полісся України». Керівник: М. М. Ключевич. Виконавці: 

М.Ф. Стародуб, д.б.н., професор; Л. Д. Романчук, д.с.-г.н., професор; М. М. 

Ключевич, д.с.-г.н., доцент; С. М. Вигера, к.с.-г.н., доцент, С. Г. Столяр, 

асистент.  

– конкурсна пропозиція Державного фонду фундаментальних 

досліджень. Назва проекту: «Наукові основи гармонізації фітоценозів та 

захисту їх рослин при виробництві органічної продукції на 



малопродуктивних та еродованих землях Полісся України». Керівник: 

Ключевич М. М. Виконавці: С. М. Вигера, к.с.-г.н., доцент, С. Г. Столяр, 

асистент.  

– українсько-американських науково-дослідних проектів. Назва 

проекту: «Розробка ефективних засобів діагностики для виявлення грибних 

хвороб пшениці озимої та кукурудзи». Керівник: Романчук Л. Д. Виконавці: 

Грабар І. Г., Федонюк Т. П., Ключевич М. М., Поплавський П. Г., Столяр С.Г.  

Студенти ОП проходять закордонну виробничу практику в таких 

країнах, як Великобританія, Данія, Німеччина, Норвегія, Польща, Туреччина, 

США, Фінляндія, Швеція. За участю ОП проводяться міжнародні науково-

практичні конференції, форуми, конгреси, семінари; розробляються для 

впровадження спільні освітні програми та програми подвійних дипломів з 

університетами-партнерами. 

 

  



5. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ, ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

 

5.1. Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах 

навчальних дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення 

програмних результатів навчання? довге поле 

Для оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в 

межах навчальних дисциплін освітньої програми «Захист і карантин рослин» 

обрані такі форми контрольних заходів: вхідний, поточний, модульний 

(рубіжний), підсумковий та відстрочений контроль. 

Вхідний контроль проводиться на початку вивчення нового курсу у 

формі однорівневого тестування. Поточний контроль здобувачів вищої освіти 

здійснюється під час проведення лабораторних, практичних та семінарських 

занять в усній та письмовій формах, у вигляді тестів. 

Модульний контроль здійснюється після вивчення студентами логічно 

завершеної частини програми навчальної дисципліни, яка складається з 

декількох модулів.Підсумковий контроль включає семестровий контроль та 

атестацію студентів. Ця форма контролю проводиться з метою оцінки 

результатів навчання на певному рівні вищої освіти або на окремих його 

завершених етапах.  

Періодичність і терміни проведення контрольних заходів визначаються 

навчальним планом. Екзамени складаються студентами в період 

екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом. Результати 

складання екзаменів і заліків оцінюються за 100-бальною шкалою, 

національною шкалою та шкалою ECTS. Вони вносяться в екзаменаційну 

відомість, залікову книжку (індивідуальний план).  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, 

отриманих під час заліку або екзамену та балів, отриманих під час поточного 

контролю за накопичувальною системою. Відстрочений контроль 

проводиться вибірково через деякий час після вивчення навчальної 

дисципліни (або окремого модуля) з метою зовнішнього чи внутрішнього 

контролю якості навчання та стійкості засвоєних знань студентами. 

Одним із видів контролю є ректорський контроль, який проводиться 

щорічно з окремих дисциплін ОП у вигляді ректорської контрольної 

роботи.Атестація здійснюється екзаменаційною комісією після завершення 

теоретичного та практичного навчання на певному рівні вищої освіти у формі 

захисту кваліфікаційної роботи. 

Усі форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 

забезпечують перевірку розуміння студентами програмного матеріалу 

вцілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 

використання для вирішення практичних задач та передбачають перевірку 

готовності вирішувати типові професійні завдання й дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студентів та рівень їх компетентності з 

навчальної дисципліни. Окремі дисципліни освітньої програми «Захист і 



карантин рослин» пропонують різнорівневі види тестових завдань для 

здійснення контрольних заходів. Усі дисципліни ОП передбачають 

самоконтроль здобувачів вищої освіти.  

5.2. Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм 

контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти? коротке поле 

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується 

шляхом відображення відповідної інформації в робочій програмі навчальної 

дисципліни, структура та зміст якої регламентується Положенням про 

організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (Наказ від 25.05.2018 р. № 90). 

У робочій програмі навчальної дисципліни наведений розподіл балів за 

змістовними модулями, а також вказані максимальні та мінімальні бали з 

кожного контрольного заходу з урахуванням їх важливості та трудомісткості. 

Система контрольних заходів передбачає кількісні та якісні критерії 

оцінювання.  

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів за кількісними 

критеріями здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою та 

шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX, F).  

Якісні критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

представлені у робочих програмах навчальних дисциплін як необхідний 

обсяг знань та вмінь.  

5.3. Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних 

заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти? 

коротке поле 

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 

доводяться до здобувачів вищої освіти на початку навчального року під час 

ознайомлення із структурою та формами освітнього процесу. На першій 

лекції кожного навчального предмету викладач інформує здобувачів вищої 

освіти про форми контрольних заходів та критерії оцінювання згідно робочих 

програм. Також інформація про контрольні заходи та критерії оцінювання є 

постійно доступною на сайті університету, з якою здобувачі вищої освіти 

можуть ознайомитися самостійно у будь який зручний для них час. 

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 

регламентується нормативною базою ЗВО. 

Освітня програма «Захист і карантин рослин» практикує збір 

інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти. 

Система збору інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень передбачає встановлення рівня 

поінформованості здобувачів вищої освіти на початку вивчення навчальної 

дисципліни і проміжної перевірки шляхом усного опитування або 

анкетування. 

У разі недостатньої поінформованості здобувачів вищої освіти 



проводяться додаткові роз’яснення викладачами й кураторами груп та 

вносяться додаткові корективи у робочі програми навчальних дисциплін. 

5.4. Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти 

відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за наявності)? коротке 

поле 

Рішенням Вченої ради ЖНАЕУ затверджено здійснювати підсумкову 

атестацію здобувачів ОС «Магістр» у формі захисту кваліфікаційної роботи. 

Вмотивованість такого рішення пояснюється введенням перевірки наукових 

робіт на плагіат, що забезпечує самостійність проведення досліджень та 

написання кваліфікаційної роботи. 

Метою атестації здобувачів вищої освіти є визначення відповідності  

фактичного рівня набутих знань, умінь та навичок програмним результатам 

навчання, визначених проектом стандарту.  

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої 

задачі та практичної проблеми у сфері захисту і карантину рослин, що 

потребує здійснення досліджень.  

Строк і тривалість проведення атестації випускників визначається 

графіком навчального процесу та регулюється нормативно-правовими 

документами університету.  

Згідно з Положенням про академічну доброчесність, запобігання та 

виявлення плагіату в ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 27.12.2017 № 5) усі 

атестаційні роботи здобувачів обов’язково проходять перевірку на 

академічний плагіат, яку здійснює склад фахових комісій експертів з числа 

завідувачів кафедри і рецензент.  

Кваліфікаційна робота зберігається в архіві та репозитарії ЖНАЕУ.  

5.5. Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення 

контрольних заходів? Яким чином забезпечується його доступність для 

учасників освітнього процесу? коротке поле 
Процедура проведення контрольних заходів регулюється «Положенням 

про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ». Доступність даного 

положення для учасників освітнього процесу забезпечується висвітленням на 

сайті університету у розділі «Публічна інформація» (znau.edu.ua/m-

universitet/m-publichna-informatsiya). Із процедурою проведення контрольних 

заходів викладачі знайомлять студентів на початку вивчення навчальної 

дисципліни. 

Можливість оскарження результатів контрольних заходів 

регламентоване «Положенням про організацію освітнього процесу у 

ЖНАЕУ». У переважній більшості випадків оскарження результатів 

контрольних заходів та їх перездача ініціюється студентами, які є 

претендентами на отримання диплому з відзнакою і прагнуть покращити 

отриманий результат. Дана практика оскарження отриманих результатів 

контрольних заходів застосовується щорічно. 

Для проведення атестації здобувачів створюються екзаменаційні 

комісії, персональний склад яких затверджується наказом ректора ЖНАЕУ 

не пізніше ніж за місяць до початку її роботи. Графік проведення захисту 



кваліфікаційних робіт також затверджується наказом ректора ЖНАЕУ та 

оприлюднюється на інформаційних стендах кафедри захисту рослин та 

деканату.  

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність 

екзаменаторів? Якими є процедури запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 

процедур на ОП коротке поле 

Об’єктивність та неупередженість екзаменаторів освітньої програми 

«Захист і карантин рослин» забезпечується системою оцінювання здобувачів 

вищої освіти, прописаної в «Положенні про внутрішню систему забезпечення 

якості вищої освіти» (Наказ ЖНАЕУ від 29.12.2016 р. № 6). 

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується рівними умовами для всіх 

здобувачів та відкритістю інформації про ці умови, єдиними критеріями 

оцінки, оприлюдненням строків здачі контрольних заходів. А також 

встановлюються єдині правила перездачі контрольних заходів, оскарження 

результатів атестації.  

Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні 

екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу за обов’язкової 

присутності голови екзаменаційної комісії або його заступника. Оцінки 

виставляє кожний член комісії, а голова підсумовує їх результати по 

кожному здобувачу із урахуванням висновку рецензентів.  

З метою запобігання виникнення конфлікту інтересів до початку 

підсумкового контролю оприлюднюється та доводиться до відома студентів і 

викладачів порядок подання і розгляду апеляції. 

Запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів сприяє Студентська 

рада Університету, яка захищає права та інтереси студентів. Упродовж 

існування освітньої програми «Захист і карантин рослин» випадки конфліктів 

інтересів щодо об’єктивності екзаменаторів зафіксовані не були.  

5.6. Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок 

повторного проходження контрольних заходів? Наведіть приклади 

застосування відповідних правил на ОП коротке поле 
Порядок урегулювання повторного проходження контрольних заходів 

у ЖНАЕУ регламентується «Положенням про організацію освітнього 

процесу у ЖНАЕУ»  

У разі надходження письмової заяви студента щодо оскарження 

результату підсумкового семестрового контролю з дисципліни наказом 

ректора університету створюється комісія. Здобувачам, які отримали 

незадовільну оцінку, або які не з’явилися в день визначений за розкладом для 

складання контрольного заходу мають прово перескласти екзамен чи залік 

упродовж сесії за індивідуальним графіком ліквідації академічних 

заборгованостей. Дозволяється не більше двох перездач з кожної дисципліни: 

один раз – провідному лектору, другий – комісії, яка створюється 

розпорядженням декана факультету. 

У результаті отримання оцінки «незадовільно» під час захисту 

кваліфікаційної роботи здобувач відраховується з університету як такий, що 



виконав навчальний план, але не пройшов атестації. Однак йому видається 

академічна довідка. 

Далі екзаменаційна комісія визначає, чи можуть вони рекомендувати 

роботу для повторного захисту, або здобувач обирає нову тему, яка 

відповідає тематиці кафедри захисту рослин. У разі повторного не захисту 

кваліфікаційної роботи особи втретє до атестації не допускаються. 

Відзначимо, що на сьогодні, випадки оскарження результатів 

контрольних заходів на ОП відсутні. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження 

процедури та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть 

приклади застосування відповідних правил на ОП коротке поле 

Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів 

можливе за умов порушення порядку організації і проведення заліків або 

екзаменів, а також незадоволення результатом оцінювання здобувача вищої 

освіти. Процедуру проведення контрольних заходів може оскаржити студент 

за таких умов: невчасне ознайомлення студентів з програмою проведення 

контрольних заходів; недостатнє ознайомлення студентів з методикою 

проведення заліку чи екзамену; не доведення до відома студентів переліку 

вузлових питань навчальної дисципліни та літератури, яку студенти можуть 

використати у підготовці до контрольних заходів; не створення 

безпосередньо на заліку педагогом позитивного емоційного фону аби 

зменшити психологічне напруження на студентів. 

У разі незадоволення оцінкою студент має право оскаржити результат 

оцінювання у день оголошення результату контрольного заходу. Оскарження 

процедури та результатів проведення контрольних заходів проводиться 

поданням апеляційної заяви на ім’я ректора університету. 

Захист прав та інтересів студентів забезпечує студентське 

самоврядування ЖНАЕУ. 

Упродовж періоду здійснення освітньої діяльності випадків 

оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів серед 

здобувачів ОП «Захист і карантин рослин» не було.  

5.7. Які документи ЗВО містять політику, стандарти і  процедури 

дотримання академічної доброчесності? коротке поле 
Основними документами у ЖНАЕУ, які містять політику, стандарти і 

процедури дотримання академічної доброчесності є: «Положення про 

академічну доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату в 

ЖНАЕУ», «Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ», 

«Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ», «Положення про 

внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ», «Статут 

Житомирського національного агроекологічного університету» 

(znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). 

Вище зазначені положення спрямовані на підтримку ефективної 

системи дотримання академічної доброчесності, яка поширюється на наукові 

та навчально-методичні праці учасників освітнього процесу, курсові роботи 

(проекти), кваліфікаційні роботи здобувачів ОС «бакалавр» та ОС «Магістр».  



Які технологічні рішення використовуються на ОП як 

інструменти протидії порушенням академічної доброчесності? коротке 

поле: 

На ОП «Захист і карантин рослин» для протидії академічному плагіату 

використовується онлайн-сервіс Unicheck компанії ТОВ «Антиплагіат». 

«Unicheck» було представлено на Вченій раді університету 27 лютого 

2019 року та наразі уже підписано договір про співпрацю. 

Здобувачі заповнюють та підписують заяву за встановленою формою, 

якою підтверджується факт відсутності у письмовій роботі запозичень, та 

про інформованість щодо можливих санкцій у випадку виявлення фактів 

плагіату. Відмова у написанні заяви означає недопуск кваліфікаційної роботи 

до захисту. У разі негативного висновку онлайн-сервісу Unicheck робота 

повертається на доопрацювання. Неприйнятним вважається рівень 

оригінальності тексту менше 50 %.  

Наукові публікації і кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти 

розміщуються в інституційному репозитарії університету. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед 

здобувачів вищої освіти ОП? коротке поле 

ЖНАЕУ розбудовує цілісну систему забезпечення академічної 

доброчесності, до якої входить: введення норм відповідальності студентів за 

плагіат; розробка кодексів честі студентів; створення незалежних етикетів з 

етики, які б наглядали за дотриманням етичних стандартів та вирішували б 

спори у випадку їх порушення. 

Академічна доброчесність популяризується серед здобувачів вищої 

освіти освітньої програми «Захист і карантин рослин» через просвітницьку 

роботу із залученням працівників бібліотеки, студентів, викладачів та 

адміністрації університету. 

Високий рівень академічної доброчесності, що підтримується всіма 

учасниками освітнього процесу забезпечує зростання престижу ЖНАЕУ та 

його кадрового складу, підвищує рейтинг в системі вищої освіти України, що 

підвищує привабливість університету на ринку освітніх послуг для 

потенційних здобувачів. 

При реалізації ОП не було виявлено випадків недотримання 

академічної доброчесності студентами. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? 

Наведіть приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти 

відповідної ОП коротке поле 

У разі виявлення порушення академічної доброчесності у ЖНАЕУ 

передбачаються наступні процедури: встановлення факту плагіату може бути 

підставою для відмови у прийнятті матеріалів до розгляду або повернення 

матеріалів на доопрацювання; факт плагіату у творах здобувачів вищої освіти 

може бути встановлений комісією, створеною наказом ректора Університету; 

встановлення факту плагіату в опублікованих творах здобувачів наукового 

ступеня є підставою для заборони автору включати такі твори у перелік своїх 

наукових робіт.  



Обов’язкова перевірка на академічний плагіат кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти ОП «Захист і карантин рослин» передбачена у грудні 

2019 р. Низький рівень оригінальності тексту атестаційної роботи є 

підставою для прийняття відповідних рішень. Крім того, здобувачі ОП мають 

досвід опублікування наукових праць, а тому ознайомлені з процедурою 

перевірки робіт на академічний плагіат та можливими санкціями за 

негативного результату такої перевірки.  

У разі виявлення академічного плагіату автори несуть відповідальність 

відповідно до чинного законодавства. 

Основним документом, яким керується ЗВО з вирішення питань 

порушення академічної доброчесності є «Положення про академічну 

доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату в ЖНАЕУ». 

  



6. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ 

6.1. Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП 

забезпечується необхідний рівень їх професіоналізму? коротке поле 

Конкурсний добір викладачів на вакантні посади науково-педагогічних 

працівників в ЖНАЕУ ґрунтується на: Законах України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», наказі МОН України від 05.10.2015 № 1005 «Про затвердження 

Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 

трудових договорів (контрактів)», Статуті ЖНАЕУ та Порядку проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ. 

Розгляд документів претендентів на вакантні посади здійснюється 

конкурсною комісією університету. Кандидатури претендентів попередньо 

обговорюються на засіданні кафедри захисту рослини.  

Після загальної процедури конкурсного добору викладачами 

підписується контракт, який передбачає виконання наступних обов’язків: 

публікація наукових статей, підручників та передача їх до репозитарію 

університету; публікація не менше двох статей на рік у фахових виданнях 

України, не менше однієї статті на рік у виданнях, що індексується науково 

метричними базами даних Web of Science, Scopus, Index Copernicus, EBSCO 

або іншими міжнародними базами даних; участь у наукових конференціях; 

здійснення керівництва науковою роботою студентів; розроблення 

електронних навчальних матеріалів; розробка курсів дистанційного навчання 

в середовищі Moodle; виконання відповідної навчальної, методичної, 

наукової, організаційної роботи. 

6.2. Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином 

ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього 

процесу коротке поле 

Показовим прикладом залучення роботодавців до освітнього процесу 

за ОП є запровадження дуального навчання у ЖНАЕУ, що регламентується 

Положенням про порядок організації та проведення дуального навчання у 

ЖНАЕУ від 30.01.2019 р. протокол № 6. 

У 2019 р. було складено тристоронній договір про дуальне навчання 

між ЖНАЕУ, ПП «Галекс-Агро», с. Стриєва, Новоград-Волинського району 

Житомирської області та магістром першого року навчання ОП «Захист і 

карантин рослин» Кальчуком Михайлом Михайловичем. 

Фахівцями деканату агрономічного факультету, згідно ОП 

підготовлено індивідуальний навчальний план студента, який був 

погоджений з підприємством. 

Крім дуального навчання для посилення практичної спрямованості ОП 

та залучення роботодавців заключено договори про співробітництво кафедри 

захисту рослин та сільськогосподарськими підприємствами різних форм 

власності на 5 років, зокрема, ТОВ «Господарський двір» Романівського р-

ну; ПАТ «Андрушівське» Андрушівського р-ну; ПСП «Саверці» 



Попільнянського р-ну; СФГ «Обрій» Лугинського р-ну; СТОВ «Хортиця-

Агро» Попільнянського р-ну; СТОВ «Ліщинське» Житомирського р-ну. 

Участь роботодавців передбачена у розробці та вдосконаленні освітніх 

програм та навчальних планів, тематики курсових та атестаційних робіт 

(проєктів), у проведенні атестації здобувачів вищої освіти. А також вони  

залучаються до проведення лекцій, практичних занять, тренінгів, наукових 

досліджень, стажування викладачів на виробництві, спільні програми. 

6.3. Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином 

ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, 

експертів галузі, представників роботодавців коротке поле 

До викладання та організації освітнього процесу за ОП залучаються 

практики та експерти в галузі захисту і карантину рослин. Систематично 

проводяться відкриті лекції професора ННЦ «Інститут біології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктора біологічних 

наук, академіка НААНУ, Бойка Анатолія Леонідовича  на теми: «Основи 

екології та біофізики вірусів». 

Так, 04.10.19 р. проведено відкриту лекцію на тему "Біологічні 

особливості інвазійних видів, як основа заходів обмеження їх поширення, на 

прикладі, борщівника Соснівського і золотарника канадського". Лектор – 

Прохоров Валерій Миколайович, доктор біологічних наук, головний 

науковий співробітник лабораторії росту та розвитку рослин Інституту 

експериментальної ботаніки Національної академії наук Білорусі, що сприяло 

розширенню знань здобувачів та можливості застосування практичного 

досвіду у своїх наукових дослідженнях. 

16 жовтня 2019 року відбулася зустріч здобувачів вищої освіти з 

офіційним представником ТОВ «Німецький аграрний холдинг», на якій було 

презентовано програму сучасних технологій високоефективного органічного 

виробництва в Німеччині, що сприяє розширенню знань здобувачів, а також 

можливість їх участі у спільних українсько-німецьких проектах. 

На лабораторно-практичних заняттях за ОП менеджер з продажу 

компанії «Сингента» Західного бізнес регіону Ільченко Леонід Петрович 

продемонстрував ефективні заходи захисту рослин від шкідливих організмів. 

6.4. Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові 

викладачів ОП? Наведіть конкретні приклади такого сприяння коротке 

поле 

У ЖНАЕУ процедурні аспекти підвищення кваліфікації та стажування 

викладачів регламентуються Положенням про підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ (наказ ЖНАЕУ від 

26.11.2015 № 04).  

Підвищення кваліфікації проводиться з урахуванням дисциплін, які 

викладаються для студентів ОП в установах, де реалізовується програма 

професійного розвитку викладача, зокрема, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України м. Київ; ДП «Агроосвіта» МОН 

України, м. Київ; Інститут сільського господарства Полісся НААН 

м. Житомир.  



У ЗВО реалізуються власні програми підвищення кваліфікації 

(семінари, тренінги, вебінари, «круглі столи», Дні поля). Для професійного 

розвитку, викладачі були запрошені до перегляду демонстраційних посівів 

компанії «Хімагромаркетинг» (с. Глибочиця). Також викладачі та студенти 

ОП брали  участь у «Дні органічного поля», що відбувся на базі 

ТОВ «Дедденс Агро» Гощанського району Рівненської області (19 червня 

2019). Крім того, у підприємстві працюють випускники та студенти 

спеціальності «Захист і карантин рослин»: Леонід Ільчишин (заступник 

директора), Дмитро Брицов (агроном), В’ячеслав Кузьмінський (агроном). 

Гарант ОП М. М. Ключевич пройшов Міжнародне стажування з 

принципів обґрунтування концепції формування та функціонування сталих і 

оздоровчих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних і 

абіотичних чинників (09.09.19 р.-11.10.19 р.), обсягом 180 год. у Akademie 

HUSPOL, Томіндо, Чеська республіка.  

6.5. Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької 

майстерності коротке поле 

Серед заходів із заохочення та підтримки наукової та професійної 

діяльності викладачів ЗВО превалюють матеріальне заохочення та різні 

форми морального заохочення. ЖНАЕУ компенсує витрати, та виплачує 

премії за публікацію статей у виданнях, що індексується науково-

метричними базами даних Web of Science, Scopus, а також патентів на 

винахід та корисну модель (Наказ № 368-к від 31.08.2017 р.); здійснює оплату 

відряджень, надає можливість для стажування за кордоном; фінансує наукові 

перспективні дослідження; надає грошову винагороду з нагоди святкування 

ювілейної дати від дня народження викладача. 

Крім того, для стимулювання розвитку викладацької майстерності за 

досягнення у фаховій сфері існують у ЖНАЕУ різні форми нематеріального 

заохочення: нагородження почесними грамотами з нагоди 90-ї річниці  

заснування Житомирського національного агроекологічного університету та 

з нагоди святкування професійних свят працівників; висловлювання подяки; 

надання пріоритету при укладанні контрактів за особистий професійний 

рівень викладача; інформування про наукові заходи (гранти, конференції, 

форуми тощо). Для вдосконалення педагогічної та професійної майстерності 

ЖНАЕУ надає можливість науково-педагогічним працівникам пройти курси 

підвищення кваліфікації, відвідування професійних тренінгів, вебінарів, 

форумів, які проходять на базі ЗВО тощо. 

 

  



7. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ 

7.1. Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-

технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а 

також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення 

визначених ОП цілей та програмних результатів навчання? коротке 

поле 

Головним структурним підрозділом, який забезпечує досягнення цілей 

та програмованих результатів навчання ОП є кафедра захисту рослин 

ЖНАЕУ. Кафедра має достатнє матеріально-технічне та навчально-

методичне забезпечення ОП. 

Матеріали та обладнання які використовуються в освітньому процесі 

сертифіковані та відповідають діючим вимогам ОП. Оновлення матеріально-

технічної бази та навчально-методичного забезпечення здійснюється з 

бюджетного та позабюджетного фондів університету. 

Ресурси ОП вільно доступні для здобувачів вищої освіти не лише у 

друкованому вигляді, а й у електронному на інформаційних ресурсах 

університету. В усіх навчальних корпусах та гуртожитках університету 

працює безоплатний доступ до мережі Internet. Умови навчання та роботи є 

безпечними для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. Усі викладачі та 

здобувачі вищої освіти вільно і безоплатно користуються інформаційними 

ресурсами бібліотеки та науково-інформаційних джерел університету. 

Здобувачі ОП мають вільний доступ до фондів та електронних 

каталогів наукової бібліотеки ЖНАЕУ, де містяться навчально-методичні 

матеріали з дисциплін навчального плану (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). 

В університеті використовується зручна електронна форма розкладу 

занять (http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999). 

Документи про фінансову діяльність, організацію освітнього процесу 

та інші документи нормативно-правової бази розташовані на сайті ЖНАЕУ: 

http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya. 

7.2. Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у 

ЗВО, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої 

освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 

цих потреб та інтересів? коротке поле 

ЖНАЕУ забезпечує вільний доступ викладачів і здобувачів до 

інфраструктури та ресурсів, потрібних для навчання та викладання за ОП.  

Інформаційне та навчально-методичне наповнення освітнього 

середовище формується за інтересами й результатами навчання кожного 

здобувача вищої освіти за ОП. Потреби та інтереси здобувачів вищої освіти 

визначаються методами їх індивідуальних опитувань та тестувань, 

результати яких обговорюються на зборах академічних груп, засіданнях 

кафедри захисту рослин, старостатах, вченій раді факультету та 

визначаються пріоритети щодо покращення і удосконалення освітнього 

середовища. Для покращення зацікавленості та результативності навчання 

здобувачів вищої освіти вживаються заходи щодо практичного закріплення 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya


здобутих знань безпосередньо на виробництві під час практичних занять і 

виробничих практик. Програми практик розробляються відповідно до потреб 

роботодавців та зацікавленості студентів.  

Наповнення навчально-методичних комплексів дисциплін враховує 

інноваційність тематик, виробнича потреба та зацікавленість щодо виконання 

кожної теми та завдання. Для покращення освітнього середовища регулярно 

проводяться зустрічі, круглі столи, семінари та конференції за участю 

роботодавців та студентів, які навчаються за індивідуальним графіком та 

працюють на виробництві. Такі заходи дають можливість розробляти 

стратегії щодо короткострокових і довготривалих планів поліпшення якості 

здобування вищої освіти за освітньою програмою. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього 

середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи 

психічне здоров’я) коротке поле 

У ЖНАЕУ освітній процес проходить у безпечному для життя і 

здоров’я середовищі, яке нормується національними стандартами. З метою 

створення безпечного середовища регулярно проводяться навчання для всіх 

здобувачів вищої освіти щодо поводження у надзвичайних ситуаціях та 

правил евакуації, відповідні інструктажі з охорони праці.  

Умови забезпечення безпечних умов освітнього середовища 

обговорюються на засіданнях кафедр, радах факультетів, ректорату та Вченої 

ради університету. За умов виникнення несприятливих чи небезпечних умов 

створюються спеціальні комісії для оцінки ситуації та прийняття рішень 

щодо впровадженя заходів безпеки життю і задоров’ю викладачів та 

студентів. На кожному факультеті визначено осіб відповідальних за безпеку 

та охорону праці, які проходять регулярні курси підвищення кваліфікації та 

інструктажі.  

З метою створення здорового морально-психологічного середовища 

для здобувачів вищої освіти регулярно (планово і позапланово) проводяться 

конференції, семінари та зустрічі зі спеціалістами щодо духовного, 

морально-етичного, психо-фізичного виховання тощо. Кожен науково-

педагогічний працівник і студент проходить флюорографічне обстеження і 

представляє документ для реєстрації. Крім того, на засіданнях кафедр, 

старостатах і зборах кураторів завжди обговорюються плани виховної 

роботи, проблеми та перспективи впровадження заходів щодо поліпшення 

умов безпечності освітнього середовища та психічного здоров’я здобувачів 

вищої освіти.  

7.3. Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, 

консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти? Яким 

є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою 

відповідно до результатів опитувань? довге поле 

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна 

підтримка здобувачів вищої освіти за ОП здійснюється відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу в Житомирському 

національному агроекологічному університеті, введеного в дію наказом 



ректора від 28.03.2019 року. 

Здобувачі вищої освіти щорічно, на початку навчального року, 

ознайомлюються з основними положеннями освітньої програми, переліком 

дисциплін та формами навчання і, на основі власного аналізу, визначаються з 

вибором спеціалізації. Усі заняття проводяться згідно розкладу за кожною 

спеціалізацією. Розклад занять (відповідно до навчальних планів та 

навчального навантаження викладачів) постійно знаходиться у вільному 

доступі на сайті університету (ПС-Розклад v.3.8). 

В освітньому процесі на лекціях та практичних заняттях активно 

використовуються інтерактивні, мультимедійні та інші методи презентації 

матеріалів дисциплін. Крім того, постійно проводяться тематичні опитування 

діалогові спілкування та тестування за якими визначається рівні комунікації 

здобувачів вищої освіти ОП. 

З метою підвищення комунікації для спілкування зі студентами на 

викладання лекцій в університет запрошуються провідні вчені й спеціалісти-

виробничники з України та інших держав. Викладачі університету проводять 

консультації та індивідуальні заняття згідно розроблених графіків за кожною 

дисципліною ОП. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за 

індивідуальним графіком або мають особливі потреби застосовується 

дистанційна форма навчання за допомогою системи Moodle та соціальних 

мереж фейсбук, інстаграм та ін.  

Здобувачі вищої освіти ОП щорічно проходять закордонну практику де 

набувають нових теоретичних знань та фахового практичного досвіду.  

Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти за ОП проводиться при 

підтримці профспілкового комітету студентів, студентської ради та деканату. 

Зокрема пільгова категорія студентів денної форми навчання за подання 

деканатом отримують соціальну стипендію, безкоштовно проживають у 

гуртожитках університету тощо. Ректорат, студентська рада та профком 

студентів сприяють заохоченню здобувачів вищої освіти щодо наукової 

роботи, участі у соціальних, науково-навчальних, спортивних та громадських 

заходах. 

Завдяки такої організації і підтримки здобувачі вищої освіти можуть 

навчатися за індивідуальним планом, дуальною освітою, а ті хто від’їжджає 

на практику за кордон −достроково складати сесію.  

Організація, соціальна підтримка та якість і повнота виконання 

навчальних планів і програм контролюється ректором, навчально-науковим 

відділом, деканатами, випусковими кафедрами, методичними комісіями. 

7.4. Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права 

на освіту особами з особливими освітніми потребами? Наведіть 

конкретні приклади створення таких умов на ОП (якщо такі були) 

коротке поле 

ЖНАЕУ створює відповідні умови щодо реалізації права на освіту для 

осіб з особливими освітніми проблемами. У ЖНАЕУ побудовані пандуси, 

прибудинкові територію відповідають потребам людей з особливими 

потребами, наявні два ліфти у корпусі 4, за необхідності аудиторії 



оснащуються спеціальними партами. 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 

ЖНАЕУ (від 27.03.2019 року) особи з особливими освітніми потребами 

мають право перебувати на навчанні за індивідуальним графіком. З порядком 

переведення і умовами навчання за індивідуальним графіком здобувачі вищої 

освіти ознайомлюються на сайті університету (публічна інформація) та 

отримують необхідну інформацію в деканаті й провідного юрисконсульта 

ЖНАЕУ. Для повного забезпечення прав на освіту осіб з особливими 

потребами поза межами університету, передбачено дистанційні форми 

індивідуального навчання відповідно до Положення про дистанційне 

навчання в Житомирському національному агроекологічному університеті 

(Наказ ЖНАЕУ від 09.09.2015 року протокол № 2). 

Дистанційна форма навчання передбачає постійний контакт здобувачів 

вищої освіти, які навчаються за ОП, з викладачами університету 

застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі та через 

систему Мудл. Усі веб-ресурси для зареєстрованих учасників освітнього 

процесу за ОП є у вільному доступі на безоплатній основі відповідно до 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти. 

7.5. Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури 

врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із 

сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 

чином забезпечується доступність політики та процедур врегулювання 

для учасників освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під 

час реалізації ОП? довге поле 

У ЖНАЕУ наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення 

конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх учасників освітнього 

процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОП «Захист і 

карантин рослин».  

Освітня діяльність університету базується на принципах дотримання 

демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і 

можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та 

прозорості. 

Урегулювання конфлікту інтересів у ЖНАЕУ здійснюється відповідно 

до Закону України «Про запобігання корупції» за допомогою одного з 

нижченаведених заходів: усунення працівника від виконання завдання; 

встановлення додаткового контролю за виконанням працівником 

відповідного завдання; обмеження у доступі працівника до певної 

інформації; перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника; 

переведення працівника на іншу посаду; звільнення працівника.  

Для повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми, 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень на 

інформаційних стендах та на офіційному веб-сайті ЖНАЕУ розміщено 

відповідну інформацію (номер телефону для здійснення повідомлень, 

електрона адреса тощо).  

Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до ЖНАЕУ, відбувається  



відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону 

України «Про звернення громадян». Також дане питання врегульоване 

локальними актами ЖНАЕУ, а саме: Положення «Про забезпечення доступу 

до публічної інформації у ЖНАЕУ» та «Інструкцією з ведення діловодства в 

Університеті».  

Про результати розгляду скарг і звернень громадянину повідомляється 

письмово або усно, за його бажанням. 

Упродовж періоду впровадження освітньої діяльності за ОП «Захист і 

карантин рослин» конфліктних ситуацій не було.  

 

  



8. ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

8.1. Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, 

затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть 

посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому доступі в 

мережі Інтернет 

У ЖНАЕУ процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 

періодичного перегляду ОП «Захист і карантин рослин» регулюються 

«Положення про організацію освітнього процесу у Житомирському 

національному агроекологічному університеті» 

(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1

%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%

D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2

%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%

BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%83%20%

D0%96%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%A3.pdf). 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається 

перегляд ОП? Які зміни були внесені до ОП за результатами останнього 

перегляду, чим вони були обґрунтовані? довге поле 

Зміст освіти в університеті визначається освітньою (освітньо-

професійною чи освітньо-науковою) програмою підготовки, структурно-

логічною схемою підготовки, робочими програмами навчальних дисциплін, 

іншими нормативними актами у сфері вищої освіти та університету і 

відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, 

методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні 

навчальних занять та інших видів освітньої діяльності. 

Процедури розробки, затвердження, моніторингу та періодичність 

перегляду освітніх програм здійснюється відповідно до «Положення про 

внутрішню систему забезпечення якості освіти у Житомирському 

національному агроекологічному університеті» (http://znau.edu.ua/m-

universitet/m-publichna-informatsiya). 

Сама система внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті 

передбачає щорічний моніторинг та періодичне оновлення освітніх програм 

підготовки здобувачів вищої освіти. Критерії, за якими відбувається перегляд 

освітніх програм, формулюються як результати зворотного зв’язку з науково-

педагогічними працівниками, студентами, випускниками і роботодавцями, 

так і внаслідок прогнозування розвитку галузей знань та потреб суспільства. 

Внесення змін до освітніх програм ухвалюється вченою радою університету. 

Перегляд ОП «Захист і карантин рослин» здійснюється щорічно з 

урахуванням пропозицій усіх учасників освітнього процесу та стейкхолдерів.  

Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний 

навчальний рік складається індивідуальний навчальний план, що 

затверджується ректором. Нормативні навчальні дисципліни встановлюються 

відповідно до компетентностей фахівців, визначених проектом стандарту 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%83%20%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%A3.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%83%20%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%A3.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%83%20%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%A3.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%83%20%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%A3.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%83%20%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%A3.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%83%20%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%A3.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%83%20%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%A3.pdf
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya


вищої освіти, дотримання назв яких та обсягів є обов'язковим. Вибіркові 

навчальні дисципліни встановлюються університетом відповідно до 

пропозицій роботодавців та вибору студентів, концепції підготовки фахівців 

з метою задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти, ефективного 

використання можливостей і традицій університету. 

Для реалізації права вибору студентами індивідуальної траекторії 

навчання вільний вибір навчальних дисциплін студентом здійснюється у 

межах передбачених відповідною програмою обсягом, що становить не 

менше 25 % від загального обсягу кредитів ЄКТС, передбаченого для рівня 

«магістр». Процедура формування переліку та подальшого вивчення 

студентом навчальних дисциплін із циклу вільного вибору для здобуття ОС 

«Магістр» визначена у «Положенні про формування навчальних дисциплін 

вільного вибору студентів ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-

publichna-informatsiya). 

Упродовж останніх двох років відбулися зміни в освітній програмі 

«Захист і карантин рослин», що обумовлені вимогами щодо екологізації 

виробництва сільськогосподарської продукції та отримання якісних 

продуктів харчування, екологічно безпечного захисту урбофітоценозів від 

шкідливих біотичних і абіотичних чинників у результаті чого в освітній 

процес було введено дисципліни «Біобезпека у захисті рослин» і 

«Трофологія». 

8.2. Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як 

здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП 

та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги 

під час перегляду ОП коротке поле 

Здобувачі вищої освіти ЖНАЕУ залучені до участі у діяльності органів 

громадського самоврядування університету, вчених рад факультетів, Вченої 

ради університету, органів студентського самоврядування. 

Під час анкетування здобувачі висловлюють свою думку та пропозиції 

стосовно змісту ОП та процедур забезпечення її якості. Так, за результатами 

останнього опитування проведеного у 2018–2019 навчальному році, були 

виявлені такі основні критерії перегляду відповідних ОП: оновлення 

інформації за спеціальними дисциплінами, вилучення зі структури ОП 

неактуальних дисциплін, введення до структури ОП дисциплін, що 

передбачають застосування новітніх технологій. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах 

внутрішнього забезпечення якості ОП коротке поле 

Здобувачі вищої світи безпосередньо залучаються до процесу 

перегляду ОП «Захист і карантин рослин». Основні пропозиції студентами 

надаються після проходження ними виробничої практики, а також семінарів і 

тренінгів. Здобувачі звертаються до викладачів кафедри захисту рослин із 

пропозиціями щодо покращення навчального процесу. Зокрема, після такого 

звернення, до вибіркових компонентів освітньої програми було додано 

дисципліни «Біобезпека у захисті рослин» та «Екологія агроекосистем».  

Щорічно випусковою кафедрою проводиться опитування здобувачів за 

http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya
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допомогою заповнення паперових анкет. Результати опитування 

використовуються як індикатор оцінювання якості освітнього процесу та 

враховуються при розробці та удосконаленні ОП. 

Порядок участі студентського самоврядування у розробці та перегляді 

освітніх програм відображене у «Положенні про студентське самоврядування 

в Житомирському національному агроекологічному університеті». Органи 

студентського самоврядування беруть участь в обговоренні та вирішенні 

питань удосконалення освітнього процесу і науково-дослідної роботи та 

вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм. Студентська 

рада бере участь у засіданнях кафедри захисту рослин та зборах робочих 

груп, на яких розглядаються питання щодо освітнього процесу та перегляду 

ОП. Основні пропозиції, що були запропоновані органами студентського 

самоврядування, стосувалися можливості проходження закордонної 

практики, розширення академічної та міжнародної мобільності. 

8.3. Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як 

роботодавці безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу 

періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості 

коротке поле 

Для забезпечення освітнього процесу було укладено договори між 

кафедрою захисту рослин та селекційно-дослідними станціями, науковими 

устоновами: Інститут сільського господарства Полісся НААН України, 

Інститут картоплярства НААН України, Інститут захисту рослин НААН 

України, Житомирський обласний державний центр експертизи сортів 

рослин Українського інституту експертизи сортів рослин. 

У рамках забезпечення якості ОП «Захист і карантин рослин» 

університетом були укладені угоди з наступними компаніями-

стейкхолдерами: ТОВ «Господарський двір», СФГ «Сновмілк», 

СФГ «Шевченківське», ТОВ «Інтер-Случ», ТОВ «Енселко-Агро», 

ТОВ «Ноекосфера», ТОВ «Вега Агро». 

До розробки ОП були залучені представники науково-дослідних 

установ та сільськогосподарських підприємств. Зокрема, на підставі 

пропозицій д. с.-г. н., професора, заступника директора з наукової роботи 

Інституту захисту рослин НААН України С. В. Ретьмана до компонентів ОП 

було включено дисципліни «Методологія і організація наукових 

досліджень», «Методи випробувань засобів захисту рослин», «Методи 

створення інфекційних фонів у фітопатології»».  

Крім того, дієвою формою урахування інтересів роботодавців за ОП є 

проведення ярмарку вакансій, круглих столів на базі ЖНАЕУ.  

Пропозиції від роботодавців щодо оновлення ОП збираються через 

анкетування. Результати опитування розглядаються й обговорюються на 

засіданні кафедри захисту рослин та враховуються для перегляду та 

оновлення змісту ОП на наступний рік.  

8.4. Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо 

кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП 

коротке поле 



Процедура збирання інформації щодо кар’єрного росту випускників 

ОП «Захист і карантин рослин» проводиться шляхом їх опитування – 

анкетування. У такий спосіб вони діляться власним досвідом 

працевлаштування та надають інформацію щодо практичного застосування 

знань і умінь, здобутих під час навчання. 

У соціальній мережі фейсбук створена сторінка 

(https://www.facebook.com/zaxyst.roslyn) та група у вайбері 

(https://invite.viber.com/?g=ocTztfgfi0oKkpkH3RSkI2-APlFyCbvQ) до якої 

залучаються випускники кафедри захисту рослин ЖНАЕУ, які активно 

приймають участь в опитуваннях та діляться своїм досвідом роботи у галузі 

захисту та карантину рослин. 

Результати спілкування з випускниками враховуються в якості 

пропозицій при розробці та перегляді освітніх програм. 

Для прикладу приводимо окремі кар’єрні шляхи випускників кафедри 

захисту рослин: 

Лущик Олена Олександрівна (ПП «АДЛЕР») працює менеджером з 

маркетингу по продажу с.-г. техніки, засобів захисту рослин та добрив.  

Дроздова Ганна Андріївна (ПП «АДЛЕР») працює організатором збуту 

засобів захисту рослин та добрив.  

Мисечко Сергій Олександрович (ПП «АДЛЕР») – менеджер зі збуту.  

Стенюк Наталія Олександрівна (ПП «АДЛЕР») – менеджер з 

маркетингу продажу с.-г. техніки, засобів захисту рослин та добрив. 

Ільчишин Леонід Миколайович – заступник директора з виробництва в 

ТОВ «ДЕДДЕНС АГРО». 

Брицов Дмитро Русланович – агроном із захисту рослин у 

ТОВ «ДЕДДЕНС АГРО». 

8.5. Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП 

були виявлені у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення якості ЗВО 

відреагувала на ці недоліки? довге поле 

Згідно Положення про внутрішнє забезпечення якості вищої освіти 

Житомирського національного агроекологічного університету система 

внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті передбачає щорічний 

моніторинг та періодичне оновлення освітніх програм підготовки здобувачів 

вищої освіти.  

Під час розробок ОП «Захист і карантин рослин» у 2017–2018 рр. було 

недостатньо враховано галузеві та міжнародні тенденції розвитку 

сільськогосподарського виробництва та захисту урбофітоценозів від 

шкідливих біотичних і абіотичних чинників. Тому в 2019 р. до ОП було 

включено додаткові дисципліни у вибіркові компоненти: «Трофологія», 

«Біобезпека у захисті рослин». 

У ЖНАЕУ створена та функціонує академічна платформа щодо 

урахування міжнародних аспектів розвитку всіх освітніх програм, у т.ч. 

ОП «Захист і карантин рослин», інфраструктура якої містить: відділ 

міжнародних зв’язків, низку міжнародних організацій та асоціацій, що є 
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партнерами ЖНАЕУ, а також міжнародні програми та партнерство. 

На базі Житомирського національного агроекологічного університету 

7 лютого 2019 року було засновано Інформаційний центр Європейського 

Союзу в Житомирській області. 

В ЖНАЕУ у період з 01.09.2016 р. по 31.08.2019 р. набув реалізації 

проєкт Європейського Союзу Еразмус+ Жан Моне модуль «Аграрна політика 

ЄС» № 574608-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE. 

Процедури щодо забезпечення якості реалізації, контролю та 

моніторингу внутрішніх показників освітньої діяльності за ОП проводяться 

на рівні засідання: кафедри захисту рослин, Вченої ради агрономічного 

факультету, Вченої ради ЖНАЕУ. 

Для підвищення ефективності функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти в ЖНАЕУ було створено науково-

навчальний відділ. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх 

програм, формулюються як у результаті зворотного зв’язку з науково-

педагогічними працівниками, студентами, випускниками, роботодавцями, 

так і в наслідок прогнозування розвитку галузей знань та потреб суспільства.  

Внесені зміни при коректуванні були направлені на удосконалення 

освітньої програми для підвищення якості навчального процесу. Для 

підвищення успішності з дисципліни «Управління чисельності бур’янів в 

агроценозах» в компоненті ВБ 1.4 була змінена форма підсумкового 

контролю із заліку на екзамен. 

У зв’язку з виробничою проблемою забруднення навколишнього 

середовища пестицидами та іншими шкідливими речовинами (за заявками 

виробничників) освітні програми навчального процесу було надано 

екологічну спрямованість шляхом заміни дисципліни «Організація захисту 

рослин» в компоненті ВБ1.4 на навчальну дисципліну «Біобезпека в захисті 

рослин». 

Згідно пропозиції виробничників до розширення напряму 

фітосанітарного моніторингу в технологіях сільськогосподарського 

виробництва в компоненті ВБ 1.16 освітньої програми навчальна дисципліна 

«Захист рослин урбофітоценозів» була замінена на «Фітосанітарний 

моніторинг» з заліковою формою підсумкового контролю. 

8.6. Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення 

якості вищої освіти беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким 

чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та акредитацій 

інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП? довге поле 

Відзначимо, що зауваження та пропозиції з останньої акредитації мали 

наступний характер: 

1) збільшення обсягів держбюджетної наукової тематики; 

2) налігодити співпрацю з зарубіжними вищими навчальними 

закладами щодо обміну студентами та науковцями, створення передумов для 

програм «подвійних дипломів»; 

3) продовжувати роботу з оновлення і поповнення матеріального фонду 

кафедри сучасними ПЕОМ, лабораторним обладнанням; 



4)  колективу кафедри захисту рослин поглибити роботу над розробкою 

і публікацією власних навчальних посібників, підручників за професійно-

орієнтованими дисциплінами, монографій з актуальних проблем із захисту 

рослин. 

Відповідно до рекомендацій експертної комісії було значно розширено 

наукові тематики кафедри захисту рослин, станом на 2019 р. їх кількість 

складає вісім тем. Викладачі кафедри постійно здійснюють публікації у 

виданнях, що входять до таких міжнародних наукометричних баз 

реферування та індексування: Scopus (Нідерланди); Web of Science; EBSCO 

(США); SciVerse Scopus (Нідерланди); EconLit (США); ISSN International 

Centre (Франція); Ulrich's Periodicals Directory (США); Index Copernicus 

(Польща); Google Scholar; ResearchBib (Японія); Universal Imfact Factor 

(Австралія) та інші. 

ЖНАЕУ системно підходить до питання інтеграції до європейського та 

світового науково-освітянського товариства, що підтверджується поступовим 

розвитком міжнародного співробітництва з відомими зарубіжними 

університетами, організаціями, асоціаціями, агентствами, фондами й 

установами. 

Міжнародна робота ЖНАЕУ спрямована на розширення міжнародного 

співробітництва з метою вивчення і більш ефективного використання 

зарубіжного досвіду викладання і навчання та проведення наукових 

досліджень, оптимізації організації спільних проектів з іноземними 

партнерами. При цьому Університет спрямовував зусилля на участь в 

діяльності міжнародних організацій, розвиток співпраці з іноземними 

вищими навчальними закладами. Важливими напрямами міжнародної роботи 

є залучення науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів до 

участі в міжнародних грантових програмах, академічних обмінах, навчанні в 

іноземних університетах за програмою «подвійного» диплому, пошук 

іноземних громадян для вступу до Університету. 

За сприяння ректорату ЖНАЕУ придбано Стерилізатор паровий ГК-10 

автоклав та створено комп’ютерний клас із сучасними комп’ютерами. 

Співробітниками кафедри поглиблено роботу над розробкою і 

публікацією власних навчальних посібників, підручників за професійно-

орієнтованими дисциплінами, монографій з актуальних проблем із захисту 

рослин надруковано: п’ять посібників, три монографії та ряд методичних 

рекомендацій. 

Враховуючи зміну геополітичної ситуації, кафедра захисту рослин 

розвиває взаємодію з іншими регіонами, які розглядає як перспективні 

складові інтеграції освітньо-наукового простору. 



8.7. Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти 

змістовно залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? 

коротке поле 

Згідно Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої 

освіти в Житомирському національному агроекологічному університеті на 

кафедрі захисту рослин діє система внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти, яка передбачає залучення академічної спільноти кафедри до 

здійснення наступних процедур та заходів: визначення принципів та 

процедур забезпечення якості вищої освіти; удосконалення планування  

освітньої діяльності через розробку, затвердження, моніторинг та 

періодичний перегляд освітніх програм; щорічне оцінювання здобувачів 

вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 

університету, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

посилення кадрового потенціалу університету шляхом забезпечення 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників, 

оптимізації процедури конкурсного відбору на заміщення посад науково-

педагогічних працівників; забезпечення наявності необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за 

освітньою програмою; забезпечення наявності інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім процесом; забезпечення публічності 

інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 

забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників університету та здобувачів вищої 

освіти. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними 

підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур 

внутрішнього забезпечення якості освіти коротке поле 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЖНАЕУ 

передбачає узгоджене функціонування освітньої та управлінської ланок у 

освітній діяльності університету. Якість освітньої діяльності визначається як 

рівень організації освітнього процесу, що відповідає стандартам освітньої 

діяльності, у яких зазначено сукупність мінімальних вимог до кадрового, 

навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу університету.   

Структурними підрозділами ЖНАЕУ в контексті здійснення процесів і 

процедур внутрішнього забезпечення якості освіти є:  

– навчально-науковий центр (організація, планування, контроль, аналіз 

та вдосконалення освітнього процесу; організація систематичного контролю 

за проведенням усіх видів навчальних занять; проведення систематичного 

контролю за діяльністю кафедр університету);  

– центр післядипломної освіти (якісна реалізація післядипломної освіти 

громадян (підвищення кваліфікації, стажування, спеціалізація (освітня 

програма), підготовка та перепідготовка) на основі стандартів вищої освіти 

відповідно до ліцензованих обсягів за кожним видом освітньої діяльності та 



згідно з вимогами сучасних тенденцій розвитку економіки); 

– лабораторія комп’ютерних технологій та телекомунікацій (розробка 

та реалізація комплексу заходів, спрямованих на створення позитивного 

іміджу університету, оприлюднення публічної інформації стосовно 

діяльності університету у ЗМІ та на офіційному веб-сайті. 

  



9. ПРОЗОРІСТЬ І ПУБЛІЧНІСТЬ 

9.1. Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх 

учасників освітнього процесу? Яким чином забезпечується їхня 

доступність для учасників освітнього процесу? коротке поле 

У ЖНАЕУ права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу 

регулюються наступними документами:  

- Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ (Наказ 

ректора від 28.03.19 р. № 55); 

- Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ (Наказ ректора від 28.03.19 р. № 55); 

- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти 

у ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 29.12.16 р. № 254); 

- Положення про порядок організації та проведення дуального 

навчання у ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 31.01.16 р. № 9); 

- Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 

09.09.2015 р. № 2); 

- Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору 

студентами ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 31.03.2016 р. № 58); 

- Типове положення про деканат факультету ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ 

від 29.06.2016 р. № 11); 

- Типове положення про кафедру (Проект від 26.10.16 р.); 

- Колективний договір (зареєстровано ЖМР від 22.01.2019 р. № 9); 

- Зміни до колективного договору (зареєстровано ЖМР від 

26.04.2017 р. № 109). 

В зазначених положеннях висвітлені основні аспекти організації 

освітнього процесу, з чіткими та зрозумілими роз’ясненнями, щодо правил та 

обов’язків всіх учасників освітнього процесу в ЖНАЕУ.  

Уся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у 

відкритому доступі на офіційному сайті ЖНАЕУ в розділі публічна 

інформація (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya).  

9.2. Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію 

про оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з 

метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 

(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки 

http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei-zhytomyrskoho-

natsionalnoho-ahroekolohichnoho-universytetu. 

9.3. Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в 

мережі Інтернет інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, 

очікувані результати навчання та компоненти) 

http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei/spetsialnist-zakhist-i-

karantin-roslin. 

  

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ННЦ/Положення%20про%20порядок%20створення%20та%20організацію%20роботи%20екзаменаційної%20комісії%20у%20ЖНАЕУ.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ННЦ/Положення%20про%20порядок%20створення%20та%20організацію%20роботи%20екзаменаційної%20комісії%20у%20ЖНАЕУ.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/сканирование.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/сканирование.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/дистанційне%20навчання.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Полож_Деканат.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2017/Типове%20положення%20про%20кафедру%2019.10.16%20(pdf.io).pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Колективний%20договір.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2017/zminu_kol_dogovir.pdf
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya
http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei-zhytomyrskoho-natsionalnoho-ahroekolohichnoho-universytetu
http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei-zhytomyrskoho-natsionalnoho-ahroekolohichnoho-universytetu
http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei/spetsialnist-zakhist-i-karantin-roslin
http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei/spetsialnist-zakhist-i-karantin-roslin


11. ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОП 

11.1 Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП? довге поле 

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин рослин»  

розвивається з огляду на існуючі тенденції галузі сільського господарства, 

економіки, промисловості. 

У результаті проведеного самоаналізу, визначено сильні сторони 

освітньо-професійної програми «Захист і карантин рослин»: 

1. Актуальність, що визначається сучасними тенденціями ринку праці: 

набуті здобувачами компетентності створюють перспективну конкурентну 

спроможність випускників на ринку праці, оскільки знаходяться на перетині 

декількох сфер: сільськогосподарської, фінансово-економічної, переробної, 

природничої, харчової, благоустрою територій. 

2. Є перспективною з точки зору працевлаштування в Україні, де 

найбільша частка зайнятих (22,8 %) припадає на професійну групу: керівники 

сільськогосподарських підприємств, менеджери з продажу засобів захисту 

рослин, держслужбовці, агрономи із захисту рослин.  

3. Академічний потенціал кафедри захисту рослин, який забезпечується 

науковим, освітнім та практичним досвідом викладачів та нарощується 

завдяки підвищенню кваліфікації – як професійної (міжнародне стажування 

Akademie HUSPOL, Чеська республіка), так і мовної (у 2019 р. викладачі 

кафедри захисту рослин отримали сертифікати видані Медісонським 

Міжнародним інститутом та бізнес школою (Лондон, Великобританія – 

Сполучене Королівство), які підтверджують високий рівень володіння 

іноземною мовою згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями мовної 

освіти (CEFR) на рівень В2). 

4. Наявність ОП «Захист і карантин рослин» саме в ЖНАЕУ, який є 

єдиним в державі аграрним закладом вищої освіти екологічного 

спрямування, що дозволяє: 

– значно підсилити підготовку фахівців із захисту і карантину рослин 

щодо володінням сучасним рентабельними та природоохоронними методами 

захисту рослин від шкідливих організмів, що є пріоритетним та надважливим 

під час працевлаштування; 

– організувати освітній процес, використовуючи інфраструктурні 

можливості університету (дослідне поле ЖНАЕУ, Ботанічний сад, теплиця 

умови закритого ґрунту).  

Проте, за результатами самоаналізу визначено і слабкі сторони ОП 

Захист і карантин рослин, що потребують окремої уваги:  

1. Під час розробки ОП не враховані принципи природних регулюючих 

механізмів у фітоценозах, де біота, що має відношення до них, формується та 

функціонує саме на трофічних ланцюгах, як між собою, так і щодо самих 

рослин, що суттєво впливає на їх стан або ж здоров’я. 

2. В ОП не включені питання щодо особливостей захисту рослин за 

умов новітнього технічного та інформаційного забезпечення за виробництва 

фітопродукції, що знижує економічну та природоохоронну значимість. 



3. Відсутність використання під час освітнього процесу 

найсучаснішого обладнання для проведення мікологічних, фітопатологічних, 

біотехнологічних лабораторних досліджень, для виявлення та ідентифікації 

збудників хвороб різної етіології. 

4. Відсутність практики викладання дисциплін за ОП англійською 

мовою, що мало б значно розширити можливості для нового набору та 

академічної мобільності.  

11.2. Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 

3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує здійснити для реалізації цих 

перспектив? довге поле 

При розробці інноваційної ОП «Захист і карантин рослин» на 

перспективу будуть включені наступні надзвичайно важливі напрями та 

елементи: 

1) оновимо профіль програми, у тому числі: основні результатами 

навчання, очікувані по завершенню, основні навчальні, викладацькі та 

оцінюючі заходами тощо; 

2) змінимо навчальні плани та його компоненти у кредитах, включаючи 

впровадження нових дисциплін (не менш ніж 10 кредитів ECTS) та 

модернізацією змісту існуючих компонентів (не менш ніж 15 кредитів 

ECTS); 

3) в ОП будуть включені нові дисципліни, які матимуть наступні 

надзвичайно важливі критерії, модулі, теми та питання, які актуальні як для 

науково-освітнього процесу, так і для виробництва з природоохоронними, 

економічними та бізнесовими аспектами: природні, антропоприродні 

(культурноприродні та урболандшафтні) та культурні фітоценози України; 

напрямки та системи виробництва фітопродукції культурних фітоценозів  для 

правильного харчування та інших напрямків господарювання; біота, що має 

позитивне та негативне відношення до фітоценозів України; біота, що має 

позитивне та негативне відношення для фітоценозів України; екологічні та 

абіотичні чинники впливу на біоту фітоценозів; антропічні чинники впливу 

на фітоценози; сучасна та новітня методологія моніторингу фітоценозів та її 

біоти; менеджмент здоров’я фітоценозів; 

4) створимо/оновимо подвійний (український та англійський) контент 

для дисциплін ОП, що відповідає сучасним тенденціям ринку праці, 

розробка/оновлення відповідного нормативного та методичного забезпечення 

дисциплін; 

6) міжнародне стажування викладачів кафедри захисту рослин, для 

впровадження ними передової європейської практики, формування 

відповідного навчального контенту (включаючи проведення тренінгів, 

майстер класів) тощо; 

7) оновлення: ілюстративного матеріалу для демонстрації здобувачам 

вищої освіти під час навчання; матеріального забезпечення науково-

дослідної лабораторії кафедри захисту рослин, а також створення на кафедрі 

захисту рослин фітопатологічної лабораторії для проведення дослідження з 

визначення посівних якостей насіння, фітосанітарної його експертизи, 



визначення збудників хвороб рослин, посівного та посадкового матеріалу, а 

також встановлення ефективності біологічного та хімічного походження 

проти фітопатогенів, що значно поглибить знання здобувачів; 

8) модернізація, корегування структури та змісту ОП буде 

здійснюватися із залученням стейкхолдерів, що є запорукою визначення 

запитів ринку праці. 

  



Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП 

Назва освітнього 

компонента 

Вид компонента 

(дисципліна/курсова 

робота/практика/ 

дипломна робота/інше) 

Поле для завантаження силабуса або 

інших навчально-методичних 

матеріалів 

Якщо викладання навчальної 

дисципліни потребує спеціального  

матеріально-технічного та/або 

інформаційного забезпечення, наведіть 

відомості щодо нього 

Ділова іноземна мова дисципліна Ділова іноземна мова - мультимедійне устаткування Epson 

Методологія і організація 

наукових досліджень 

 

дисципліна Методологія і організація наукових 

досліджень 

- фотоелектрокалориметр 

ФЕК-56 М, 

-  атомно-абсорбційний спектрофотометр С-

115М, 

- полум’яний аналізатор рідин ПАЖ-4, 

- мультимедійне устаткування Epson 

Управління чисельністю 

бур’янів в агрофітоценозах 

 

дисципліна Управління чисельністю бурянів - ваги електронні MW,  

2007 р.,  

- люксметр ST, 

- мікроскопи ХS-2610, 9 шт., 2006 р., 

- мікроскоп бінокуляр ХS 2620, 2 шт, 2006 

р.; 

- мультимедійне устаткування Аcer 

Комплексні системи 

захисту 

сільськогосподарських 

культур 

 

дисципліна Комплексні системи захисту с-г культур - ваги електронні MW, 2007 р.  

- люксометр ST, 

- мікроскопи ХS-2610, 2006 р., 9 шт., 

- мультимедійне устаткування Epson 

Управління чисельністю 

комах фітофагів 

дисципліна Управління чисельністю комах фітофагів - мультимедійне устаткування Epson, 

- ваги лабораторні електронні ТВЕ, 2007 р.,  

- мікроскопи МБС-10, 9шт, 2007 р. 

Фізіологічні зміни в живих 

організмах при 

застосуванні пестицидів 

(токсикологія пестицидів) 

 

дисципліна 

 

Фізіологічні зміни в живих організмах - вологомір «Фауна», 

- респіратор РУ-60 М, 

- рефрактометр УРЛ-1, 

- фотоелектрокалориметр 

ФЕК-56 М, 

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9764/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9852/Get
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https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9854/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9858/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9860/Get


- атомно-абсорбційний спектрофотометр С-

115М, 

полум’яний аналізатор рідин ПАЖ-4, 

- мультимедійне устаткування Acer 

Фізіологічні зміни в живих 

організмах при 

застосуванні пестицидів 

(токсикологія пестицидів) 

 

курсова робота КР_фізіологічні зміни в живих 

організмах 

- вологомір «Фауна», 

- респіратор РУ-60 М, 

- рефрактометр УРЛ-1, 

- фотоелектрокалориметр 

ФЕК-56 М, 

- атомно-абсорбційний спектрофотометр С-

115М, 

полум’яний аналізатор рідин ПАЖ-4, 

- мультимедійне устаткування Acer 

Технологія вирощування 

організмів у біологічному 

захисті рослин 

 

дисципліна Технологія вирощування організмів у 

біологічному захисті рослин 

- шафа сушильна ШС –3, 

- ваги лабораторні електронні ТВЕ, 2007 р. 

-стерилізатор паровий ГК -10, 2017 р.,  

- мікроскопи ХS -2610, 

- мікроскоп ХS-5510, 12 шт, 2006-2007 рр. 

- вебкамера д/мікроскопа Celestron, 2006 р.,  

- термостат ТС-1/80 СПУ, 2007 р. 

- плитка електрична «Мика – 2», 2006 р. 

- мультимедійне устаткування Epson 

Технологія вирощування 

організмів у біологічному 

захисті рослин 

 

курсова робота КР_технологія вирощування організмів у 

біологічному захисті рослин 

- шафа сушильна ШС –3, 

- ваги лабораторні електронні ТВЕ, 2007 р. 

-стерилізатор паровий 

ГК -10, 2017 р.,  

- мікроскопи ХS -2610, 

- мікроскоп ХS-5510, 12 шт, 2006-2007 рр. 

- вебкамера д/мікроскопа Celestron, 2006 р.,  

- термостат ТС-1/80 СПУ, 2007 р. 

- плитка електрична «Мика – 2», 2006 р. 

- мультимедійне устаткування Epson 

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9861/Get
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https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9870/Get


Епіфітотіологія дисципліна Епіфітотіологія шафа сушильна ШС – 3, 2007 р.,  

- ваги лабораторні електронні ТВЕ, 2007 р. 

- стерилізатор паровий 

ГК -10, 2017 р.,  

- мікроскопи МБС -10, 12 шт., 2018 р., 

- мікроскоп ХS-5520, 2006 р., 

- вебкамера д/мікроскопа Celestron, 2006 р.,  

- плитка електрична «Мика – 2», 2006 р., 

- термостат ТС-1/80 СПУ, 2007 р.,  

- мультимедійне устаткування Epson 

Патологія насіння 

сільськогосподарських 

культур 

дисципліна Патологія насіння с-г культур - мікроскопи МБС -10, 12 шт., 2018 р., 

- бінокуляр ХS 6220, 2 шт, 2006 р , лупи, 

-ростильні, 

- чашки Петрі, 

- ламінарний бокс, 

-термостат ТС-1/80 СПУ, 2007 р., 

- стерилізатор паровий 

ГК -10, 2017 р., 

сушильна шафа, 2007 р., 

 - ваги лабораторні електронні ТВЕ, 2007 р. 

Стандартизація і 

правознавство у захисті 

рослин 

дисципліна Стандартизація і правознавство у захисті 

рослин 

- шафа сушильна ШС –3, 2007 р.,  
- ваги аналітичні WA-21, 2007 р. 

- ваги електронні АД-300, 2007 р.,  
- млинки зернові, 

- розсівка ВНШ-4, БІС-1, 

- цукромір СУ -4, 

- рефрактометр УРЛ –1, 

- фотоелектроколориметр КФК-3, 

- іономір ЄВ-74, 

- золомір КЛЗ –1, - радіометр, 

- подрібнювач тканин РТС 

- літрова нурка, 

- ВДК (визначник диференціації клейковини), 

- діафоноскоп ДСЗ-1,  

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9863/Get
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Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 

ПІБ викладача Посада 

Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач 

на ОП (на основі 

табл. 1) 

Обґрунтування 

Мосейчук Олександр 

Михайлович 

Доцент 

кафедри 

іноземних 

мов, кандидат 

філологічних 

наук 

 

ні Ділова іноземна 

мова 
 

Наукову та професійну активність визначено відповідно пунктів 

розділу 30 Ліцензійних умов.  

П. 2. 
1. Мосейчук О. М. Словотворче моделювання однослівних ідіом 

англійської мови. Вісник Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. Вип. 62. 2012. С. 116–120. 

2. Мосейчук О. М. Публіцистичний дискурс як контекст реалізації 

комунікативного впливу на масового адресата. Вісник 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

2012. Вип. 66. С. 174–177. 

3. Мосейчук О. Матушевська Н. Когнітивно-прагматичний аналіз 

комунікативної ситуації СПОКУСА (на матеріалі англомовного 

кінодискурсу). Наукові записки Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія 

“Філологія (мовознавство)”: збірник наукових праць; за. ред. 

Н. Л. Іваницька. Вінниця : ТОВ “Планер”, 2015. Вип. 22. С. 149–157. 

4. Мосейчук О. М. Матушевська Н. В. Когнітивна модель 

комунікативної ситуації спокуса. Вісник Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 2016. Філологічні 

науки. Вип. 2 (84). C. 95–100. 

5. Мосейчук О. М., Фекете Д. Ю. Концептуальна структура 

англомовного трейлеру до кінофільмів у жанрі драма. 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. 2015. № 80. C. 172–176. 



6. Мосейчук О. М., Журавська В. Дискримінація за ознакою 

зовнішності: системно-функціональний аспект (на матеріалі 

сучасної англійської мови). Вісник Житомирського державного 

університету імені Івана Франка (3 (81), 2015. С. 29–34.  

7. Мосейчук О. М. Специфіка реалізації класової дискримінації в 

англомовному дискурсі. Вісник Харківського національного універси

тету ім. В. Н. Каразіна, 2014. № 1124. С. 97–103. 

8. Мосейчук О. М, Разгонова К. С.  Функціонально-

прагматичні особливості реалізації іронії та сарказму в 

контексті бізнес перемовин. Вісник Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 2014. Вип. 2. С. 149–155. 

П. 3.  

Мосейчук О. М. Однослівні ідіоми англійської мови : монографія. 

Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 256 с. 

П. 4.  

Дайнека Н. М. Когнітивно-прагматичні особливості актуалізації 

комунікативної ситуаціі кібербуллінгу (на матеріалі англомовного 

Інтернет-дискурсу) дисертація... канд. філол. наук, спец.: 10.02.04 - 

германські мови. Житомир: Херсонський держ. ун-т, 2017. 218 с. 

Матушевська Н. В. Комунікативна ситуація спокуси у сучасному 

англомовному кінодискурсі: когнітивно-комунікативний аспект. 

дисертація... канд. філол. наук, спец.: 10.02.04 - германські мови. 

Житомир : Херсонський держ. ун-т, 2019. 267 с. 

П. 13. 

Мосейчук О. М. Методи проведення лінгвістичних досліджень : 

Навчально-методичний посібник. Житомир : ЖДУ імені Івана 

Франка, 2012. 75 с. 

П. 15.  

1. Мосейчук О. М. Поліпрагматичність висловлювань та проблема 

класифікації мовленнєвих актів. «Переклад і мова: компаративні 

студії»: матеріали першої міжнародної конференції (27–28 березня 

2019), Київ : Логос, 2019. С. 112–113. 

http://eprints.zu.edu.ua/18653/
http://eprints.zu.edu.ua/18653/
http://eprints.zu.edu.ua/18653/


2. Мосейчук О. М., Глушанівська Ю. І. Упередженість за гендерною 

ознакою. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та 

проблеми перекладу : тези доповідей Всеукраїнської наукової 

конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. 

Квеселевича, 2016, ЖДУ імені Івана Франка. 2016. 

3. Мосейчук О. М. Природа та регулятивний потенціал 

експресивності у складі семантики однослівних. «Лінгвістичні 

проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов»: 

матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції Львів.  

2010. С. 52 

4  Мосейчук, О. М. Експліцитний та імпліцитний шляхи реалізації 

вербального дискримінативного впливу. Сучасний стан і 

перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу. 

Збірник наукових праць. 2017. 

5. Мосейчук О. М. Категоріальні ознаки однослівних ідіом. 

“Сучасна англістика: когніція, комунікація, текст” : тези доповідей 

другого Всеукраїнського форуму. Харків: Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, 2007. С. 53–54. 

Усова Ірина 

Василівна 

 

Доцент 

кафедри 

іноземних 

мов, кандидат 

філологічних 

наук 

 

ні Ділова іноземна 

мова 
 

Наукову та професійну активність визначено відповідно пунктів 

розділу 30 Ліцензійних умов.  

П. 2  

1. Асмукович І. В. Вербальна об’єктивація концепту flight/авіапереліт 

(на матеріалі англомовних рекламних слоганів авіакомпаній). Наукові 

записки Національного університету «Острозька академія» серія 

«Філологічна», 2015. Вип. 51. С. 150–153. 

2. Асмукович І. В. Semantic and Pragmatic Peculiarities of 

AviationSlogans. Вісник Житомирського державного університету : 

зб. наук. праць. Житомир : Видавництво ЖДУ імені Івана Франка, 

2015. Вип. 43. С. 16–19. 

3. I. Asmukovich. Lexical and Stylistic Aspects of English Aviation 

Scientific and Technical Texts Translation. “Наукові записки”. Серія: 

Філологічні науки. Кіровоград: РВД КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. 

Вип. 144. С. 105–109. 

http://eprints.zu.edu.ua/21763/
http://eprints.zu.edu.ua/21763/
http://eprints.zu.edu.ua/25497/
http://eprints.zu.edu.ua/25497/


4. Асмукович І. В. Термінологічний вимір англійських авіаційних 

фахових текстів. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних 

досліджень та проблеми перекладу: Збірник наукових праць / За заг. 

ред. М. В. Полховської, Н. Д. Борисенко, Ю. М. Нідзельської. 

Житомир : Видавництво ЖДУ імені Івана Франка, 2017. 

П. 3 

Усова І. В. Англійська авіаційна фахова мова : монографія. 

Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 239 с. 

П. 14 

З вересня 2018 р. керує проблемною групою «Теоретичні та 

прикладні аспекти термінознавства». 

П. 17 

З 2012 р. працює у перекладацькій агенції «Great» на посаді 

перекладача (англійська та німецька мови).   

П. 18 

З 2017 р. – науковий консультант «Житомирського обласного ліцею-

інтернату  для обдарованих дітей» з питань формування в учнів 

іншомовної мовленнєвої компетенції та розробки шляхів 

удосконалення якості мовленнєвої підготовки випускників школи. 

Руденко Юрій 

Федорович 

Доцент 

кафедри 

захисту 

рослин,  

к. с.-г. н. 

так Методологія і 

організація 

наукових 

досліджень 
 

Наукову та професійну активність визначено відповідно пунктів 

розділу 30 Ліцензійних умов.  

П. 2. 

1. Борисенко В. І., Руденко Ю. Ф. Вплив гербіцидів на вміст органів 

вегетативного розмноження бурянів у грунті.  Житомир. Наукові 

горизонти. Scientific Horizons. 2018. № 7–8 (70). С. 77–82.  

2. Руденко Ю. Ф., Тимощук О. А., Вернигора І. Ф. Резистентність 

сортів картоплі до хвороб в умовах Полісся України.  Захист і 

карантин рослин. Колообіг. 2009. С. 10–12. 

3. Заполовський С. А., Руденко Ю. Ф. Обмежити поширення 

амброзії.  Карантин і захист рослин. 2011. № 10. С. 23–25.  

4. Дереча О. А., Руденко Ю. Ф., Плотницька Н. М. Поширення 

хвороб кукурудзи на Житомирщині. Вісник ЖНАЕУ. 2014. № 1. 

С. 23–31 



5. Руденко Ю. Ф., Плотницька Н. М., Ігнатюк А. І. Захист 

багаторічних насаджень від американського білого метелика на 

території Житомирської області. Вісник ЖНАЕУ. 2014. № 1. С. 87–

93. 

П. 10. Заступник декана агрономічного факультету з навчальної 

роботи  

П. 11. Офіційний опонент: 

– дисертаційної роботи Райчук Т.М. «Основні хвороби томатів та 

оптимізація заходів в Північному Лісостепу України», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук 

за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія, 2005 р.;  

– дисертаційної роботи Тимошенко О. П. «Діагностика хвороб 

картоплі, спричинених Potato vsrus Y, та їх поширення в умовах 

Полісся України» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – 

фітопатологія, 2005 р. 

П. 13. 

1. Вигера С. М., Ключевич М. М.,  Руденко Ю. Ф. Науково-

методичний посібник для самостійної роботи з вивчення дисципліни 

інтегрований захист рослин для студентів з напрямку підготовки – 

0401 «Екологія, охорона навколишнього середовища» та  фахівців 

науки і практики екологічного та агрономічного профілю. Київ: 

НУБІП, 2010. 116 с.  

2. Американський білий метелик – небезпечний карантинний 

шкідник: методичні рекомендації / Заполовський С. А. та 

ін. Житомир, 2013. 31 с. 

3. Руденко Ю. Ф. Методичні рекомендації для виконання 

самостійної роботи та написання й оформлення конрольних робіт з 

дисципліни «Фітонцидологія» для студентів агрономічного 

факультету напрямів підготовки «Агрономія» та «Захист рослин» 

заочної форми навчання. Житомир : ЖНАЕУ, 2014. 36 с. 

4. Руденко Ю. Ф. Методичні рекомендації для виконання 

самостійної роботи та написання й оформлення конрольних робіт з 
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дисципліни «Основи карантину рослин» для студентів 

агрономічного факультету напряму підготовки «Захист рослин» 

заочної форми навчання.Житомир: ЖНАЕУ, 2014. 24 с. 

5. Руденко Ю. Ф., Тимощук Т. М., Плотницька Н. М. Методичний 

посібник для проведення лабораторно-практичних занять з 

дисципліни «Фітонцидологія» для студентів агрономічного 

факультету заочної форм навчання. Житоомир : ЖНАЕУ, 2015. 62 с.  
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розділу 30 Ліцензійних умов.  

П. 2.  

1. Дідора В. Г., Веремеєнко С. І., Саврасих Л. Д. Відновлення 

родючості техноземів Іршанськогогірничо-збагачувального 

комбінату. Збалансоване природокористування. 2018. № 1. С. 86–89. 

2. Дідора В. Г., Деребон І. Ю., Бондар О. Є., Власюк М. В. Вплив 

елементів органічної технології вирощування на продуктивність сої. 

Наукові горизонти. 2018. № 7–8 (70). С. 36–41.  

3. Дідора В. Г., Бондар О. Є., Власюк М. В. Продуктивність сої 

залежно від біологічних препаратів та мінеральних добрив у Поліссі 

України. Наукові горизонти. 2019. № 1(74). С. 33–39.  

4.  Дідора В. Г., Ступніцька О. С., Дідора Л. Д. Ефективність 

симбіотичної діяльності посівів сої в умовах Полісся України. Вісник 

аграрної науки. 2015. № 8. С. 56–60. 

5. Дідора В. Г. Симбіотична продуктивність сої залежно від 

інокуляції насіння та удобрення. Наукові горизонти. 2018. № 1 (64). 

С. 23–28. 

6. Дідора В. Г., Деребон І. Ю., Саврасих Л. Д. Фактори підвищення 

родючості грунту за вивчення елементів технології вирощування сої. 

Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (53), т. 1. С. 132–140. 

П. 3.  
1. Основи землеробства : підручник / Смаглій О. Ф. та ін.; за ред 

О. Ф. Смаглія. Житомир : ДАЕУ, 2008. 514 с. 



2. Екологічні проблемиземлеробства: підручник / В. П. Гудзь та ін.; 

за ред В. П. Гудзя. Житомир : ЖНАЕУ. 2010. 708 с. 

3. Методика наукових досліджень в агрономії: навчальний посібник. 

Київ : центр учбової літератури, 2013. 263 с. 

П. 12.  

1. Спосіб визначення шпаруватості грунти : пат. 84647 Україна: 

МПК G01N 33\24, G01N 1508, G01N 1\00. № а 200714196; заявл. 

16.04.2007; опубл. 10.11.2008, Бюл. №21. 

2. Прилад для вимірювання площі листків рослин : пат. 84096 

Україна: МПК A01C 7/00, G01B 11/28. № а 200706160; заявл. 

04.06.2007; опубл. 10.09.2008, Бюл. № 17. 

П. 13.  

1. Науково-практичні рекомендації по екологічно безпечних 

технологіях застосування пестицидів при вирощуванні основних 

сільськогосподарських культур в господарствах Житомирської 

області / О. А. Дереча та ін. Житомир, 2009. 64 с.  

2. Технології виробництва продукції рослинництва. Ч. 2 : метод. 

посіб. з лаб.-практ. занять / Смаглій О. Ф. та ін. Житомир: ЖНАЕУ, 

2012. 305 с. 

3. Методика польових досліджень в агрономії: навч. посібник. В. Г. 

Дідора та ін. К.: Центр учбової л-ри, 2013. 263 с. 

П. 15. 

1. Баранов А. И., Ступницкая Е. С, Дидора В. Г. Формирование 

фотосинтетического апарата сои в зависимости от норм и сроков 

посева в условиях Полесья Украины. Агроэкологические аспекты 

устойчивого развития АПК : материалы Х междунар. науч. конф. 

Брянск, 2013. С. 84-87. 

2.Дідора В. Г., Бондар О. Є., Коваль Г. В. Соя – культура унікальних 

можливостей.   Трофологія (вчення про закономірності живлення 

біоти та правильного харчування людей) – новітній 

міждисциплінарний напрям в Україні : матеріали І Всеукр. наук.-

освітньої. конф. (25–26 квітня 2019 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 

С. 85–90. 



3.Дідора В. Г., Власюк, Коваль Г. В. Програмуванняірожаю сої на 

ясно-сірих грунтах Полісся України. Сучасні тенденції розвитку 

галузі землеробства:проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, 2019. С. 42–47. 

Ключевич Михайло 

Михайлович 

Професор 

кафедри 

захисту 

рослин,  

д. с.-г. н. 

так Комплексні 

системи захисту 

сільськогосподар-

ських культур 
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розділу 30 Ліцензійних умов.  

П. 1.  

1. Kluchevich M. M., Chumak P. Ya., Vigera S. M. New and dangerous 

bacterial disease of oleander Pseudomonas savastanoi pv. Nerii in 

greenhouses of Ukraine. Modern Phytomorphology. 2018. Vol. 12. 

P. 131–133. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.1812104 

2. Lesovoy N., Sykalo O., Chumak P., Vigera S., Kliuchevich M. The 

Mediterranean Butterfly Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) in the 

Fomin Botanic Garden. Russian Journal of Biological Invasions. 2019. 

Vol. 10, № 1, pp. 104–107. 

3. Kluchevich M. M., Chumak P. Yа., Vigera S. M., Stolyar S. G. First 

detection of Colletotrichum gloesporioides (penz.) Pens. & sacc. оn 

Liriodendron chinense (hemsl.) Sarg. in Ukraine. Modern 

Phytomorphology. 2019. Vol. 13. P. 9–12. 

URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.20190103 

П. 2.  

1. Ключевич М. М., Столяр С. Г., Мельничук А. О. Вплив 

біологічних препаратів на розвиток мікозів та урожайність проса в 

Поліссі України. Агробіологія. 2017. № 1 (131). С. 101–105. 

2. Ключевич М. М., Столяр С. Г. Вплив норм висіву насіння проса на 

розвиток грибних хвороб та урожайність культури в Поліссі України. 

Вісник Сумського національного агроекологічного університету. 

Серія Агрономія і біологія. 2017. Вип. 2 (33). С. 108–112. 

3. Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Найпоширеніші грибні хвороби 

жита озимого в Поліссі України. Вісник Житомирського 

національного агроекологічного університету. 2017. Вип. 2(61). Т. 1. 

С. 50–55. 

4. Ключевич М. М., Столяр С. Г. Мікобіота зерна Рanicum miliaceum 
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L. в Поліссі та Лісостепу України. Мікробіологічний журнал. 2018. 

Т. 80. № 4. С. 69–77. 

5. Савчук О. І., Кошицька Н. А., Гуреля В. В., Ключевич М. М. 

Вирощування спельти озимої за використання препаратів 

біологічного походження в умовах Полісся. Агропромислове 

виробництво Полісся. 2018. Вип. 11. С. 31–34. 

6. Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Ураження сортів жита озимого 

та шкідливість бурої листкової іржі за органічного виробництва в 

Поліссі України. Вісник Сумського НАУ. Серія «Агрономія і 

біологія». 2018. Вип. 9(36). С. 14–17. 

П. 3. 

1. Превентивний захист урбофітоценозів від попелиць : монографія / 

П. Я. Чумак, С. М. Вигера, О. О. Сикало, М. М. Ключевич, 

Т. О. Чернега, Л. С. Школьна. Київ : ЦП «Компринт», 2018. 324 с. 

2. Основи екологічно безпечного застосування пестицидів у 

інтегрованих системах захисту сільськогосподарських культур від 

шкідливих організмів агроценозів: навч. посібн. для студ. агр. вищ. 

навч. закл. / О. А. Дереча, М. М. Ключевич,, А. В. Бакалова та ін. 

Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 232 с. 

3. Природо-охоронно-економічні аспекти гармонізації виробництва 

фітопродукції в Україні згідно стандартів ЄС / С. М. Вигера, 

Д. Т. Гентош, М. М. Ключевич, С. Г. Столяр. Аграрна політика 

Європейського Союзу: виклики та перспективи : монографія / за ред. 

проф. Т. О. Зінчук. Київ : «Центр учбової літератури». 2019. С. 432–

443. 

П. 4.  

Столяр Світлана Григорівна, кандидат сільськогосподарських наук, 

спеціальність 03.00.16 – екологія. 

П. 7.  

Проектна пропозиція на участь у конкурсі спільних українсько – 

американських науково-дослідних проектів для реалізації у 2019–

2020 рр. Назва проекту: «Розробка ефективних засобів діагностики 

для виявлення грибних хвороб пшениці озимої та кукурудзи». 



Керівник: Романчук Л. Д. Виконавці: Грабар І. Г.,  Федонюк Т. П., 

Ключевич М. М., Поплавський П. Г., Столяр С. Г. 

НМК 11 з аграрних наук та ветеринарії підкомісії 202 «Захист і 

карантин рослин» сектору вищої освіти Науково-методичної ради 

МОН України; представник робочої групи з розробки Стандартів 

вищої освіти України ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр» та 

«доктор філософії» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». 

П. 8.  

Керівник науково-дослідних робіт: 1. «Грибні хвороби жита озимого 

(Secale cereal L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі 

України»; 2. «Наукові основи обґрунтування систем захисту сорго 

зернового від шкідливих організмів у Поліссі України»; 

3. «Короткоротаційна сівозміна з елементами органічної технології 

вирощування сільськогосподарських культур у Поліссі України» 

П. 10.  

Із 2015 р. по теперішній час – завідувач кафедри захисту рослин 

Житомирського національного агроекологічного університету; 

директор Науково-інноваційного інституту агротехнологій та 

землеустрою Житомирського національного агроекологічного 

університету. 

П. 11. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 14.083.01 

П. 12.  

Спосіб захисту декоративних культур від борошнисторосяних та 

іржастих мікозів : пат. 133851 Україна, МПК (2019.01), А01G 13/00, 

А01N 61/02 (2006.01), А01Р 3/00; № u 2018 11176; заявл. 14.11.2018, 

опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. 

Спосіб догляду за насадженнями каштанів : пат. 133852 Україна, 

МПК (2019.01), А01N 61/00, А01G 13/00, А01G 7/06 (2006.01), А01Р 

21/00; № u 2018 11177; заявл. 14.11.2018, опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8 

Спосіб ефективного і природоохоронного захисту кореневищ хмелю 

від грибних та інших хвороб: пат. 135024 Україна, МПК (2019.01), 



А01G 13/00, А01G 17/00; № u 2019 00414; заявл. 15.01.2019, опубл. 

10.06.2019, Бюл. № 11. 

Спосіб ефективної та безпечної передпосівної обробки насіння жита 

озимого: пат. 135568 Україна, МПК (2019.01), А01G 22/00; № u 2019 

00411; заявл. 15.01.2019, опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13. 

Спосіб ефективного знищення фітонематод перед посівом культур: 

пат. 136504 Україна, МПК (2019.01), А01N 63/00, А01Р 5/00; 

№ u 2019 01501; заявл. 14.02.2019, опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. 

Спосіб ефективного захисту агроценозів тритикале озимого від 

мікозів: пат. 136506 Україна, МПК (2019.01), А01G 13/00, А01N 

25/00, А01Р 3/00; № u 2019 01510; заявл. 14.02.2019, опубл. 

27.08.2019, Бюл. № 16. 

П. 13.  

1. Вигера С. М., Чумак П. Я., Ковальчук В. П., Сикало О. О., 

Дмитрієва О. Є., Ключевич М. М., Сильчук О. І. Захист 

декоративних і квіткових рослин від шкідників: авчально-

методичний посібник. Частина 1 – відкритий грунт. Київ : НУБіП 

України, 2016. 148 с. 

2. Вигера С. М., Чумак П. Я., Ковальчук В. П., Сикало О. О., 

Дмитрієва О. Є., Ключевич М. М., Сильчук О. І. Захист 

декоративних і квіткових рослин від шкідників: навчально-

методичний посібник. Частина 2 – закритий  грунт. Київ: НУБіП 

України, 2016. 338 с. 

3. Вигера С. М., Бабич А. Г., Бабич О. А., Дмитрієва О. Є. 

Природоохоронні принципи вирощування та інтегрованого захисту 

люцерни на корм і насіння за умов органічного та екстенсивного 

землеробства. Київ : НУБіП України. 2016. 145 с. 

4. Чумак П. Я., Вигера С. М., Романчук Л. Д., Ключевич М. М. 

Методичні рекомендації для студентів та фахівців науки і практики 

агрономічного профілю: рекомендації щодо створення сталих 

урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних  та 

абіотичних чинників на Житомирщині. Житомир : ЖНАУ, 2018. 

42 с. 



П. 15.  

1. Столяр С. Г., Ключевич М. М. Розвиток кореневих гнилей проса 

посівного залежно від обробки насіння біологічними препаратами. 

Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали доп. учасн. 

VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 трав. 2018 р. Житомир : 

А. А. Евенок, 2018. С. 424–428. 

2. Столяр С. Г., Ключевич М. М. Розвиток бурої плямистості листя 

проса посівного залежно від мінерального живлення в Поліссі 

України. Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх 

вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 черв. 2018 р. 

Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 287–291. 

3. Принципи створення сталих та ефективних фітосмуг навколо 

водойм / С. М. Вигера, М. М. Ключевич, П. Я. Чумак, М. С. Мороз, 

С. Г. Столяр. Водні екоситеми у контексті євроінтеграції: реалії та 

перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. приуроченої до 

Всесвітнього дня водних ресурсів, 21–22 бер. 2019 р. Житомир : 

ЖНАЕУ, 2019. С. 129–133. 

4. Ключевич М. М., Столяр С. Г., Дмитренко О. О. Вплив 

регуляторів росту рослин на продуктивність проса посівного в 

Поліссі України. Органічне виробництво і продовольча безпека : 

матеріали доп. учасн. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 трав. 

2018 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 65–69. 

5. Ключевич М. М., Столяр С. Г. Сорго зернове – нова та 

перспективна культура для Полісся. Сучасні тенденції розвитку 

галузі землеробства: проблеми та шляхи їх вирішення : матер. 

Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 черв. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 

2019. С. 129–130. 

П. 16.  

Член Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського 

(ТМУ). 

П. 17.  

Досвід роботи за спеціальністю з 1999 р. і по даний час. 

П. 18.  



Дорадча діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих 

послуг з питань агрономії і захисту рослин. 

Бакалова Алла 

Володимирівна 

Доцент 

кафедри 

захисту 

рослин, 

к. с.-г. н. 

так Управління 

чисельністю комах 

фітофагів  

 

Технологія 

вирощування 

організмів у 

біологічному 

захисті рослин 

 

Наукову та професійну активність визначено відповідно пунктів 

розділу 30 Ліцензійних умов.  

П. 1. 

АImproving the design elements of sprayers to improve technologies in 

the protection of black currant against pests. / А. Bakalova, V. Tytarenko, 

V. Radko, Т. Klymenko, О. Trembitska. Eastern-euripean lournal of 

enterprise technologies. Engineering technological systems. Kharkiv, 

2017. № 3/1(87)). Р. 4–10 ( Scopus ) 

П. 2.  

1. Дереча О. А., Бакалова А. В. Ефективність сумісного застосування 

мікроелементів і фунгіцидів на смородині чорній проти антракнозу. 

Вісник ЖНАЕУ. № 1 (53), т. 1. ЖНАЕУ. 2016. С. 59–65. 

2. Бакалова А. В., Дереча О. А. Біологічна стійкість різних сортів 

смородини чорної проти звичайного павутинного кліща. Вісник 

ЖНАЕУ, № 2(56), т.1. ЖНАЕУ. 2016. С. 87–94. 

3. Бакалова А. В. Ефективність сумісного застосування інсектицидів 

та мікроелементів на смородині чорній проти оленки волохатої. 

Вісник ЖНАЕУ. № 2 (56), т. 1. ЖНАЕУ. 2016. С. 94–103. 

4. Бакалова А. В. Partenolecanium corni на смородині чорній. Захист і 

карантин рослин. 2016. Вип. 62. С. 295–305. 

5. Бакалова А. В., Іващенко І. В. Ентомофаги в системі управління 

шкідливістю фітофагів на полину естрагоновому. Вісник ЖНАЕУ. 

2017. № 1(58), т. 1. С. 79–86. 

6. Ефективність позакореневого підживлення мікродобривом 

Басфоліар смородини чорної проти сисних фітофагів/ А. В. Бакалова 

та ін. // Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 2 (61), т. 1. 

7. Поліщук В. О., Журавель С. В., Грицюк Н. В.,. Бакалова А. В. 

Вплив органічних технологій на продуктивність та фітосанітарний 

стан жита озимого зони Полісся України. Карантин і захист рослин. 

2018. № 9–10 (251). С. 11–13. 

8. Бакалова А. В., Грицюк Н. В., Дереча  О. А. Комплексний захист 



пшениці озимої від шкідливих організмів агроценозу у зоні Полісся 

України. Карантин і захист рослин. 2019. № 1–2(253). С. 5–10. 

П. 3. 

1. Основи екологічно безпечного застосування пестицидів у 

інтегрованих система захисту сільськогосподарських культур від 

шкідливих організмів агроценозів: навч. посібник / О. А. Дереча, 

М. М. Ключевич, А. В. Бакалова та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 

224 с. 

2. Технології біовиробництва (на основі біотехнологій) : навч. посіб. 

/ М. М.  Лісовий та ін. Київ, 2018. 239 с. 

3. Технологія комплексного захисту овочевих культур від шкідливих 

організмів у фермерських господарствах та на присадибних ділянках 

: практ. посібник О. А. Дереча та ін.  Житомир : Рута, 2019. 183 с. 

П. 8.  

Керівник науково-дослідної роботи на тему: «Управління 

чисельністю комах-фітофагів ягідних культур та удосконалення 

системи захисту в Центральному Поліссі України» за номером 

державної реєстрації № 0116U008855 

П. 13. 

1. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних 

занять з навчальної дисципліни «Ентомологія» для студентів ОС 

«Бакаларв» спеціальності 201 «Агрономія» галузь знань 20 «Аграрні 

науки і продовольство» денної і заочної форми /   А. В. Бакалова, 

М. М. Ключевич, О. А. Дереча та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 109 с. 

2. Іващенко І. В., Бакалова А. В., Невмержицька О. М. Методичні 

вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт із дисципліни 

«Технологія вирощування організмів у біологічному захисті рослин» 

для студентів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 33 с. 

П. 14. 

Студентський науковий гурток (плани роботи, проведення 

конференцій, звіти гуртка). 

П. 16. 



Член ентомологічного товариства при Українському інституту 

захисту рослин, м. Київ. 

П. 18. 

Надання консультацій на базі філій кафедри. 

Тимощук Тетяна 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

захисту 

рослин, 

 к. с.–г. н. 

так Фізіологічні зміни 

в живих організмах 

при застосуванні 

пестицидів 

(токсикологія 

пестицидів) 

 

Наукову та професійну активність визначено відповідно пунктів 

розділу 30 Ліцензійних умов.  

П. 2. 
1. Дослідження ефективності застосування біопрепарату Мікро-1 

проти хвороб ячменю ярого в умовах Полісся / О. В. Чайка,  

С. В. Лапа, Т. М. Тимощук,  Н. В. Грицюк ScienceRise: 

Biological Science. 2017. № 2 (5) С. 34–37. 

2. Кирилюк В. П., Тимощук Т. М., Шульга С. Ю. Формування 

бур’янового компоненту агрофітоценозу гірчиці білої залежно від 

агротехнічних заходів Житомир. Наукові горизонти. 

Scientific Horizons. 2018. № 7–8(70). С. 116–124. 

3. Ткачук В. П., Сторожук В. В., Тимощук Т. М. Забур’яненість та 

продуктивність агрофітоценозу пшениці озимої залежно від 

строків сівби і норм висіву. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1(58), т. 1. 

С. 69–79. 

4. Контроль засоренности посевов ржи озимой в условиях 

Украинского Полесья / Ткачук В. П., Рябущиц О. П., Тимощук Т. Н., 

Котельницкая А. Н. Вестник Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии. 2018. № 1. С. 60–66. 

5. Кирилюк В. П., Тимощук Т. М., Кальчук М. М. Урожайність 

гірчиці білої залежно від систем основного обробітку грунту та 

удобрення. Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2019. № 2(75). 

С. 27–33. 

П. 3. 
1. Шкідники ягідних культур : навчальний посібник / 

І. М. Мринський, В. В. Урсал, Т. М. Тимощук та ін. ; за ред. 

І. М. Мринського. Київ : Інтерконтиненталь, 2018. 352 с. 

П. 8. 
Відповідальний секретар наукового журналу «Наукові горизонти. 



Scientific Horizons», включеного до Переліку наукових фахових 

видань України. 

П. 13. 
1. Методичний посібник з дисципліни «Діагностика хвороб рослин» 

для проведення лабораторних занять студентам ОС «Магістр» 

спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» /  Л. О. Крючкова, 

Т. М. Тимощук, Н. В. Грицюк, О. А. Дереча Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. 80 с. 

2. Рекомендації щодо догляду за посівами озимих зернових культур 

у весняний період вегетації з урахуванням фітосанітарного стану 

агроценозу / О. А. Дереча та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 44 с. 

3. Основи екологічно безпечного застосування пестицидів у 

інтегрованих системах захисту с.-г. культур від шкідливих 

організмів агробіоценозів : навчальн. Посібник / М. М. Ключевич та 

ін. Житомир :  ЖНАЕУ, 2018. 231 с. 

П. 14. 
Здійснювала керівництво науковою роботою:  

– студента 4 курсу Харчук О. П., який зайняв 3-ге місце за участь у II 

турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2014–

2015 н. р. у Харківському національному аграрному університеті 

ім. В. В. Докучаєва з напряму «Агрономія» (26–27 березня 2015 р.); 

– студентки 3 курсу Марчук В. С., яка зайняла 3-ге місце за участь у 

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 

2015–2016 н. р. у Харківському національному аграрному 

університеті ім. В. В. Докучаєва з напряму «Агрономія» (24–25 

березня 2016 р.); 

– студентки 4 курсу Марчук В. С., яка зайняла 2-ге місце за участь у 

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 

2016–2017 н. р. у Харківському національному аграрному 

університеті ім. В. В. Докучаєва з напряму «Агрономія» (16–17 

березня 2017 р.); 

– студентки 4 курсу Бондар Т.Л., яка зайняла 2-ге місце за участь у II 

тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018–



2019 н. р. у Вінницькому національному аграрному університеті з 

напряму «Агрономія» (26–28 березня 2019 р.); 

Член апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади 2018–2019 навчального року серед студентів вищих 

аграрних закладів освіти України ІІІ–ІV рівні акредитації зі 

спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». 

П. 15  
1. Козлик Т. И., Тимощук Т. Н. , Марчук В. С.Оздоровление 

посадочного материала хмеля методом 

химиотерапии. Агроэкологические аспекты устойчивого развития 

АПК : материалы ХІІІ Междунар. науч. конф., (Брянск, 2014). – 

Брянск : Издательство Брянского ГАУ, 2016. ч. 2. С. 304–307. 

2. Моніторинг поширення Ambrosia artemissifolia L. на території 

Житомирської області / Т.М. Тимощук, Н.В.Грицюк, 

Г.М.Котельницька, О.В.Чайка // Фундаментальні і прикладні 

проблеми сучасної екології та захисту рослин: матеріали Міжнар. 

наук-практ. конф., присвяч. 85-річчю факультету захисту рослин 

(1932–2017) Харківського національного аграр. ун-ту ім. 

В. В. Докучаєва, 14−15 вересня 2017 р.  Харків : ХНАУ, 2017. 

С. 102–105. 

2. Тимощук Т. Н. Видовой состав сорных растений фитоценозов 

Украинского Полесья / Т. Н. Тимощук, Н. В. Грицюк, 

А. Н. Котельницкая // Современные проблемы экспериментальной 

ботаники : материалы І Междун. научн. конф. молодых учёных, 

приуроченной Году науки в Республике Беларусь (г. Минск, 27–29 

сентября 2017 года) / Национальная академия наук Беларуси ; ГНУ 

«Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН 

Беларуси». Минск : Колорград, 2017.  С. 68–71. 

4. Грицюк Н. В., Тимощук Т. Н., Дереча А. А. Влияние 

агротехнических приемов на вредоносность церкоспореллеза озимой 

пшеницы : Protecţia Plantelor în Agricultura Convenţială şi Ecologică : 

Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifice : 

În numele Proiectului"Consolidarea capacităţilor regionale pentru aplicare



a tehnologiilor ecologice în sistemele integrate 

de gestionare a dăunătorilor", (10–12 decembrie 2018) Chișinău, 

Republica Moldova :  Biotehdesign, 2018. P. 105–108. 

5. Кирилюк В. П., Тимощук Т. М., Кальчук М. М. Вплив систем 

обробітку грунту на продуктивність перспективної олійної культури 

– гірчиці білої Трофологія (вчення про закономірності живлення 

біоти та правильного харчування людей) – новітній 

міждисциплінарний напрям в Україні : матеріали І Всеукр. наук.-

освітньої. конф. (25–26 квітня 2019 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 

С. 159–162. 

П. 16.  
Член товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського. 

Невмержицька Ольга 

Михайлівна 

Доцент 

кафедри 

захисту 

рослин, 

 к. с.-г. н. 

так Епіфітотіологія Наукову та професійну активність визначено відповідно пунктів 

розділу 30 Ліцензійних умов.  

П. 2. 

1. Невмержицька О. М., Нурмухаммедов А. К. Ефективність 

використання біопрепаратів проти бурої гнилі коренеплодів 

цукрових буряків. Сахарная свекла. 2016. № 2. С. 40–42. 

2. Маційчук В. М., Невмержицька О.М.  Експертиза сортів 

круп’яних культур: гречка звичайна (Fagopyrum esculentum Moench). 

Scientific proceedings of the international network AgroBioNet of the 

institution and researcher of international research, education and 

development programme “Agrobiodiversity for improving nutrition, 

health, and life quality 2016“: Nitra, 2016. C. 250–255. 

3. Невмержицька О. М., Плотницька Н. М., Суслик Л. О. 

Особливості елементів системи захисту цукрових буряків від 

коренеїду. Карантин і захист рослин. 2019. № 5–6 С. 24–26. . 

4. Ідентифікація та вивчення антагоністичних особливостей грибів-

деструктантів целюлози щодо збудника фузаріозної гнилі 

коренеплодів цукрових буряків / І. Ф. Карась., О. М. Невмержицька, 

Н. М. Плотницька, І. О. Павлюк. Вісник Львівського національного 

аграрного університету. 2019. № 23. С. 164–170. 

5. Влияние способов основной обработки почвы и систем удобрения 



на урожайность кукурузы / О. А. Саюк и др. Сборник научных 

трудов Гродненского государственного аграрного университета 

«Сельськое хозяйство – проблемы и перспективы» / под редакцией 

члена-корреспондента НАН Беларуси В. К. Пестиса. Гродно : ГГАУ, 

2019. С. 143–149. 

П. 8. 

Виконавець НДР за темою: «Біологічні основи інтродукції 

лікарсько-ароматичних рослин родини Айстрові (Asteraceae) в 

Житомирському Поліссі» (0116U008857). 

П. 10.  

Заступник декана агрономічного факультету з організаційної роботи 

2016–2017 рр. 

П. 13.  

1. Тимощук О. А., Невмержицька О. М. Методичні рекомендації для 

лабораторних робіт з дисципліни «Епіфітотіологія» для студентів 

спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Житомир : ЖНАЕУ, 

2018. 30 с 

2. Ключевич М. М., Невмержицька О. М., Плотницька Н. М. 

Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних 

занять з дисципліни “Імунітет рослин” для студентів агрономічного 

факультету спеціальності 202 “Захист і карантин рослин”. Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. 58 с. 

3. Іващенко І. В., Бакалова А. В., Невмержицька О. М. Методичні 

вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт із дисципліни 

«Технологія вирощування організмів у біологічному захисті рослин» 

для студентів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». 

Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 33 с. 

П. 15.  

1. Дроздова А. А., Невмержицька О. М. Стійкість гібридів 

цукрових буряків до фузаріозної гнилі в умовах УЛДСС. 

Збірник тез студентських наукових робіт  (грудень, 2018 р.) 

житомир, ЖНАЕУ. 2018. С. 55–58. 

2. Зстосування гриба Trichoderma при захисті цукрових буряків від 



коренеїду / О. М. Невмержицька, Н. М. Плотницька, 

О. Б. Овезмирадова, А. А. Дроздова. Органічне виробництво і 

продовольча безпека: матеріали VII Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Житомир 23–24 травня 2019 року) 

Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 2019. С. 429–433. 

3. Невмержицька О. М., Плотницька Н. М., Дроздова А. А. 

Антагоністичні властивості Trichoderma hamatum щодо збудника 

фузаріозної гнилі коренеплодів цукрових буряків. Перспективи 

формування і функціонування сталих урбофітоценозів Полісся 
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(0116U008857)» 

«Поширення, шкодочинність, біологічні особливості та заходи 
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карантин рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». 
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3. Эффективность хозяйствования СФГ «Санрайз» / Н. И. Орловский 

и др. International Scientific Periodical Journal "Modern Scientific 

Researches" Yolnat PE. Minsk. 2018. С. 32–35. 

П. 2.  
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буряків / Ю. О.  Ременюк та ін. Вісник ЖАЕУ. 2011. № 1, С. 207–213 

4. Гунько С. М., Завгородній В. М., Орловський М. Й. Вплив 

режимів та тривалості зберігання на якість зерна пшениці озимої.  
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5. Орловський М. Й. Технологічні показники якості цукрових 

буряків залежно від позакореневого підживлення комплексним 
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Житомир, Нац. Агроекологічний університет. С. 432–443. 

П. 8. 

Науковий керівник держтеми: «Обгрунтування концепції створення 
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27.08.2019, Бюл. № 16. 

П. 13.  

1. Захист декоративних і квіткових рослин від шкідників: навчально-

методичний посібник. Частина 1 – відкритий грунт / С. М. Вигера та 

ін. Київ, НУБіП України, 2016. 148 с. 

2. Захист декоративних і квіткових рослин від шкідників. Навчально-

методичний посібник. Частина 2 – закритий грунт / С. М. Вигера та 

ін. Київ, НУБіП України, 2016. 338 с.  

3. Природоохоронні принципи вирощування та інтегрованого 



захисту люцерни на корм і насіння за умов органічного та 

екстенсивного землеробства / С. М. Вигера, А. Г. Бабич, О. А. Бабич, 

О. Є. Дмитрієва. Київ : НУБіП України. 2016. 145 с. 

4. Методичні рекомендації для студентів та фахівців науки і 

практики агрономічного профілю. Рекомендації щодо створення 

сталих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних  та 

абіотичних чинників на Житомирщині / П. Я. Чумак, С. М. Вигера., 

Л. Д. Романчук, М. М. Ключевич Житомир : ЖНАУ, 2018. 42 с. 

П. 17.  

Досвід роботи за спеціальністю з 1981 р. і по даний час. 

Столяр Світлана 

Григорівна 

Старший 

викладач 

кафедри 

захисту 

рослин, 

к. с.-г. н. 

так Екологія 

агроекосистем 

 

Біобезпека в захисті 

рослин 

 

Наукову та професійну активність визначено відповідно пунктів 

розділу 30 Ліцензійних умов.  

П. 1. First detection of Colletotrichum gloesporioides (penz.) Pens. & 

sacc. оn Liriodendron chinense (hemsl.) Sarg. in Ukraine / M. M. 

Kliuchevych, P. Yа. Chumak 1, S. M. Vigera, S. G. Stolyar. Modern 

Phytomorphology.  2019. Vol. 13. P. 9–12. DOI: 10.5281 / 

zenodo.20190103. 
URL: https://www.phytomorphology.com/articles/First-detection-of-

colletotrichum-gloesporioides-penz-pens-sacc-on-liriodendron-chinense-

hemsl-sarg-in-ukraine.pdf  

П. 2.  
1. Ключевич М. М., Столяр С. Г., Мельничук А. О. Вплив 

біологічних препаратів на розвиток мікозів та урожайність проса в 

Поліссі України. Агробіологія. 2017. № 1 (131). С. 101–105.  

2. Столяр С. Г. Вплив строків сівби на розвиток хвороб та 

урожайність сортів проса в Поліссі України. Збірник наукових праць 

Уманського національного університету садівництва. 2017. Вип. 90, 

ч. 1 : Сільськогосподарські науки. С. 272–281.  

3. Ключевич М. М., Столяр С. Г. Вплив норм висіву насіння проса на 

розвиток грибних хвороб та урожайність культури в Поліссі України. 

Вісник Сумського національного агроекологічного університету. 

Серія Агрономія і біологія. 2017. Вип. 2 (33). С. 108–112.  

4. Столяр С. Г. Розвиток пірикуляріозу у посівах проса в Поліссі 

https://www.phytomorphology.com/articles/First-detection-of-colletotrichum-gloesporioides-penz-pens-sacc-on-liriodendron-chinense-hemsl-sarg-in-ukraine.pdf
https://www.phytomorphology.com/articles/First-detection-of-colletotrichum-gloesporioides-penz-pens-sacc-on-liriodendron-chinense-hemsl-sarg-in-ukraine.pdf
https://www.phytomorphology.com/articles/First-detection-of-colletotrichum-gloesporioides-penz-pens-sacc-on-liriodendron-chinense-hemsl-sarg-in-ukraine.pdf


України. Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва. 2018. Вип. 92, ч. 1 : Сільськогосподарські 

науки. С. 238–247.  

5. Ключевич М. М., Столяр С. Г. Мікобіота зерна Рanicum 

miliaceum L. в Поліссі та Лісостепу України. Мікробіологічний 

журнал. 2018. Т. 80, № 4. С. 69–77. 

П. 3. 

Природо-охоронно-економічні аспекти гармонізації виробництва 

фітопродукції в Україні згідно стандартів ЄС / С. М. Вигера, 

Д. Т. Гентош, М. М. Ключевич, С. Г. Столяр. Аграрна політика 

Європейського Союзу: виклики та перспективи: монографія / за ред. 

проф. Т. О. Зінчук. Київ: «Центр учбової літератури». 2019. С. 432–

443. 

П. 5. 

Проектна пропозиція на участь у конкурсі спільних українсько – 

американських науково-дослідних проектів для реалізації у 2019–

2020 рр. Назва проекту: «Розробка ефективних засобів діагностики 

для виявлення грибних хвороб пшениці озимої, та кукурудзи». 

Керівник: Романчук Л. Д. Виконавці: Грабар І. Г Федонюк Т. П., 

Ключевич М. М., Поплавський П. Г., Столяр С. Г. 

П. 8. 

Керівник науково-дослідної роботи «Агроекологічне обґрунтування 

сталого виробництва сорго в Поліссі України» (0119U001715). 

П. 10. 

Відповідальний секретар приймальної комісії ОС «Магістр» 

спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». 

П. 12. 

1. Ефективний спосіб обробки насіння проса посівного: пат. 90031 

Україна: МПК (2018.01) А01С 1/00; № u 2017 12890; заявл. 

26.12.2017, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.  

2. Ефективний спосіб захисту агроекосистеми проса посівного від 

грибних хвороб: пат. 132625 Україна: МПК (2019.01) А01N 43/00; № 

u 2018 07127; заявл. 25.06.2018, опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5. 



3. Ефективний спосіб передпосівної обробки насіння спельти озимої: 

пат. 133441 Україна: МПК (2019.01) А01G 13/00; № u 2018 10241; 

заявл. 16.10.2018, опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.  

4. Спосіб моніторингу бджолинних запилювачів в посівах насіннєвої 

люцерни: пат. 133526 Україна: МПК G01N 21/01(2006.01); № u 2018 

11175; заявл. 14.11.2018, опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.  

5. Спосіб колонізації сонечок семикрапкових в урбофітоценози 

проти попелиць: пат. 133941 Україна: МПК (2019.01); А01G 13/00; 

№ u 2018 11175; заявл. 14.11.2018, опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. 

6. Спосіб використання захисно-стимулюючі композиції для 

передпосівної обробки насіння тритикале озимого: пат. 135569 

України: МПК (2019.01); А 01G13/00; № u 2019 00416; заявл. 

15.01.2019, опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13. 

7. Спосіб ефективного захисту агроценозів тритикале озимого від 

мікозів: пат. 136506 України: МПК (2019.01); А 01G13/00; 

А 01N25/00; А 01Р3/00; № u 2019 01510; заявл. 14.02.2019, опубл. 

27.08.2019, Бюл. № 16. 

П. 13.  
1. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних 

занять з дисципліни «Біологічний захист рослин» (з професійної та 

практичної підготовки фахівців ступеня вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня зі спеціальностей 202 «Захист і карантин 

рослин» та 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання / 

М. М. Ключевич, С. Г. Столяр. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 67 с.  

2. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних 

занять з навчальної дисципліни «Ентомологія» для студентів 

ОС «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» галузь знань 20 

«Аграрні науки і продовольство» денної та заочної форми навчання / 

А. В. Бакалова та ін.  Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 109 с. 

П. 15.  

1. Столяр С. Г., Ключевич М. М. Розвиток кореневих гнилей проса 

посівного залежно від обробки насіння біологічними препаратами. 

Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали доп. учасн. 



VІ Міжнар. наук. -практ. конф., 25 трав. 2018 р. Житомир: А. А. 

Евенок, 2018. С. 424–428.   

2. Столяр С. Г., Ключевич М. М. Розвиток бурої плямистості листя 

проса посівного залежно від мінерального живлення в Поліссі 

України. Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх 

вирішення: матеріали Міжнар. наук. -практ. конф., 7–8 черв. 2018 р. 

Житомир: ЖНАЕУ, 2018. С. 287–291.  

3. Столяр С. Г., Бардін Я. Б. Сорго – культура великих можливостей. 

Трофологія (вчення про закономірності живлення біоти та 

правильного харчування людей) – новітній міждисциплінарний 

напрям в Україні: матер. І Всеукр.наук. -освітньо-практ. конф., 25–26 

квіт. 2019 р. Житомир: ЖНАЕУ.  

С. 93–96.  

4. Ключевич М. М., Столяр С. Г., Дмитренко О. О. Вплив 

регуляторів росту рослин на продуктивність проса посівного в 

Поліссі України. Органічне виробництво і продовольча безпека: 

матеріали доп. учасн. VІІ Міжнар. наук. -практ. конф., 25 трав. 

2018 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С. 65–69.  

5. Ключевич М. М., Столяр С. Г. Сорго зернове – нова та 

перспективна культура для Полісся. Сучасні тенденції розвитку 

галузі землеробства: проблеми та шляхи їх вирішення: матер. 

міжнар. наук. -практ. конф., 13–14 черв. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 

2019. С. 129–130. 

П. 16.  

Член Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського 
Плотнікова Марія 

Федорівна  
Доцент 

кафедри 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності,  

к. е. н. 

ні Філософія науки та 

інноваційного 

розвитку 

Наукову та професійну активність визначено відповідно пунктів 

розділу 30 Ліцензійних умов.  

П. 1 
1. Plotnikova M. Multifunctional development of territories: innovative 

approaches to management. Management Theory and Studies for Rural 

Business and Infrastructure Development. 2016. Vol. 38. No. 3: 273–280. 

(Web of Science CoreCollection) 

2. Nitsenko, V., Nyenno, I., Kryukova, I., Kalyna, T., Plotnikova, M. 



 Business model for a sea commercial portas a way to reach sustainable 

development goals. Journal of Security and Sustainability. 2017. 

Issues 7(1): 155-166. https://doi.org/10.9770/jssi.2017.7.1(13)(Scopus) 

3. Prysiazhniuk O., Buluy O., Plotnikova, M. Cluster approach in 

administration of rural areas. Management Theory and Studies for Rural 

Business and Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. No. 2 : 118–

127. (Web of Science CoreCollection) 

4. Walker, K. D., Plotnikova, M. Ecological settlement as a self-

government model in rural areas. Management Theory and Studies for 

Rural Business and Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. No. 3 : 

416–423. (Web of Science CoreCollection) 

5. Plotnikova, M. Green tourism development in smart communities. 

Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 3 : 203–210. (Web 

of Science CoreCollection) 

6. Semenets, H., Yakobchuk, V., Plotnikova, M. Family homesteads 

settlements as the subjects of the public management in rural territories. 

Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure 

Development. 2018. Vol. 40. No. 4: 587–598. (Web of Science 

CoreCollection) 

7. Sandal1, J.-U., Yakobchuk, V., Lytvynchuk, I., Plotnikova, M. 

Institutions for forming social capital in territorial communities. 

Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure 

Development. 2019. Vol. 41. No. 1: 67–76. (Web of Science 

CoreCollection) 

П. 2 
1. Присяжнюк О. Ф., Плотнiкова М. Проблеми адміністрування 

сільського соціально-економічного розвитку Житомирської області. 

Агросвіт. 2016. № 1–2. C. 3–7. (Index Copernicus, Scientific Indexing 

Services, Google Scholar) 

2. Плотнiкова М. Теоретичні та практичні аспекти формування 

системи інноваційного менеджменту територіального розвитку. 

Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 

2016 Т. 21. Вип. 3. C. 42–47. (Index Copernicus, Scientific Indexing 

https://doi.org/10.9770/jssi.2017.7.1(13)


Services, Google Scholar) 

3. Плотнiкова М. Інноваційний характер та ризики в управлінні 

розвитком сільських територій. Економіка та суспільство. 2016. 

№ 3. С. 73–79. http://econpmyandsociety.in.ua (IndexCopernicus) 

4. Плотнiкова М. Інноваційно-інвестиційна практика сільського 

розвитку як стійкої суспільно-економічної системи. Актуальні 

проблеми інноваційної економіки. 2016. № 1. C. 37–44. 

5. Плотнiкова М. Удосконалення моделі управління аграрними 

проектами (Improving the model of agricultural project management) 

[Електронний ресурс]. Agricultural and Resource Economics: 

International Scientific E-Journal. 2017. Vol 3 (1). C. 164–172. URL 

https://are-journal.com/are/issue/view/8 (Index Copernicus, ERIH PLUS, 

Google Scholar, RSCI, Polish Scholarly Bibliography, Journals Impact 

Factor, Academic Research Index, Scientific Indexing Services, 

CiteFactor, Journal Factor, Ukrainian scientific journals, AKSTEM, 

Global Impact Factor, Ulrich’s Periodicals Directory, Academic Keys, 

EconBib, CABI, AgEcon).  

6. Присяжнюк О.Ф., Плотнiкова М. Формування системи розвитку 

сільських територій на засадах підприємництва, саморегулювання та 

державного управління. Подільський Вісник: сільське господарство, 

техніка, економіка. 2016. Випуск 25. C. 158–170.(Index Copernicus, 

Polish Scholarly Bibliography Cite factor, Research Bible, Google 

Scholar, MIAR, General Impact Factor, Journal Factor, PBN, USJ). 

7. Ходаківський Є.І., Ратошнюк Т.М., Капітула Л.Л., Плотнiкова 

М.Ф. Administrative management technology improvement in agriculture 

sectors. Вісник Сумського національного аграрного університету. 

Серія «Економіка і менеджмент», 2016. Вип. 12(70). C. 176–180. 

(Google Scholar, Index Copernicus) 

8. Плотнiкова М. Публічне управління в системі розвитку 

територіальних громад. Науковий Вісник НУБіП України. Серія: 

економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2017. №260. C. 266–278. 

(Ulrichsweb, Google Scholar, RePEc, SIS, MIAR, BASEUJS, Research 

Bib EBSCO) 

https://are-journal.com/are/issue/view/8
https://scholar.google.com.ua/citations?user=EAgjW8MAAAAJ&hl=uk&authuser=2
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
https://scholar.google.com.ua/citations?user=EAgjW8MAAAAJ&hl=uk&authuser=2
https://edirc.repec.org/data/ebnubua.html
http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2844
http://miar.ub.edu/issn/2222-8586
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=SCIENTIFIC+JOURNAL+OF+NULES+OF+UKRAINE.+SERIES%3A+ECONOMY%2C+AGRARIAN+MANAGEMENT%2C+BUSINESS&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&newsearch=1&refid=dcbasen
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=SCIENTIFIC+JOURNAL+OF+NULES+OF+UKRAINE.+SERIES%3A+ECONOMY%2C+AGRARIAN+MANAGEMENT%2C+BUSINESS&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&newsearch=1&refid=dcbasen
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2222-8586
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2222-8586
https://www.ebscohost.com/titleLists/bsh-journals.htm


9. Присяжнюк О.Ф., Плотнiкова М. Гештальтний підхід в управлінні 

споживчими перевагами. Науковий Вісник НУБіП України. Серія: 

економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2017. №260. (Ulrichsweb, 

Google Scholar, RePEc, SIS, MIAR, BASEUJS, ResearchBibEBSCO) 

10. Присяжнюк О.Ф., Плотнiкова М. Природне землеробство як 

напрям формування глобальних засад продовольчої безпеки. Вісник 

Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка 

і менеджмент», випуск 4 (71), 2017. C. 32–37. (Google Scholar, Index 

Copernicus) 

11. Скидан О.В., Плотникова М.Ф., Бруховець Б.Ю. Акмеологчні 

підходи до інвестиційного забезпечення розвитку сільських 

територій [Електронний ресурс]. Економіка та суспільство. 2017. 

№13. URL http://economyandsociety.in.ua (IndexCopernicus) 

12. Ходаківський Є. І., Плотнікова М. Ф., Мосієнко О. В. Гештальти 

гудвілу в корпоративному управлінні підприємств. «ІНТЕЛЕКТ 

ХХІ». 2017. № 6. C. 168–171. (IndexCopernicus) 

13. Іванюк О. В., Плотнікова М. Ф., Ходаківський Є. І. Публічне 

управління в умовах інтелектуальної економіки. Економіка та 

суспільство. 2018. № 14 URL 

http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-14 (Index Copernicus) 

14. Ходаківський Є. І., Іванюк О. В., Плотнікова М. Ф. Стратегічні 

засади розвитку сільських територій в умовах децентралізації 

владних повноважень. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство. 2018. Вип. 17 (2). C. 43–47. 

(IndexCopernicus) 

15. Ходаківський Є. І., Іванюк О.В., Плотнікова М. Ф. Парадигма 

гештальтів управлінських систем. «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». 2018. № 1. 

C. 206–210. (Index Copernicus) 
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3. Світогляд як результат взаємодії науки з іншими елементами 

духовного життя. Знання. Освіта. Освіченість.: збірник матеріалів 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 28-29 

вересня 2016 р. Вінниця: ВНТУ, 2016. С. 162–165. 

4. Шевчук С. Ф., Загляда А. А. Погляд філософії на глобальні 

проблеми сучасності. Студентські наукові читання – 2016 : збірник 

матеріалів, Житомир, 2016. С. 108–110. 

 5. Український менталітет: між Заходом і Сходом. Дні науки 

філософського факультету – 2017, 25-26 квітня 2017 р. : матеріали 

доповідей та виступів редкол.: А.Є.Конверський та ін.-Київ : 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. 



Ч. 5. С. 175–176. 

6. До питання існування «двох наук» (фундаментальної і прикладної)  

Соціально-економічні проблеми аграрного розвитку регіонів: 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. 

Житомир 16 травня 2017. С. 206–209.    

7. Шевчук С. Ф. Роль читання та самоосвіти в умовах формування 

інформаційного суспільства. Філософська спадщина П.В.Копніна і 

сучасна філософія.: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, приуроченої до 60-річчя кафедри філософії КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 31 травня 2018 р. Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 

2018. С. 140–142. 

8. Кондратюк Л. Р., Шевчук С. Ф. Учити бути людиною: філософські 

засади педагогічного мислення. Modern educational space: the 

transformation of national models in terms of integration.: II International 

scientific conference, October 26, 2018. Leipzig, 2018. C. 141–148. 

9. Шевчук С. Ф., Кондратюк Л. Р Знання і віра у філософії Блеза 

Паскаля. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та 

практичний досвід: збірник тез Міжнародної науково-практичної 

конференції, м.Тернопіль, 4–5 квітня, 2019. С. 124–126. 

П. 17. 

Наявний досвід практичної роботи більше 5 років за спеціальністю. 

Мойсієнко Віра 

Василівна 

Професор 

кафедри 

рослинництва,  

д. с.-г. н. 

ні Інноваційні 

технології в 

рослинництві 

Наукову та професійну активність визначено відповідно пунктів 

розділу 30 Ліцензійних умов.  

П. 2. 

1. Мойсієнко В. В.  Наукове обґрунтування шляхів підвищення 

продуктивності нуту (Cicer arientinum L.) в Україні. Вісник ЖНАЕУ. 

2017. № 2 (61), т. 1. С. 3–11. 

2. Стоцька С. В., Мойсієнко В. В., Панчишин В. З.  Вплив елементів 

технології вирощування конюшини лучної на поживність 

листостеблової маси. Збірник наукових праць «Агробіологія». 2018. 

№ 1. С. 215–224 

3. Мойсієнко В. В., Панчишин В. З., Стоцька С. В. Урожайність 

сумішок вівса з капустяними культурами залежно від удобрення в 



умовах Полісся. «Наукові горизонти», «Scientific horizonz». 2018. №1 

(64). С. 3-9. 

4. Мойсієнко В. В. Сладковська Т. А. Формування листкової 

поверхні фітоценозів пажитниці багаторічної в умовах зміни 

клімату. Наукові доповіді НУБіП України. Серія «Агрономія». № 3 

(79), 2019.  

5. Мойсієнко В. В., Назарчук О. П. Урожайність ромашки лікарської 

залежно від строків сівби та удобрення в умовах змін клімату. 

«Наукові горизонти», «Scientific horizonz». № 2 (75), 2019. С. 3–12. 

П. 3. 

1. Урбоекологія : підручник / А. П. Войцицький та ін.; за заг. ред. В. 

В. Мойсієнко. Житомир : ЖНАЕУ, 2015. 268 с.  

2. Мойсієнко В. В. Інноваційні технології в рослинництві: 

навчальний методичний посібник. Житомир, 2018. 61 с. 

3. Мойсієнко В. В. Технологія вирощування багаторічних лікарських 

рослин: навч. посібник. Житомир, 2017. 111 с. 

4. Методика наукових досліджень в агрономії : навч. посіб. / 

В. Г. Дідора та ін. К. : Центр учбової літератури, 2013. 264 с.  

5. Мойсієнко В. В. Лікарські рослини : атлас.  Житомир, 2015. 400 с. 

6. Каталог декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і 

дендропарків України: довідниковий посібник; за ред. 

С. П. Машковської.  Київ, 2015. 282 с. 

7. Мойсієнко В. В., Стоцька С.В. Лікарські рослини : метод. вказівки 

для проведення самостійної роботи з лікарських рослин. Житомир, 

2013. 50 с. 

8. Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків 

України: довід. посіб. / М. Б. Гапоненко та ін.; за ред. А. П. Лебеди. 

Київ : Академперіодика, 2011. 184 с.  

9. Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків 

України: довід. посіб. / Н. І. Джуренко та ін.; за ред. А. П. Лебеди.  

Київ : Академперіодика, 2009. 159 с. 

П. 4. 

Під керівництвом професора Мойсієнко В.В. захищені три 



кандидатських дисертації (Стоцька С. В., Панчишин В. З., 

Сладковська Т. А.).  

П. 7.  

Член експертної комісії МОН з акредитації спец. «Агрономія» 

другого (магістерського) рівня (ПДАТУ), 2018; Голова експертної 

комісії МОН з акредитації спеціальності «Агрономія» другого 

(магістерського) рівня (ВНАУ), 2018. 

П. 8. 

Науковий керівник та виконавець теми: «Антропогенна 

трансформація фітоценозів Полісся та оцінка інноваційних елементів 

технології вирощування польових і плодових культур» (державний 

реєстраційний номер 0116U008153).  

П. 10. 

Член чотирьох редакційних колегій наукових фахових видань 

України: 

–Наукові горизонти (м. Житомир); 

–Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство» (м. 

Київ); 

–Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН» (м. 

Київ); 

–Збірник наукових праць ВНАУ «Сільське господарство та 

лісівництво». 

 Член вченої ради факультету та університету; 

 Голова науково-методичної ради зі спеціальності 

«Агрономія»; 

 Член науково-технічної ради інституту агротехнологій та 

землеустрою. 

П. 11. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 у ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» зі спец. кормовиробництво та луківництво. 

Відгук офіційного опонента: 

1. Штакал В. М. «Продуктивність злакових лучних травостоїв 

різного видового і сортового складу на осушуваних органогенних 



ґрунтах Лівобережного Лісостепу», 2018 р. 

П. 13. 

1. Мойсієнко В. В. Технологія вирощування однорічних лікарських 

рослин. Лекція з дисципліни «Технологія вирощування лікарських 

рослин» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» за освітнім 

ступенем бакалавр. Житомир, 2017. 44 с. 

2. Мойсієнко В. В. Районовані сорти лікарських рослин / 

В. В. Мойсієнко. Лекція з дисципліни «Технологія вирощування 

лікарських рослин» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» за 

освітнім ступенем бакалавр. Житомир, 2017. 20 с. 

3. Методичний посібник до виконання дипломних робіт студентами 

вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за освітнім 

ступенем «Магістр»,  спеціальність: 201 «Агрономія», галузь знань: 

20 Аграрні науки та продовольство / В. Г. Дідора та ін.. Житомир, 

2016. 59 с. (електронне видання). 

4. Методичний посібник до виконання дипломних робіт студентами 

вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за освітнім 

ступенем «Магістр»,  спеціальність: 201 «Агрономія», галузь знань: 

20 Аграрні науки та продовольство / Дідора В. Г. та ін. Житомир, 

2016. 59 с. (електронне видання). 

5. Рекомендації з вирощування льону олійного у 

Житомирській області. Мойсієнко В. В. та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 

2015. 28 с.  

П. 15. 

1. Мойсієнко В. В. Виробництво якісних кормів за органо-

мінеральної та органічної систем удобрення кормових культур. 

Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали доп. 

учасників 4-ої Міжнар. наук.-практ. Конф. ЖНАЕУ. Житомир: 

Видавець О. О. Євенок, 2016. С. 95–106. 

2. Мойсієнко В. В., Панчишин В. З. Енергетична ефективність 

вирощування суміші вівса з редькою олійною в умовах Полісся 

України. Практика і теорія ефективного використання земельних 

ресурсів Полісся : зб. статей Всеукр. наук.-практ. конф., м. Житомир, 



22–23 лют. 2017 р. Житомир : Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. 

С. 122–124.  

3. Мойсієнко В. В. Екологічний стан заплав середніх і малих річок 

Житомирщини у зоні радіоактивного забруднення. Наукові читання 

– 2017: «Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень у 

сфері агротехнологій та землеустрою» : збірник тез науково-

практичної конференції за результатами наукових досліджень 

співробітників агрономічного факультету 10 березня 2017 року. 

Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 2017. С. 58–65. 

4. Сладковська Т. А., Мойсієнко В. В. Вплив елементів технології 

вирощування на біометричні характеристики генеративних органів 

грястиці збірної. Наукові читання – 2017: «Теоретичні та 

практичні аспекти наукових досліджень у сфері агротехнологій та 

землеустрою»: збірник тез науково-практичної конференції за 

результатами наукових досліджень співробітників агрономічного 

факультету 10 березня 2017 року. Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 

2017. С. 86–89. 

5. Панчишин В. З., Мойсієнко В. В. Продуктивність вівса посівного 

залежно від удобрення в умовах Полісся.: «Теоретичні та практичні 

аспекти наукових досліджень у сфері агротехнологій та 

землеустрою Наукові читання – 2017»: збірник тез науково-

практичної конференції за результатами наукових досліджень 

співробітників агрономічного факультету 10 березня 2017 року. 

Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 2017. С. 70–73. 

6. Мойсієнко В. В. Проблеми та перспективи розвитку сучасного 

лікарського рослинництва. Інноваційні технології у рослинництві: 

проблеми та їх вирішення: матеріали Міжнарод. наук.-практ. 

конф.(м. Житомир, 7–8 червня 2018 р.) Житомир: вид-во «Рута», 

2018. С. 95–100. 

7. Мойсієнко В. В., Назарчук О. П. Продуктивність ромашки 

лікарської залежно від елементів технології вирощування в умовах 

Полісся. Сучасні тенденції розвитку галузі землеробства: проблеми 

та шляхи вирішення : матеріали Міжнародної науково-практичної 



конференції (м. Житомир, 13–14 червня 2019 р.) Житомир : вид-во 

«ЖНАЕУ», 2019. С. 90–93. 

Грицюк Наталя 

Вікторівна 

Доцент 

кафедри 

захисту 

рослин,  

к. с.-г. н. 

так Діагностика хвороб 

рослин 
Наукову та професійну активність визначено відповідно пунктів 

розділу 30 Ліцензійних умов.  

П. 2. 

1. Ефективність позакореневого підживлення мікродобриво 

Басфоліар смородини чорної проти сисних фітофагів / Бакалова А. В 

та ін.. Вісник ЖНАЕУ. № 2 (61), т. 1. 2017. С. 35–41. 

2. Бакалова А. В., Дереча О. А., Грицюк Н. В. Стійкість смородини 

чорної до грибних хвороб в умовах Поліссі України. «Наукові 

горизонти», «Scientific horizons». № 1 (64). 2018. С. 34–40. 

3. Дереча О., Грицюк Н., Бакалова А. Ефективність сумісного 

застосування фунгіцидів і азотних добрив для захисту пшениці 

озимої від хвороб в умовах Північного Лісостепу. Вісник Львівського 

національного аграрного університету: агрономія. 2018. № 22 (2). С. 

112–118. 

4. Ткачук В., Тимощук Т., Грицюк Н., Котельницька Г. Вплив 

строків сівби і норм висіву на забур’яненість і продуктивність 

агрофітоценозу ячменю озимого. Вісник Львівського національного 

аграрного університету: агрономія. 2018. № 22 (2). С. 29–33. 

5. Бакалова А. В., Грицюк Н. В., Дереча О. А. Комплексний захист 

пшениці озимої від шкідливих організмів агроценозу у зоні Полісся 

України. Карантин і захист рослин. 2019. № 1–2 (253), С. 5–8. 
П. 4.  

1. Основи екологічно безпечного застосування пестицидів у 

інтегрованих система захисту сільськогосподарських культур від 

шкідливих організмів агроценозів: навч. посіб. для студ. агр. вищ. 

навч. закл. / О. А. Дереча та ін. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 224 с. 

2. Технологія комплексного захисту овочевих культур від шкідливих 

організмів у фермерських господарствах та на присадибних 

ділянках: практ. посіб. для фермерів, власників присадибних і 

дачних ділянок, городників-аматорів / О. А. Дереча та ін. Житомир: 

«Рута». 2019. 180 с. 



П. 8. 

Виконавець наукової теми «Встановити закономірності поширення 

сегетальної та рудеральної рослинності з метою удосконалення 

заходів регулювання рівня їх присутності в агро- та фітоценозах» 

проводяться обліки та фенологічні спостереження за ростом і 

розвитком сегетальної та рудеральної рослинності» за номером 

державної реєстрації № 0116U008857. 

П. 13. 

1. Роль фітоекспертизи насіння і прогнозу розвитку шкідливих 

організмів у інтегрованому захисті зернових культур: методичні 

рекомендації / О. А. Дереча, А. В. Бакалова, Н. В. Грицюк, 

А. К. Бойчук. Житомир. 2017. 36 с. 

2. Рекомендації щодо догляду за посівами озимих зернових культур 

у весняний період вегетації з урахуванням фітосанітарного стану 

агроценозу: методичні рекомендації / О. А. Дереча та ін. Житомир. 

2017. 48 с. 

3. Діагностика хвороб рослин: практикум / Л. О. Крючковата ін. 

Житомир : ЖНАЕУ. 2017.  81 с. 

П. 16 

Член Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського 

П. 18 

Надання науково-консультаційної допомоги ПСП «Саверці» 

Попельнянського району Житомирської області.  

Чумак Петро Якович Старший 

науковий 

співробітник,  

к. с.-г. н 

 

так Шкідники лісу та 

декоративних 

насаджень 

Наукову та професійну активність визначено відповідно пунктів 

розділу 30 Ліцензійних умов.  

П. 1. 

1. Bondareva L. M., Сhumak P. Y. Pentamerismus taxi (Haller, 1877) 

(Acari: Tenuipalpidae) – a new pest of yew in conditions of Kyiv. 

Russian Journal of Biological Invasions. 2018. Vol. 9, No. 1. P. 9–12. 

2. Zhovnerchuk O. V., Chumak P. Ya The spider mite Schizotetranychus 

spireafolia (Acari, Tetranychidae), specific pest of Spiraea in the A. V. 

Fomin Botanical Garden. Vestnik Zoologii. 2018. 52 (5). 389–394. 

3. Kluchevich M. M., Chumak P. Yа., Vigera S. M. New and dangerous 



bacterial disease of oleander Pseudomonas savastanoi pv. Nerii in 

greenhouses of Ukraine.  Modern Phytomorphology. 2018. № 12. P. 131–

133.  

4. Lesovoy N., Sykalo O., Chumak P., Vigera S. and Kliuchevych M. The 

Mediterranean Butterfly Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) in the 

Fomin Botanic Garden (Kiev, Ukraine). Russian Journal of Biological 

Invasions. 2019. Vol. 10, No. 1. P. 104–107.  

5. Kliuchevych M. M., Chumak P. Yа., Vigera S. M., Stolyar S. G. First 

detection of Colletotrichum gloesporioides (penz.) Pens. & sacc. оn 

Liriodendron chinense (hemsl.) Sarg. in Ukraine. Modern 

Phytomorphology. 2019. Vol. 13. P. 9–12. 

6. Stefanovska T., Chumak P., Pidlisnyuk V. and Condratenko V. The 

potential for using entomophathogenic nematodes to control darkwinged 

fungus gnats Bradysiacoprophila (Lintner) on Succulents in glass 

houses.Comm. Appl. Biol. Sci. 2015. 80/2. P. 41–45. 

7. Bondareva L. M., Chumak P. Y., Bondarev S. I. Revealing the 

Sustainable Population of Pentamerismus taxi (Acari, Tenuipalpidae) 

Outside the Zone of its Natural Habitation in Ukraine. Vestnik zoologii. 

2017. 51(5). P. 435–438.  

8. Stefanovska T., Chumak P., Pidlisnyuk V., Kovalchuk V., Kava L. 

State of the art on adaptability of 

Miscanthiococcus miscanthi takaschi (Homoptepa, Pseudococcidae) 

followed by the introduction of Miscanthusx gigateus to Ukraine. Comm. 

Appl. Biol. Sci. (Ghent University). 2017. 82/2. P. 177-181.  

9. Chumak P.Ya., Vigera S.M., Baranova S.S. Asymmetry bell-shaped 

sensilles frankliniella occidentalis pergande – one of the indicators 

homeostasis development of thrips. Young Scientist. 2017. № 10 (50). 

P. 28–31. 

10. Bondareva L. M., Сhumak P. Y. Pentamerismus taxi (Haller, 1877) 

(Acari: Tenuipalpidae) – a new pest of yew in conditions of Kyiv. 

Russian Journal of Biological Invasions. 2017. Issue 4. P. 14–15. 

11. Zhovnerchuk O. V., Chumak P. Ya The spider mite Schizotetranychus 

spireafolia (Acari, Tetranychidae), specific pest of Spiraea in the A. V. 



Fomin Botanical Garden. Vestnik Zoologii. 2018. 52(5). Р. 389–394. 

П. 2.  

1. Чумак П. Я., Сыкало О. О., Ковальчук В. П. Идентификация 

оранерейной и табачной белокрылок по имаго. Защита и карантин 

растений. 2016. №9. С. 40–41.  

2. Bondareva L. M., Chumak P. Ya., Kovalchuk V. P Biomorphological 

Variability of Tetranychus urticae Koch (Acariformes: Tetranychidae) 

end his populational structure in Greenhouse. International periodic 

scientific journal World of science and innocation. 2015. Vol. 11, issue 

№. 2(2). P. 20–23. 

3. Липа серцелиста (Tilia cordata Mill.) і її інвазійний фітофаг міль-

строкатка (Phyllonorycter issikii Kumata) / Сильчук О. І. Та ін. 

Агроекологічний журнал. 2016. № 2. С. 134–138. 

4. Kovalchuk V., Chumak P., Vygera S., Sylcuk O., Lisovyy M. 

Microsphaera vanbruntiana Ger. (Ascomycetes, Erysiphales) 

Development on Radioactive Contamination Area: Biodiversity after the 

Chernobyl Accident. The scientific proceedings of the International 

network AgroBioNet. 2016. April. Part 1. P. 155–159. 

5. Чумак П. Я., Сыкало О. О., Ковальчук В. П. Идентификация 

оранжерейной и табачной белокрылок по имаго. Защита и карантин 

растений. 2016. № 9. С. 40-41.  

6. Heluta V. P.,  Kovalchuk V. P., Chumak P. Ya. First records of 

teleomorph of an invasive fungus Erysiphe macleayae (Erysiphales) in 

Ukraine. Ukr. Bot. J. 2016. 73(3). Р.269–272. 

7. Белокрылка табачная Bemisia tabaci  Genn. В теплицах г. Киева и 

меры борьбы с ней. / Федоренко В. П. и др. Минск: Колорград, 

Защита растений. Сборник научных трудов. 2016. Вып. 40. С. 298–

302. 

8. Чумак П. Я., Ковальчук В. П. Мучнистая роса снежноягодника – 

новое заболевание растений на Украине. Защита и карантин 

растений. 2017. № 4. С. 48. 

9. Екологічно безпечне регулювання чисельності членистоногих 

фітофагів рослин роду Sambucus L. / Сильчук О. І. та ін. Вісник 



аграрної науки. 2017. № 5. С. 44–48. 

10. Чумак П. Я., Вигера С. М., Сыкало О. О. Самшитовая огневка 

обнаружена в Ботаническом саду Киева. Защита и карантин 

растений. 2018. № 3. С. 31. 

П. 3. 

1. Захист декоративних і квіткових рослин від шкідників (частина 1 – 

відкритий ґрунт): навчально-методичний посібник / Вигера С. М. та 

ін. К.: НУБІП, 2016. 143 с.  

2. Захист декоративних і квіткових рослин від шкідників (частина 2 – 

закритий ґрунт): Навчально-методичний посібник / Вигера С. М. та 

ін. Київ : ЦП Компринт, 2016. 337 с.  

3. Превентивний захист рослин урбофітоценозів від попелиць та 

кокцид: монографія / Чумак П. Я. та ін. К. НУБІП України, 2018. 

321 с.  

4. Екологічні основи захисту урбофітоценозів: монографія / С.М. 

Вигера та ін. Київ : ЦП «Компринт», 2016. 473с.  

5. Чумак П. Я., Вигера С. М., Романчук Л. Д., Ключевич М. М. 

Рекомендації щодо створення сталих урбофітоценозів з підвищеною 

стійкістю до біотичних та абіотичних чинників на Житомирщині. 

Київ: ТОВ «ЦП КОМПРИНТ», 2018 42 с. 

П. 12. 

1. Спосіб лікування дупел деревних рослин. Чумак П. Я., Вигера С. 

М., Ковальчук В. П., Отрощенко А. А. Зареєстровано в Держреєстрі 

патентів України на корисні моделі 11.12.2017 р., № (11) 121579. 

Бюл. № 23.  

2. Безпечний спосіб лікування дупел деревних рослин. Чумак П.Я., 

Вигера С. М., Сильчук О. І., Отрощенко А. А. Зареєстровано в 

Держреєстрі патентів України на корисні моделі 11.12.2017 р., № 

(11) 121580. Бюл. № 23.  

3. Ефективний спосіб лікування дупел деревних рослин. 

Вигера С. М., Чумак П. Я., Ковальчук В. П., Отрощенко А. А. 

Зареєстровано в Держреєстрі патентів України на корисні моделі 

11.12.2017 р., № (11) 121581. Бюл. № 23.  



4. Ефективний спосіб моніторингу імаго молі каштанової мінуючої 

першого покоління. Вигера С. М., Чумак П. Я., Ковальчук В. П., 

Вигера А. С., Сильчук О. І. Зареєстровано в Держреєстрі патентів 

України на корисні моделі 11.12.2017 р.,  № (11) 121584. Бюл. № 23.  

5. Пат. 122407 Україна, МПК (2017.01) А01М 5/00. Спосіб 

моніторингу імаго молі каштанової мінуючої першого покоління / 

Чумак П. Я., Вигера С. М., Ковальчук В. П., Вигера Н. С., Сильчук 

О. І. № u 2017 06071; Зареєстровано в Держреєстрі патентів України 

на корисні моделі 16.06.2017; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1.  

6. Ключевич М. М., Чумак П. Я., Вигера С. М. Спосіб локального 

гасіння вогню в концентрованих осередках екосистем або 

фітоценозів // Патент на корисну модель. № 124254. МПК (2018.01) 

А62С3/00. Бюл. №6, 26.03.2018.  

7. Ключевич М. М., Чумак П. Я., Вигера С. М. Спосіб пломбування 

дупла дерева // Патент на корисну модель. № 124553. МПК 

А01G7/06(2006/01): A01G17/18(2006.01. Бюл. №7, 10.04.2018  

8. Чумак П. Я., Романчук Л. Д., Вигера С. М., Ключевич М. М. 

Спосіб створення сталих пінетумів для оздоровлення людей // 

Патент на корисну модель. № 126989. МПК А01G23/00. Бюл.№ 13. 

10.07.2018  

9. Вигера С. М., Чумак П. Я., Ключевич М. М., Спосіб безпечної 

заробки дупла дерева // Патент на корисну модель. № 127288. МПК 

А01G23/00(2018/01): Бюл. №14, 25.07.2018  

10. Ключевич М. М., Чумак П. Я., Вигера С. М. Ефективний спосіб 

знищення омели білої // Патент на корисну модель. № 1247286. МПК 

А01N61/00: Бюл. №14, 25.07.2018  

11. Ключевич М. М., Чумак П. Я., Вигера С. М. Спосіб локального 

гасіння вогню в концентрованих осередках екосистем або 

фітоценозів // Патент на корисну модель. № 124254. МПК (2018.01) 

А62С3/00. Бюл. №6, 26.03.2018.  

12. Ключевич М. М., Чумак П. Я., Вигера С. М. Спосіб пломбування 

дупла дерева // Патент на корисну модель. № 124553. МПК 

А01G7/06(2006/01): A01G17/18(2006.01. Бюл. №7, 10.04.2018  



13. Чумак П.Я., Федоренко В.П., Стригун О.О., Ключевич М.М., 

Вигера С.М., Ющенко Л.П. Спосіб ідентифікації імаго оранжерейної 

та тютюнової білокрилок. – Патент на корисну модель: UA № 

135602U; МПК (2019.01) A01G 13/00, Бюл. № 7, 10.04.2019.  

14. Чумак П.Я., Вигера С.М., Ключевич М.М. Спосіб формування 

дендрокомпозицій-пінетумів для оздоровлення людей. – Патент на 

корисну модель: UA № 133445U; МПК A01G 23/00, Бюл. № 13, 

10.07.2019 

19. Стригун О.О., Борзих О.І., Чумак П.Я., Вигера С.М., Ключевич 

М.М. Спосіб встановлення строків появи весною імаго молі 

каштанової мінуючої. - Патент на корисну модель: UA № 136460; 

МПК A01N61/00, Бюл. № 16, 27.08.2019 

Стригун Олександр 

Олексійович  

Професор 

кафедри 

захисту 

рослин,  

д. с. –г. н. 

так Ентомологічні 

методи 

експериментальних 

досліджень 

Наукову та професійну активність визначено відповідно пунктів 

розділу 30 Ліцензійних умов.  

П. 2: 

1. Стригун О. О., Судденко Ю. М.  Видовий склад шкідливої 

ентомофауни агробіоценозу пшениці озимої в Правобережному 

Лісостепу України. Вісник Полтавської державної аграрної 

академії. 2016. Вип. 3. С. 15–18. 

2. Стригун О. О., Трибель С. О., Гончаренко О. М., Судденко Ю. М. 

Взаємовідносини між рослинами пшениці в різні етапи органогенезу 

і фітофагами, їх шкідливість.  Захист і карантин рослин: міжвід. 

тем. наук. зб.  2016. Вип. 62. С. 246–259. 

3. Стригун О. О., Трибель С. О. Заходи захисту від хрущів. Захист і 

карантин рослин: міжвід. тем. наук. зб. 2017. Вип. 63. С. 250–258. 

4. Трибель С. О., Стригун О. О., Федоренко В. П. Цикадка цитрусова 

інтродукований в Україну шкідник. Карантин і захист рослин. 2018. 

№ 7. С. 3–5. 

5. Ляска Ю.М., Стригун О.О. Видовий склад основних шкідників 

агроценозу кукурудзи в лівобережному Лісостепу України // Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. 2019.  № 2. С. 45–52. 

П. 3.  

1. Защита кукурузы / Трибель С. А. и др. Защита и карантин 



растений. 2014. №4.  46 с. 

2. Защита сои / Ретьман С. В. и др. // Защита и карантин растений. 

2015.  

П. 8: 

Керівник завдань другого рівня в рамках ПНД 12 «Наукові основи 

сучасних технологій прогнозу і управління фітосанітарним станом 

агроценозів» («Захист рослин») Підпрограми 02. «Закономірності 

формування шкідливого ентомокомлексу та наукові основи 

контролю шкідників в агроценозах» («Ентомологія»): 12.02.00.09.П. 

Контроль кліщів-фітофагів яблуневого саду. № ДР 19U001150; 

12.02.00.10. П. Оптимізована система захисту кукурудзи на зерно 

проти основних шкідників. № ДР 0119U001151. 

Член редакційної колегії науково-виробничого журналу «Карантин і 

захист рослин». 

Керівник науково-дослідних робіт: 1. «Функціонування шкідливого 

комплексу агроценозу жита озимого в умовах Полісся України»; 

2. «Шкідники кукурудзи та контроль їх чисельності в 

Лівобережному Лісостепу України»; 3. «Екологічне обґрунтування 

системи захисту сої від шкідників в рисових чеках Південного Степу 

України»; 4. «Кліщі плодового саду та їх контроль в Лісостепу 

України». 

П. 11.  

Член спеціалізованої вченої ради Інституту захисту рослин НААН  

Д 26.376.01  та  спеціалізованої вченої ради в Інституті зоології 

НАНУ Д.26.153.01.  

Офіційний опонент на дисертаційну роботу Сахненка Дмитра 

Володимировича на тему «Агроекологічне обґрунтування захисту 

пшениці озимої від шкідників при no-till технологіїї в Лісостепу 

України», поданої за здобуття наукового ступеня кандидада 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.10 – ентомологія. 

Офіційний опонент на дисертаційну роботу Гавей Інна Василівна на 

тему «Реакція популяцій домінантів ентомокомплексу пшениці 

озимої на вплив природних та антропогенних екологічних 



чинників», поданої на здобуття наукового степеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16. – екологія 

П. 12. 

Спосіб оцінювати стійкості сортів пшениці проти клопа черепашки 

(EURUGASTER INTEGRICEPS PUT.) та інших видів клопів: пат. 

95910 Україна,  МПК (2015.01), A01М 99/00; № u 2014 08283; заявл. 

21.07.2014, опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1. 

Спосіб оцінювання стійкості бульб сортозразків картоплі проти 

личинок коваликів (дротяників) : пат. 109294 Україна,  МПК 

(2015.01), A01М 3/00, А01G 13/00, А0Н 1/00 (2006.01); № а 2013 

07588; заявл. 14.06.2013, опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15. 

Спосіб ідентифікації імаго оранжерейної та тютюнової білокрилок: 

пат. 135602 Україна,  МПК (2019.01), A01G 13/00, G01N 1/00,  G01N 

21/00; № u 2019 00758; заявл. 25.01.2019, опубл. 10.07.2019, Бюл. № 

13. 

Спосіб встановлення строків появи весною імаго молі каштанової 

мінуючої: пат. 136460 Україна, МПК (2019.01), A01N 61/00, А61М 

1/00,А61М 5/00, G01N 21/01 (2006/01); № u 2019 00491; заявл. 

17.01.2019, опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. 

Спосіб ефективного знищення фітонематод перед посівом культур: 

пат. 136504 Україна, МПК (2019.01) A01N 63/00 А 01Р5/00; № u 

2019 01501; заявл. 14.02.2019, опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. 

П. 15.  

1. Стригун О. О., Трибель С. О., Ляска Ю. М. Шкідливість хрущів. 

Плантатор. 2018.  №3 (39). С. 102–106. 

2. Стригун О. О. Система захисту пшениці озимої препаратами 

фірми FMC. Агробізнес сьогодні. 2018. № 6. С. 14–16. 

3. Ляска Ю. М., Стригун О. О. Заселення та пошкодження гібридів 

кукурудзи гусеницями бавовникової совки. Селекція, генетика та 

технології вирощування сільськогосподарських культур (19 квітня, с. 

Центральне, 2019 р.): матеріали VII Міжнародної науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів.  Миронівка, 

2019. С. 18–21. 



 

 

4. Ляска Ю.М., Стригун О.О. Імунологічна оцінка гібридів 

кукурудзи до HELICOVERPA ARMIGERA Hbn. в зоні 

Лівобережного Лісостепу / «Трофологія (вчення про 

закономірності живлення біоти та правильного харчування людей) 

– Новітній міждисциплінарний напрям в Україні»: мат. першої 

Всеукраїнської науково-освітньої-практичної коференції (25-

26 квітня 2019 року), м. Житомир, 2019. С. 85–86. 

5. Ляска Ю. М., Стригун О. О. Видовий склад та динаміка 

чисельності коваликів (Elateridae) в кукурудзяному агроценозі  

Лівобережного Лісостепу України. «Ентомологічні читання пам’яті 

видатних вчених-ентомологів В.П. Васильєва і М.П. Дядечка»: тези 

доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції (18–20 грудня 

2019 р.). м. Київ, 2019.  С. 16–17. 

П. 16.  

Член Громадського об’єднання Українське ентомологічне 

товариство (ГО УЕТ). 

П. 17.  

Досвід роботи за спеціальністю з 2000 року і поданий час. 

П. 18.  

Науковий супровід щодо захисту сільськогосподарських культур від 

шкідливих організмів у Дослідному господарстві «Дослідне 

підприємство «Тахтаулово» Полтавська обл. та Дослідному 

господарстві «Дослідне підприємство «Зорі над Бугом» 

Миколаївська обл. упродовж трьох років. 

Дорадча діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих 

послуг з питань агрономії і захисту рослин. 



Таблиця 3 Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 

оцінювання 

Програмні результати 

навчання 
Методи навчання Форми оцінювання 

Стандартизація і правознавство у захисті рослин 

РН5, РН7, РН8, РН9 МН1,МН2, МН3, МН4, МН5, МН6 МО1, МО11 

 

Патологія насіння сільськогосподарських культур 

РН8, РН9, РН10, РН13, 

РН16 
МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6 МО1, МО11 

Епіфітотіологія 

РН4, РН5, РН7, РН8, 

РН9, РН10, РН11 

МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6 МО1, МО11 

Технологія вирощування організмів у біологічному захисті рослин 

РН1, РН2, РН4, РН5, 

РН6, РН9, РН10 

МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6 МО1, МО3 

Технологія вирощування організмів у біологічному захисті рослин  

РН1, РН2, РН4, РН5, 

РН6, РН9, РН10 

МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6 МО1, МО3 

Технологія вирощування організмів у біологічному захисті рослин– курсова робота 

РН8, РН9 МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6 МО1, МО3 

Фізіологічні зміни в живих організмах при застосуванні пестицидів (токсикологія 

пестицидів)  

РН1, РН2, РН4, РН5, 

РН6, РН9, РН10 

МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6 МО1, МО3 

Фізіологічні зміни в живих організмах при застосуванні пестицидів (токсикологія 

пестицидів) – курсова робота 

РН5, РН6, РН12, РН16, МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6 МО1, МО3 



РН17 

Управління чисельністю комах фітофагів 

РН7, РН8, РН10, РН11 МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6 МО1, МО3 

Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур 

РН7, РН9, РН11, РН12, 

РН15, РН17 

МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6 

 

МО1, МО3 

Управління чисельністю бур’янів в агрофітоценозах 

РН5, РН8, РН10, РН11, 

РН12 

МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6 МО1, МО3 

Методологія і організація наукових досліджень 

РН6, РН8, РН9, РН10, 

РН12 

МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6 МО3, МО11 

Ділова іноземна мова 

РН1, РН2, РН3, РН4, 

РН5, РН6, РН7, РН9, 

РН14, РН15, РН16 

МН2, МН3, МН4, МН5, МН6 

 

МО1, МО3 

 



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

РН 1. Володіти знаннями з основ філософії, історії і культури України, що 

сприяють розвитку загальної політичної культури та активності, формуванню 

національної гідності і патріотизму, соціалізації особистості, схильності до 

етичних цінностей. 

РН 2. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній діяльності, застосовувати сучасні 

науково-технічні досягнення світової культури та цивілізації. 

РН 3. Розширювати знання з англійської та інших мов. 

РН 4. Уміти працювати самостійно як лідер, досягати ефективних результатів за 

обмежений час. 

РН 5. Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін  

РН 6. Уміти використовувати статистично-математичні методи та інформаційні 

технології. 

РН 7. Володіти спеціальними знаннями. 

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання 

їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

РН 9. Володіти сучасними методологіями наукових досліджень.  

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для 

захисту і карантину рослин. 

РН 11. Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин, 

використовуючи спеціальні знання  

РН 12. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

РН 13. Уміти ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

під час проведення заходів із захисту і карантину рослин. 

РН 14. Уміти працювати в команді. 

РН 15. Володіти здатністю навчати, контролювати і оцінювати професійні навички 

працівників, задіяних до виконання заходів із захисту і карантину рослин. 

РН 16. Уміти ефективно використовувати нормативно-правові акти, що регулюють 

політику в сфері захисту і карантину рослин, та оперативно реагувати на зміни в 

законодавстві. 

РН 17. Володіти знаннями з дотримання безпечних умов праці та охорони 

навколишнього середовища. 

  



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

МН2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття, розрахункові, 

графічні роботи тощо);  

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату);  

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 

тощо);  

МН6 – самостійна робота (розв’язання програмних завдань);  

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 – екзамени;  

МО2 – комплексні іспити;  

МО3 – стандартизовані тести;  

МО6 – аналітичні звіті, реферати, есе;  

МО7 – розрахункові та розрахунково-графічні роботи;  

МО8 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО9 – студентські презентації та виступи на наукових заходах;  

МО11 – залік. 

  



Таблиця 4. Загальна іфнормація про заклад 

Кількість ліцензованих  

спеціальностей  

За 1 (бакалаврським) рівнем 26 

За 2 (магістерським) рівнем ) 19 

За 3 (освітньо-науковим/освітньо-творчим) 

рівнем 

8 

Кількість акредитованих  

освітніх програм 

За 1 (бакалаврським) рівнем 19 

За 2 (магістерським) рівнем ) 15 

За 3 (освітньо-науковим/освітньо-творчим) 

рівнем 

0 

Контингент студентів  

на всіх курсах навчання 

На денній формі навчання 4143 

На інших формах навчання (заочна, 

дистанційна) 

2649 

Кількість факультетів  8 

Кількість кафедр  41 

Кількість співробітників  

(всього) 

 в т.ч. педагогічних 382 

Серед них: - докторів наук, професорів 97 

- кандидатів наук, доцентів 271 

Загальна площа  

будівель, кв. м 

Серед них: 

- власні приміщення (кв. м) 

 

36711 

- орендовані (кв. м) 0 

- здані в оренду (кв. м) 0 

Навчальна площа  

будівель, кв. м 

Серед них: 

- власні приміщення (кв. м) 

 

16252 

- орендовані (кв. м) 0 

- здані в оренду (кв. м) 0 

Бібліотеки Кількість місць у читальному залі 260 

Гуртожитки Кількість гуртожитків 4 

 Кількість місць для проживання студентів 1458 

 

ЗАПЕВНЕННЯ 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у звіті та доданих до нього 

документах, є достовірною. 

Гарантуємо, що Житомирський національний агроекологічний 

університет надасть за запитом експертної групи будь-які документи або 

додаткову інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої 

діяльності за цією освітньою програмою. 
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