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КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

ОС «Магістр» 

спеціальність 202 «Захист і карантин рослин» 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, 

практики, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Грицюк 

Наталя 

Вікторівна 

Діагностика хвороб 

рослин 

ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових досліджень, 

експериментальних та 

інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

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 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

ОС «Магістр» 

1 курс, 

І семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 



природного 

різноманіття. 

РН 9. Володіти 

сучасними 

методологіями 

наукових досліджень.  

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Столяр 

Світлана 

Григорівна 

Екологія фітоценозів ЗК 6. Здатність 

застосовувати 

науково-

обґрунтовані 

навички та досвід 

для особистого 

високопрофесійного 

розвитку і нових 

технологій 

самовдосконалення. 

ЗК 8. Навички 

використання 

теоретичних знань і 

практичного досвіду 

для кар’єрного 

зростання та 

здійснення 

управлінської 

діяльності. 

РН 5. Володіти 

знаннями з 

фундаментальних 

дисциплін. 

РН 12. Уміти 

координувати, 

інтегрувати та 

удосконалювати 

організацію 

виробничих процесів 

під час проведення 

заходів із захисту 

рослин. 

РН 14. Володіти 

знаннями з 

дотримання 

безпечних умов праці 

та охорони 

навколишнього 

середовища. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків. 

ОС «Магістр» 

1 курс, 

І семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Стригун 

Олександр 

Олексійович 

Ентомологічні методи 

експериментальних 

досліджень 

ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

РН 8. Володіти на 

операційному рівні 

методами 

спостереження, опису, 

ідентифікації, 

класифікації, 

культивування 

об’єктів 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 



господарствах усіх 

форм власності. 

ЗК 6. Здатність 

застосовувати 

науково-

обґрунтовані 

навички та досвід 

для особистого 

високопрофесійного 

розвитку і 

самовдосконалення. 

агробіоценозів та 

підтримання їх 

стабільності для 

збереження 

природного 

різноманіття. 

РН 9. Володіти 

сучасними 

методологіями 

наукових досліджень.  

РН 11. Уміти складати 

технологічні карти 

для організації заходів 

із захисту рослин, 

використовуючи 

спеціальні знання. 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Невмержицька 

Ольга 

Михайлівна 

Епіфітотіологія ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

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 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

ОС «Магістр» 

1 курс, 

І семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 



підтримання їх 

стабільності для 

збереження 

природного 

різноманіття. 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Ключевич 

Михайло 

Михайлович 

Захист фітопродукції 

при зберіганні 

ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

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.  

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Ключевич 

Михайло 

Михайлович 

Інегрований захист 

фітоценозів 

ЗК 6. Здатність 

застосовувати 

науково-

обґрунтовані 

навички та досвід 

для особистого 

високопрофесійного 

розвитку і 

РН 10. Кваліфіковано 

проектувати та 

організовувати 

технологічні процеси 

для захисту і 

карантину рослин. 

РН 11. Уміти складати 

технологічні карти 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 



самовдосконалення. 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. 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Чумак  

Петро  

Якович 

Карантин рослин 

квітково-декоративної 

продукції 

ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

ЗК 6. Здатність 

застосовувати 

науково-

обґрунтовані 

навички та досвід 

для особистого 

високопрофесійного 

розвитку і 

самовдосконалення. 

ЗК 7. Здатність 

працювати в галузі 

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 10. Кваліфіковано 

проектувати та 

організовувати 

технологічні процеси 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 



міжнародної 

діяльності. 

для захисту і 

карантину рослин. 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Чумак  

Петро  

Якович 

Карантин рослин 

урбофітоценозів 

ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

ЗК 6. Здатність 

застосовувати 

науково-

обґрунтовані 

навички та досвід 

для особистого 

високопрофесійного 

розвитку і 

самовдосконалення. 

ЗК 7. Здатність 

працювати в галузі 

міжнародної 

діяльності. 

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 10. Кваліфіковано 

проектувати та 

організовувати 

технологічні процеси 

для захисту і 

карантину рослин. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Вигера  

Сергій 

Михайлович 

Контроль біоти 

культурних 

фітоценозів 

ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

РН 7. Володіти 

спеціальними 

знаннями. 

РН 8. Володіти на 

операційному рівні 

методами 

спостереження, опису, 

ідентифікації, 

класифікації, 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 



форм власності. 

ЗК 6. Здатність 

застосовувати 

науково-

обґрунтовані 

навички та досвід 

для особистого 

високопрофесійного 

розвитку і 

самовдосконалення. 

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. 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Тимощук 

Тетяна 

Миколаївна 

Методи випробувань 

засобів захисту рослин 

ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

ЗК 5. Здатність 

генерувати ідеї 

наукової та 

інноваційної 

діяльності. 

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 

Лекції, 

лабораторні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

ОС «Магістр» 

1 курс, 

ІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 



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. 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Ключевич 

Михайло 

Михайлович 

Методи створення 

інфекційних фонів у 

фітопатології 

ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

ЗК 5. Здатність 

генерувати ідеї 

наукової та 

інноваційної 

діяльності. 

РН 7. Володіти 

спеціальними 

знаннями. 

РН 9. Володіти 

сучасними 

методологіями 

наукових досліджень.  

РН 12. Уміти 

координувати, 

інтегрувати та 

удосконалювати 

організацію 

виробничих процесів 

під час проведення 

заходів із захисту 

рослин. 

РН 13. Уміти 

працювати в команді. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 

Кафедра Методологія ЗК 4. Здатність РН 7. Володіти Лекції, ОС «Магістр» 202 «Захист і Без обмежень 



захисту рослин 

/ 

Вигер  

Сергій 

Михайлович 

формування сталих 

урбофітоценозів 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

ЗК 5. Здатність 

генерувати ідеї 

наукової та 

інноваційної 

діяльності. 

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 13. Уміння 

працювати в команді. 

практичні, 

командна 

робота 

1 курс, 

ІІ семестр 

карантин 

рослин» 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Бакалова  

Алла 

Володимирівна 

Міжнародні 

фітосанітарні 

стандарти 

ЗК 7. Здатність 

працювати в галузі 

міжнародної 

діяльності. 

ЗК 9. Навички 

здійснення безпечної 

науково-виробничої 

діяльності. 

РН 5. Володіти 

знаннями з 

фундаментальних 

дисциплін. 

РН 7. Володіти 

спеціальними 

знаннями. 

РН 13. Уміти 

працювати в команді. 

РН 14. Володіти 

знаннями з 

дотриманням 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 



безпечних умов праці 

та охорони 

навколишнього 

середовича. 

 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Столяр 

Світлана 

Григорівна 

Неінфекційні хвороб 

рослин 

ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

ЗК 5. Здатність 

генерувати ідеї 

наукової та 

інноваційної 

діяльності. 

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 13. Уміти 

працювати в команді. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Вигера  

Сергій 

Михайлович 

Новітні технології 

виробництва 

фітопродукції 

ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

РН 7. Володіти 

спеціальними 

знаннями. 

РН 11. Уміти складати 

технологічні карти 

для організації заходів 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 



розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

ЗК 5. Здатність 

генерувати ідеї 

наукової та 

інноваційної 

діяльності. 

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 

працювати в команді. 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Грицюк 

Наталя 

Вікторівна 

Патогенез хвороб 

рослин 

ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

ЗК 5. Здатність 

генерувати ідеї 

наукової та 

інноваційної 

діяльності. 

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 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 



збереження 

природного 

різноманіття. 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Бакалова  

Алла 

Володимирівна 

Патологія комах ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

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 10. Кваліфіковано 

проектувати та 

організовувати 

технологічні процеси 

для захисту і 

карантину рослин. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Плотницька 

Наталія 

Михайлівна 

Патологія насіння 

сільськогосподарських 

культур 

ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

РН 8. Володіти на 

операційному рівні 

методами 

спостереження, опису, 

ідентифікації, 

класифікації, 

культивування 

Лекції, 

лабораторні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 



установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

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. 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Вигера  

Сергій 

Михайлович 

Управління  

здоров’ям  

фітоценозів 

ЗК 6. Здатність 

застосовувати 

науково-

обґрунтовані 

навички та досвід 

для особистого 

високопрофесійного 

розвитку і 

самовдосконалення. 

ЗК 8. Навички 

використання 

теоретичних знань і 

практичного досвіду 

для кар’єрного 

зростання та 

здійснення 

управлінської 

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 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 



діяльності. організацію 

виробничих процесів 

під час проведення 

заходів із захисту 

рослин. 

РН 13. Уміння 

працювати в команді. 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Іващенко  

Ірина 

Вікторівна 

Фітобактеріологія ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

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 10. Кваліфіковано 

проектувати та 

організовувати 

технологічні процеси 

для захисту і 

карантину рослин. 

РН 11. Уміти складати 

технологічні карти 

для організації заходів 

із захисту рослин, 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 



використовуючи 

спеціальні знання. 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Іващенко  

Ірина 

Вікторівна 

Фітовірусологія ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

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 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. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 

Кафедра 

захисту рослин 

Фізіологія і екологія 

комах 

ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

РН 5. Володіти 

знаннями з 

Лекції, 

лабораторні 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

202 «Захист і 

карантин 

Без обмежень 



/ 

Бакалова  

Алла 

Володимирівна 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності. 

фундаментальних 

дисциплін. 

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. 

заняття ІІІ семестр рослин» 

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Гурманчук 

Олексій 

Вікторович 

Шкідливі організми 

України у 

міжнародній 

фітосанітарії 

ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності.  

ЗК 8. Навички 

використання 

теоретичних знань і 

практичного досвіду 

для кар’єрного 

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, 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 



зростання та 

здійснення 

управлінської 

діяльності. 

культивування 

об’єктів 

агробіоценозів та 

підтримання їх 

стабільності для 

збереження 

природного 

різноманіття.  

Кафедра 

захисту рослин 

/ 

Чумак Петро 

Якович 

Шкідники лісу та 

декоративних 

насаджень 

ЗК 4. Здатність 

проведення спільних 

наукових 

досліджень, 

експериментальних 

та інноваційних 

розробок в наукових 

установах і 

господарствах усіх 

форм власності.  

ЗК 8. Навички 

використання 

теоретичних знань і 

практичного досвіду 

для кар’єрного 

зростання та 

здійснення 

управлінської 

діяльності. 

РН 8. Володіти на 

операційному рівні 

методами 

спостереження, опису, 

ідентифікації, 

класифікації, 

культивування 

об’єктів 

агробіоценозів та 

підтримання їх 

стабільності для 

збереження 

природного 

різноманіття. 

РН 10. Кваліфіковано 

проектувати та 

організовувати 

технологічні процеси 

для захисту і 

карантину рослин. 

РН 12. Уміти 

координувати, 

інтегрувати та 

удосконалювати 

організацію 

виробничих процесів 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота 

ОС «Магістр» 

2 курс, 

ІІІ семестр 

202 «Захист і 

карантин 

рослин» 

Без обмежень 



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. 

 

 

 


