
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23836 Захист і карантин рослин

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 229

Повна назва ЗВО Поліський національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493681

ПІБ керівника ЗВО Скидан Олег Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.znau.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/229

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23836

Назва ОП Захист і карантин рослин

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра захисту рослин

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедра іноземних мов, суспільних наук, міжнародних економічних 
відносин та європейської інтеграції

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, м. Житомир, бульвар Старий 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 7308

ПІБ гаранта ОП Ключевич Михайло Михайлович

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

zaxist@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-400-78-03

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. 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 забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі захисту і 
карантину рослин, здатних до високопрофесійного вирішення виробничих питань рентабельного і екологічно 
безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних культур, лісових насаджень тощо від 
шкідливих організмів.
Компоненти освітньої програми обиралися 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 університету, співробітники науково-дослідних установ, фірм виробників і реалізаторів засобів захисту 
рослин та сільськогосподарських підприємств різних форм власності, випускники, студенти. 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). У 2020 р. освітньо-
професійна програма «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Магістр» акредитована умовно згідно 
рішення НАЗЯВО про акредитацію освітньої програми № 3(20).1.6 від 17.02.2020 р.(Сертифікат про акредитацію – 
серія НД № 0687229; термін дії сертифіката – до 01.07.2020 р.). Підготовка здобувачів за ОП здійснюється 
упродовж останніх чотирьох навчальних років. Контингент здобувачів вищої освіти за ОП формувався на основі 
базової вищої освіти з числа студентів ЗВО м. Житомира, Києва, Вінниці. Впродовж чотирьохрічного 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 Поліського 
національного університету здобувачами вищої освіти проводяться наукові дослідження для написання 
кваліфікаційних робіт.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 50 34 16 0 0

2 курс 2019 - 2020 48 24 22 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 23492 Захист і карантин рослин
46700 Захист здоров`я рослин

другий (магістерський) рівень 23836 Захист і карантин рослин

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 36711 16252

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

36711 16252

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_Захист і карантин рослин 
ОС Магістр_2020.pdf

Giw0plFW3B5HXspitn8YwvF07b0FRobA4DLYlQNvWbo
=

Освітня програма ОПП_Захист і карантин рослин 
ОС Магістр 2019.pdf

R3Tt+22hJLQ2J0YxZ9btX7uj0ZZqdilcON99I32Bv1Q=

Навчальний план за ОП Навчальний план ОС Магістр ЗКР 
2019.pdf

ht5alDfPzQcRI4t3yEWmPA8C4X9uK2+R2vInfcZQhNg=

Навчальний план за ОП Навчальний план ОС Магістр ЗКР 
2020 р..pdf

kN1/5fclUi5E3tSqFnXazd4nMZlLLGJGjFsWobVPllg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 1.pdf 17VzmyhyOncAVIsVibXgGZvIJfqU7OGzTTiZ/NonmH0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2.pdf TUXWFR+yLMm8owNJ+cSYsZYbNu6Y+RZZ3pgMYHjY
4v4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 3.pdf CDAess+Zoa7PxW2/nJwA8iFOCVu6hmJFnWOsHW5CS
OA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 4.pdf 2wPMdXmuiZnVvzScOACjbHKcSB6ekVhb8sUDSQbJWP
w=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

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.
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.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місія університету – генерування нових знань, інноваційних ідей та створення екологобезпечних технологій; 
підготовка професіоналів, що вміють комплексно поєднувати дослідницьку, проєктну та підприємницьку діяльність 

Сторінка 4



і забезпечувати позитивні зміни в економіці, екології та соціальній сфері держави
(http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf). 
Цілі ОП «Захист і карантин рослин» відповідають місії та стратегії розвитку університету, оскільки університете 
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, що підтверджується 
Стратегією інтернаціоналізації (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/стратегія 
інтернаціоналізації.PDF).
ОП є одним з ключових елементів стратегії університету, 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.

 

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

При розробці ОП, в інтересах здобувачів вищої освіти, проведено ряд зустрічей зі здобувачами та випускниками, за 
результатами яких враховано ключові тези: набуті в процесі навчання компетентності забезпечили випускникам 
програми конкурентоспроможність на ринку праці, їх професійне зростання та самореалізацію.
 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.
В навчальному плані ОП в обсязі близько 27 % від загального обсягу освітньої програми передбачені вибіркові 
компоненти. Такий вибір є основою для формування індивідуальної навчальної траєкторії здобувачів ОП «Захист і 
карантин рослин».
Відзначимо, що враховуючи кваліфікаційні вимоги до претендентів на відповідні вакансії напряму піднотовки, які 
передбачають володіння іноземною мовою на рівні щонайменше В2, врахована позиція випускників щодо зміни 
дисципліни «Ділова іноземна мова» на «Фахова іноземна мова (рівень В2)».

- роботодавці

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. 
Інтереси цієї групи враховані в орієнтації ОП на формування ФК. Потреби роботодавців відображені в ПРН в більш 
поглибленому вивченні блоку дисциплін з циклу професійної підготовки. 
У робочу групу стейхолдерів ОПП «Захист і карантин рослин» входять представник науково-дослідної установи 
Інститут захисту рослин НААН України, регіональний менеджер із збуту компанії «БАСФ» в Житомирській області, 
менеджер з продажу компанії «Сингента» Західного бізнес регіону, ТОВ «Господарський двір», АТ «Андрушівське», 
ПСП «Саверці», СФГ «Злагода», ТОВ «ЕМ-Україна».
В ОП враховано рекомендації роботодавців щодо: вивчення принципів безпечної діяльності в технологіях захисту 
рослин, здатності виявляти закономірності розвитку, трофічних ланок і поширення шкідливих організмів, вивчення 
закономірностей у формуванні популяцій регульованих шкідливих організмів, а також фітосанітарні ризики в 
імпортно-експортній продукції із застосуванням засобів захисту рослин та введено в обов’язкові компоненти 
освітньо-професійної програми навчальні дисципліни: «Біобезпека у захисті рослин», «Трофологія» (2018 р.); «», 
«Зовнішній і внутрішній карантин», «Логістика та комунікації у захисті і карантині рослин» (2020 р.).

- академічна спільнота

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 
саморозвитку, співробітництва із закладами вищої освіти України та закордонними партнерами. 
Працівники університету та кафедри були залучені до підготовки проєктної пропозиції на участь у конкурсах: 
спільних українсько-американських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2019–2020 рр. Назва проєкту: 
«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.; наукових 
робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених. Назва проєкту: «Модель вертикальної 
інтеграції виробників органічної продукції». Керівник: Николюк О. М; інші автори проєкту: Усюк Т. В., Цегельник 
Н. І., Столяр С. Г., Левківський Є. В., Оленюк Д. О.
Врахування зацікавленості академічної спільноти виражається у тісній співпраці між учасниками освітнього 
процесу за ОПП та бібліотекою університету, яка постійно проводять семінари та тренінги для усіх учасників 
освітнього процесу, що дає змогу підвищити рівень інформаційної культури і успішно досягти цілей та результатів 
навчання за ОПП.

- інші стейкхолдери

Для врахування інтересів та пропозицій стейкхолдерів під час формулювання мети та програмних результатів ОПП 
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«Захист і карантин рослин» кафедрою було прийнято рішення про створення робочої групи, до складу яких увійшли 
члени проєктної групи, групи забезпечення, роботодавці, здобувачі вищої освіти та випускники (протокол засідання 
кафедри захисту рослин від 09.09.2019, № 1).
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП враховано інтереси щодо підготовки 
профільних фахівців СФГ «Шевченківське», ТОВ «Вега Агро», СФГ «Обрій», СТОВ «Хортиця-Агро», СТОВ 
«Ліщинське», КП «Зелебуд» Житомирської міської ради, ФГ «Полісся Агро», ТОВ «Гор. Інвест Агро», ПП «ЖЕРМ», 
ТОВ «Тесла Агро», ТОВ «Городниця+», ТОВ «Дедденс Агро», СФГ «Злагода», ФГ «Шваб», ТОВ «Господарський 
двір», ПСП «Саверці», ТОВ «Порттрансбуд», ТзОВ «Нооекосфера ХХІ-Україна», ТОВ «Енселко-Агро», ТОВ «Інтер-
Случ», СФГ «Сновмілк», ТОВ «Господарський двір», ТОВ «АВТОАГРОБУД», ТОВ «БІО ОРГАНІК САД»,  з якими 
укладено угоди про співпрацю. 
В межах ОП відбувається організація і проведення виробничої практики та підготовка кваліфікаційних робіт 
здобувачів та проведення спільних наукових заходів (круглих столів, конференцій).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Про тенденції розвитку спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» свідчить збільшення кількостей їх відкриттів 
у ЗВО, які здійснюють підготовку фахівців за даною ОП. Особливості новітніх тенденцій розвитку спеціальності 
враховуються під час щорічного перегляду освітньої програми за результатами моніторингу вступної кампанії, 
професійних дискусій з академічною спільнотою (на конференціях, конкурсах наукових 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 ОПП «Захист і карантин 
рослин» саме у Поліському національному університеті.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Міждисциплінарний характер розвитку спеціальностей та освітніх програм в межах галузі 20 «Аграрні науки та 
продовольство» обумовлює набуття актуальних компетентностей випускників ОПП «Захист і карантин рослин». 
Упродовж періоду навчання за ОП 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, вивчення 
принцепів безпечної діяльності в технологіях захисту і карантину рослин, ведення науково-дослідної роботи у галузі 
захисту і карантину  рослин тощо. 
Географічна локація Поліського національного універтитету – 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».

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП прийнято до уваги досвід подібних програм в 
інших ЗВО України та за кордоном. 
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» у 
Поліському національному університеті 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.
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Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

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, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, 
достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.
ОП містить перелік освітніх компонентів з циклу загальної та професійної підготовки, програмні результати 
навчання тощо. Формування системи загальних (ЗК01–9), фахових компетентностей (ФК 01–9) та програмних 
результатів навчання (РН01–14) визначених ОП, забезпечують обов’язкові комноненти циклів загальної та 
професійної підготовки загальним обсягом 90 кредитів. 
Для оволодіння фаховими компетентностями з метою досягнення результату здобувачі вищої освіти вивчають 
дисципліни за обов'язковою компонентою: «Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур від 
хвороб», «Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур від хвороб», «Трофологія», «Управління 
чисельності бур’янів у фітоценозах», «Управління чисельністю комах-фітофагів», «Фітосанітарний моніторинг». 
Так, у проєкті 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, вивчення 
принцепів безпечної діяльності в технологіях захисту і карантину рослин, ведення науково-дослідної роботи у галузі 
захисту рослин тощо.

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?

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; 
– 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. 
Таким чином, ОП «Захист і карантин рослин» повністю відповідає основним вимогам, які визначені в Національній 
рамці кваліфікації.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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)?
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56

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

24

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

 Метою освітньої програми «Захист і карантин рослин» є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у 
галузі захисту і карантину рослин, здатних до високопрофесійного вирішення виробничих питань рентабельного і 
екологічно безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних культур, лісових насаджень тощо 
від шкідливих організмів.
 ОП 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.
ОП розділена на компоненти: навчальні дисципліни; курсові проєкти (роботи); виробнича практика; 
кваліфікаційна робота.
Навчальні дисципліни забезпечують теоретичний зміст предметної області. До кожної дисципліни розроблені 
силабуси та 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 університету забезпечує підтримку освітньої 
програми. На кафедрі захисту рослин є дві навчально-дослідні лабораторії, бокс для культивування грибів та 
формується комп’ютерний клас.
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 університеті запроваджено систему електронного розкладу занять, платформу дистанційного навчання Moodle.
Наукова бібліотека містить великий вибір навчальних та наукових матеріалів, щорічно надає послуги понад 10 тис. 
користувачам та забезпечує доступ до низки електронних ресурсів.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Основним інструментом формування індивідуальної освітньої траєкторії є вільний вибір дисциплін здобувачами 
вищої освіти, який регламентується такими документами: « Положення про вибіркові навчальні дисципліни 
освітньої програми ЖНАЕУ (проєкт)” 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20вибіркові%20навчальні%20дисципліни%
20ОП.pdf). Частка дисциплін вільного вибору в ОП складає 24 кредити ЄКТС, або 26,7 %. від загального обсягу ОП.
Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів забезпечується через: можливість брати участь у формуванні освітніх 
компонентів ОП; наявність вибіркових освітніх компонентів навчального плану ОП; самостійний вибір господарств 
для проходження виробничої практики; можливість навчання здобувачів із особливими освітніми потребами за 
індивідуальним графіком з використанням сучасних платформ, зокрема Moodle.
Результати анкетування: більшість випускників відповіли, що набуті ПРН і компетентності відповідають профілю 
освітньої програми; 87,5 % студентів відповіли, що мали можливість вибору завдань, форм та методів їх виконання; 
77,5 % студентів зазначили, що мали можливість навчатись за індивідуальною освітньою траєкторією, а 20 % – 
частково.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня мають право вільного вибору навчальних дисциплін у межах, 
передбачених освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі не менше 25 % загальної кількості кредитів 
ЄКТС, відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р., «Положення про 
вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми ЖНАЕУ (проєкт)”, а їх вивчення регламентується Положенням 
про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%2
0ЖНАЕУ.pdf).
Положенням передбачено наступний порядок представлення та вибору вибіркових дисциплін здобувачами ОП 
«Захист і карантин рослин»:
 • подання кафедрою до деканату переліку дисциплін та їх описів, запропонованих для вільного вибору студентам у 
розрізі навчальних курсів (семестрів); 
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• формування деканатом Каталогу дисциплін з експлікаціями; 
• складання та доведення інструкції для студентів щодо особливостей вибору дисциплін, реєстрації та формування 
груп для вивчення вибіркових навчальних дисциплін, також їх обсягів і кількості у розрізі циклів для формування 
індивідуального-навчального плану здобувача вищої освіти на певний семестр( враховуючи, що загальний обсяг 
дисциплін (обов’язкові та вибіркові) у семестрі мають становити, 30 кредитів ECTS); 
• розміщення на сайті Університету інструкції та Каталогу, експлікацій дисциплін та доведення їх до відома 
здобувачів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»; 
• здійснення вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін зі сформованого Каталогу і формування 
мобільних груп студентів для вивчення вибраних дисциплін за курсами, семестрами. 
Частка дисциплін вільного вибору в межах ОП та навчального плану складає 26,7 % загальної кількості кредитів 
ECTS. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 4 кредити ECTS. Дисципліни, що пропонуються на вільний 
вибір здобувачам, визначаються виходячи з пропозицій стейкхолдерів, зокрема, роботодавців та здобувачів вищої 
освіти. Вивчення дисциплін за вибором студента розпочинається з 2 семестру. У вересні на випусковій кафедрі для 
здобувачів здійснюється презентація курсів, які вони можуть обрати. Представники кафедр, які пропонують 
вибіркові дисципліни, роблять презентації своїх курсів і мотивують здобувачів до їх вибору.
Вибір здобувача вищої освіти формалізується поданням заяви на ім’я декана факультету, що є підставою для 
формування індивідуального навчального плану студента (заява зберігається весь термін навчання здобувача). 
Надалі формується наказ ректора щодо формування списків груп здобувачів вищої освіти. 
Більшість опитаних здобувачів відповіли, що мали можливість вільного вибору навчальних дисциплін – 85 %, а 15 % 
– частково.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

За ОП та навчальним планом для здобувачів у 3 семестрі ІІ року навчання передбачено проходження виробничої 
практики (обсягом 6 кредитів ЄКТС). 
Здобувачам надано право самостійно обирати господарства для проходження виробничої практики за умови 
укладання угоди встановленого зразка.
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.
Викдачі кафедри періодично організовують виїзди у с.-г. підприємства різного напряму спеціалізації: ТОВ 
«Господарський двір», АТ «Андрушівське», СФГ «Обрій», СФГ «Злагода» та ін. 
Щорічно із залучення стейкхолдерів проводяться мастер-класи (які сприяють реалізації на практиці отриманих 
теоретичних знань) наприклад: «Захист гіркокаштана звичайного від молі каштанової мінуючої (Cameraria 
ohridella)»; «Захист урбоценозів від омели білої» та ін. А також разом із співробітниками Житомирської обласної 
фітосанітарної лабораторії проведення моніторингу щодо виявлення об’єктів внутрішнього і зовнішнього карантину 
на території м. Житомира та області.
За результатами анкетування студентів: 92,5 % – відповіли що мали можливість здобути компетентності під час 
практичної підготовки, що необхідні для подальшої професійної діяльності. А також 92,5 % опитуваних задоволені 
здобутими компетентностями під час практичної підготовки за ОП.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Освітня програма дозволяє студентам впродовж періоду навчання сформувати соціальні навички (soft skills), які 
виражаються за рахунок вивчення навчальних дисциплін циклу загальної та професійної підготовки.
Основними формами та методами навчання, які сприяють набуттю soft skills: навичок згідно освітньої програми 
«Захист і карантин рослин»: самостійне виконання кваліфікаційної роботи; критичне мислення (студентські 
конкурси, захист курсових робіт); здатність навчатися протягом усього життя (реферати, доповіді); адаптивність 
(конференції, тренінги, семінари); соціальний інтелект (командні методи навчання, робота над проєктами, ділові 
ігри).
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.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

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; 2213.1 – дослідник із захисту рослин; 2213.2 – інспектор з карантину рослин; 2213.2 – агроном із захисту 
рослин; 2146.1 – науковий співробітник; 2310.2 – викладач ВНЗ; 2320 – викладач ПТНЗ; 1237.2 – завідувач 
лабораторії; 1210.1 – директор лабораторії; 1479 – менеджер з організації консультативних послуг у сфері захисту 
рослин тощо.
Це досягається за рахунок такої структури освітніх компонентів, яка містить: 
- освітні компоненти, спрямовані на здобуття компетентностей інспектора із захисту рослин, з карантину рослин 
(ОК2, ОК4, ОК5, ОК7–12, ВК2.2, ВК2,5, ВК2,6) шляхом формування здатності моніторингу та прогнозу сезонної 
динаміки розвитку шкідливих організмів.
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- освітні компоненти, спрямовані на здобуття компетентностей головного агронома із захисту рослин (ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, ОК5, ОК7–12, ВК2.1–ВК2,6) через формування здатності  застосовувати заходи захисту і карантину 
рослин.
- освітні компоненти, спрямовані на здобуття компетентностей менеджер з організації консультативних послуг у 
сфері захисту рослин (ОК1, ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК10, ОК11, ВК2.2, ВК2.5) передбачають здатність науково-
обгрунтованих заходів щодо захисту і карантину рослин та реалізації високоефективної логістики в галузі.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Навчальний план розроблено на основі ОП і визначає перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 
вивчення. Календарний графік на весь період навчання наведено у НП, також зазначено час на аудиторні заняття, 
самостійну роботу, контрольні заходи, практичну підготовку, канікули, атестацію. У НП визначено обсяг годин на 
кожну дисципліну, кількість кредитів ЄКТС і форми підсумкового контролю. Обсяг кредиту ЄКТС становить 30 
академічних годин, а навчальне навантаження ЗВО магістр – 90 кредитів ЄКТС.
Навчальний час, відведений для самостійної роботи, 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 відповідно до Положення 
про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ.
Самостійна робота здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом використанням наступних платформ: 1) Moodle 
2) електронних ресурсів бібліотеки університету (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), 3) вебсервісів дистанційного 
навчання Google Classroom, Skype, Zoom та ін.) онлайн сервісів для формування завдань поточного та підсумкового 
контролю знань здобувачів, зокрема: Google форми, а також через онлайн конференції та вебінари.
Більшість здобувачів на питання обґрунтованості навантаження на здобувача вищої освіти відповіли позитивно. 
Результати опитування, щодо розподілу часу на аудиторну та самостійну роботу за ОП оптимальним вважають 80 % 
опитуваних студентів.

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

Дуальна форма навчання як складова освітнього процесу здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Захист і карантин рослин» у Поліському національному університеті наразі не використовується. 
Дуальна форма навчання регламентується «Положенням про порядок організації та проведення дуальної освіти» 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20дуальну%20освіту.pdf). 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

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

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому на навчання є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на 
офіційному веб-сайті Поліського національного університету (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 2020 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 2020 р. розраховувався як сума балів фахового вступного випробування з 
іноземної мови, балів фахового вступного випробування в університеті та балів за інші показники конкурсного 
відбору. 
Програми вступних випробувань за ОП щорічно оновлюються та розміщуються на офіційному сайті 
(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, види шкідників, бур’янів та їх шкідливість; принципи, методи дослідження, 
облік шкідливих організмів, інтегровані системи захисту, карантин рослин. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється: Положення про перезарахування 
результатів навчання у ЖНАЕУ 
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(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положеня%20про%20перезарахування%20результатів%20навчан
ня.PDF); Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%2
0у%20ЖНАЕУ.pdf). 
Процедура визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, передбачає звернення здобувача вищої освіти з 
відповідною заявою до ректора Університету. До заяви додають документи, які підтверджують вміння, які здобувач 
отримав під час навчання. Для визнання результатів навчання створюється предметна комісія. До неї входять декан 
факультету, гарант ОП, на якій вчиться здобувач, науково-педагогічні працівники, які викладають вказану 
дисципліну. Комісія визначає метод оцінювання. За підсумками оцінювання предметна комісія формує протокол, у 
якому міститься висновок для деканату про зарахування чи не зарахування відповідної дисципліни. Інформування 
здобувачів вищої освіти відбувається через відкриті джерела, зокрема через сайт університету.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Конкретних прикладів щодо практики застосування вказаних правил на ОП не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, яке розміщене на офіційному веб-сайті 
університету 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20визнння%20результатів%20неформальної
%20освіти.PDF) та є доступним для усіх учасників освітнього процесу.
Для визнання неформальних результатів навчання здобувач ОП звертається з заявою до ректора університету, до 
якої додаються відповідні підтверджуючі документи. За процедурою створюється предметна комісія з учасників 
освітнього процесу відповідної ОП і обов’язковою участю гаранта ОП, яка визначає метод оцінювання результатів 
навчання відповідно до навчального плану. Проводиться підсумковий контроль знань та за умов позитивного 
висновку предметної комісії здобувач звільняється від вивчення перезарахованої дисципліни у наступному семестрі.
В якості доповнення загальних та спеціальних компетенцій ОПП «Захист і карантин рослин» неформальна освіта 
може здійснюється у залученні здобувачів вищої освіти до участі у практичних тренінгах, семінарах, нетворкінгах 
тощо («Методи регулювання чисельності шкідників зернових та зернобобових культур», «Вміння діагностувати 
хвороби грибної етіології за біологічного методу», «Методи виявлення та обліку карантинних шкідливих 
організмів», «Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті картоплі від колорадського 
жука» тощо).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування вказаних правил визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на 
відповідній ОПП не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Освітній процес у Поліському національному університеті на ОП згідно статті 50 ЗУ «Про вищу освіту», «Положення 
про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» здійснюється за такими формами, як денна(очна) та заочна. 
Форми, методи викладання та навчання на ОП 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. Для досягнення програмних результатів навчання на ОП застосовуються інформаційно-комунікаційні 
технології (мультимедійні лекції, інструктаж через Moodle). Самостійна робота ЗВО забезпечується шляхом 
використанням наступних платформ: 1) Moodle 2) електронних ресурсів бібліотеки університету 
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), 3) вебсервісів дистанційного навчання Google Classroom, Skype, Zoom та ін.) онлайн 
сервісів для формування завдань поточного та підсумкового контролю знань здобувачів, зокрема: Google форми, а 
також через онлайн конференції та вебінари.
Важливим методом навчання є науково-дослідна (виробнича) практика і написання кваліфікаційної роботи 
магістра. 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.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
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навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

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 27 % 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 тощо.
За результатами опитування здобувачів ОП «Захист і карантин рослин» 90 % продемонстрували задоволеність 
якістю викладання і методами навчання (різноманітність форм, методів, технологій навчання).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

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.
НПП 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 передбачена Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність 
учасників освітнього процесу ЖНАЕУ від 31.08.2015 р. 
Академічна свобода здобувачів вищої освіти реалізується шляхом надання їм права самостійно обирати навчальні 
дисципліни, які є в переліку вибіркових, вільно обирати форму і методи навчання, теми курсових робіт, 
індивідуальних завдань, теми наукових досліджень та кваліфікаційних робіт з відповідним обґрунтуванням 
доцільності їх розробки, бази проходження практики, на навчання одночасно за декількома ОП в університеті, 
брати участь у формуванні індивідуального навчального плану тощо. 
ЗВО надає поради, рекомендації і допоміжні послуги що сприяють усвідомленому вибору освітньої траєкторії.

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 *

У ЗВО згідно «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» на основі ОП розробляється 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 
упродовж 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. 
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.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Згідно Положення 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. 
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н., доцент Тимощук Т. М. та інші.
Отримані результати спільних наукових досліджень викладачів і здобувачів публікуються у фахових виданнях, у т.ч. 
у фаховому виданні університету – «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 майстер-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.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Ініціатором оновлення освітніх компонентів виступає гарант ОП, члени проєктної групи, стейкхолдери,зокрема, 
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 порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у 
ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення про моніторинг ОП.PDF) щорічно 
оновлюються з урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх компонентів, і, зокрема, 
отриманих побажань та зауважень від здобувачів освіти, роботодавців, інших 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 2018–2020 н.р. викладачі взяли участь у 28 заходах та опублікували 90 тез доповідей. 
–  участь у роботі наукових об`єднань, зокрема Товаристві мікробіологів України імені С.М. Виноградського;
– проєктах університету, Інтернет-форумах і дискусіях для обговорення та опрацювання важливих наукових питань;
– підготовка і видання навчально-наукових матеріалів. Зокрема, за  2018–2020 н.р. у фахових виданнях України та 
міжнародних та опубліковано 40 наукових праць. Викладачами опубліковано низку навчальних посібників, патентів 
на корисну модель (понад 45), 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, Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка 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.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності регулюється «Стратегією інтернаціоналізації ЖНАЕУ на 2019–2029 рр.» 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) та координується відділом міжнародного 
співробітництва та центром інтелектуальної власності, інноватики та управління проєктами Поліського 
університету. Для здобувачів надано відкритий доступ до баз даних та ресурсів Scopus, Web of Science, Springer Link 
та міжнародних ідентифікаційних систем ResearcherID, ORCID, LinkedIn. 
Студенти і викладачі мають досвід участі у міжнародних проєктах та програмах: українсько-білоруських науково-
дослідних проєктів; конкурсна пропозиція Державного фонду фундаментальних досліджень; українсько-
американських науково-дослідних проєктів; наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок 
молодих вчених. 
Відповідно до Стратегії інтернаціоналізація ЗВО здійснюється за напрямками: міжнародне наукове стажування 
(гарант ОП проходив міжнародне стажування в Akademie HUSPOL, Чеська республіка), підвищення рівня 
мовленнєвих компетентностей (курси іноземних мов з отриманням сертифікату В2 з англійської мови); АМ студентів 
здійснюється відповідно до «Положення про закордонну практику» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya) 
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В університеті функціонує Інформаційний центр Європейського Союзу (http://znau.edu.ua/info-centre-eu-
2#!P1012940), на базі якого постійно проходять тренінги, семінари, науково-практичні конференції за участю НПП, 
стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

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. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в силабусах та робочій програмі навчальної 
дисципліни, структура та зміст якої регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ.
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. 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

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.
Програми комплексних контрольних заходів наявні у навчально-методичних комплексах дисциплін та викладені на 
платформі Moodle ЖНАЕУ (http://185.25.118.66/). 
З розкладом екзаменаційної сесії здобувачі можуть ознайомитися за посиланням http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-
bin/timetable.cgi.
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 
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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.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Підсумкова атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється у формі захисту 
кваліфікаційної роботи з обовязковою перевіркою на плагіат.
Метою атестації здобувачів вищої освіти є визначення відповідності  фактичного рівня набутих знань, умінь та 
навичок програмним результатам навчання, визначених проєктом стандарту. 
Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі та практичної проблеми у сфері 
захисту і карантину рослин, що потребує здійснення досліджень. Вимоги щодо змісту, структури, оформлення, 
підготовки до захисту та публічного захисту кваліфікаційних робіт регламентуються Положенням про 
кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ (http://surl.li/feuo).
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 університету. 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

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 (Положенням про порядок створення та 
організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/muniversitet/m-publichna-informatsiya), що 
розміщуються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті університету в розділі «Публічна інформація»), 
персональний склад яких затверджується наказом ректора Поліського університету не пізніше ніж за місяць до 
початку її роботи. Графік проведення захисту кваліфікаційних робіт також затверджується наказом ректора 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

Об’єктивність та неупередженість екзаменаторів ОП забезпечується системою оцінювання здобувачів вищої освіти, 
прописаної в «Положенні про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти».
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. 
Процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ЗВО регулюється Положенням про запобігання та 
врегулювання випадків пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та 
сексуальними домаганнями.
У разі незгоди з оцінкою здобувач може звернутися до завідувача кафедри чи декана з проханням створити комісію 
для прийняття у нього заліку (іспиту). До складу комісії окрім викладача, входить завідувач кафедри та НПП рівний 
або вищий за своєю посадою, представники профспілкової організації студентів факультету.
Упродовж існування ОП випадки конфліктів інтересів щодо об’єктивності екзаменаторів зафіксовані не були.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

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.
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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

Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів можливе за умов порушення їх порядку 
організації і проведення, а також незадоволення результатом оцінювання. З метою реалізації права здобувача на 
оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів у Поліському університеті, у разі подання 
заяви здобувачем щодо оскарження процедури проведення або результату контрольного заходу з навчальної 
дисципліни, розпорядженням ректора створюється апеляційна комісія.
У випадку проведення письмового контрольного заходу члени апеляційної комісії, керуючись критеріями 
оцінювання з даної навчальної дисципліни, детально вивчають та аналізують письмові матеріали контрольного 
заходу. У разі проведення усного контрольного заходу здобувачеві надається можливість повторно скласти 
контрольний захід членам апеляційної комісії за новим білетом, який береться ним з комплекту білетів з навчальної 
дисципліни. 
Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентується “Положенням про 
оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів” (https://cutt.ly/DggleCs) та “Положенням про 
порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ” 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ННЦ/Положення%20про%20порядок%20створення%20та%20ор
ганізацію%20роботи%20екзаменаційної%20комісії%20у%20ЖНАЕУ.pdf).
Протягом періоду реалізації освітньої програми випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів серед здобувачів вищої освіти не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Основними документами у Поліському університеті, 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», Положення про 
комісію з питань етики та академічної доброчесності (проєкт), Положення про порядок попереднього розгляду 
навчально-методичних та наукових видань, Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних 
праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату (проєкт) (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 (проєкти), 
кваліфікаційні роботи здобувачів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

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?

Поліський національний університет 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 ОПП «Захист і карантин рослин» через 
просвітницьку роботу із залученням працівників бібліотеки, студентів, викладачів та адміністрації університету 
(проведення тижнів інформаційної культури для здобувачів вищої освіти, заняття з академічної доброчесності для 
відповідальних за перевірку кваліфікаційних робіт та фахових експертів, тематичні онлайн-тренінги тощо). 
Високий рівень академічної доброчесності, що підтримується всіма учасниками освітнього процесу забезпечує 
зростання престижу університета та його кадрового складу, підвищує рейтинг в системі вищої освіти України, що 
підвищує привабливість університету на ринку освітніх послуг для потенційних здобувачів.
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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

У разі виявлення порушення академічної доброчесності у Поліському національному університеті 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 2020 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. 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Polozhennia_pro_academichnu_dobrochesnist.p
df).
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

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Добір викладачів ОП відбувається відповідно до кадрової політики Університету на конкурсній основі відповідно до 
«Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними контрактів у Житомирському національному агроекологічному університеті (нова редакція)» 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2018/відбір_вакантних_посад.pdf), 
Розгляд документів претендентів на вакантні посади здійснюється конкурсною комісією університету. Кандидатури 
претендентів попередньо обговорюються на засіданні кафедри захисту рослини. 
Під час обрання за конкурсом враховуються рейтингові показники викладачів з навчально-методичної, наукової та 
організаційної роботи.
Конкурсна комісія, призначена наказом Ректора, враховує відповідність кваліфікації викладача освітнім 
компонентам за ОП, наукові інтереси, наукові публікації, публікацію підручників, навчальних посібників, 
монографій. Професіоналізм викладачів ОПП підтверджується їх публікаціями у виданнях, які входять до 
наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, фахових виданнях, доповідями на міжнародних 
науковопрактичних конференціях в Україні та за кордоном. Конкурсна комісія та кафедра надає Вченій раді 
університету обґрунтовані пропозиції щодо претендентів, яка здійснює остаточне конкурсне обрання шляхом 
таємного голосування.
Після загальної процедури конкурсного добору викладачами підписується контракт. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

З метою реалізації освітнього процесу, розробки та вдосконалення освітніх програм та навчальних планів, 
здійсненні атестації здобувачів вищої освіти Університет залучає роботодавців шляхом проведення виїзних 
зустрічей, екскурсій на виробництво, лекцій, круглих столів.
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 тощо.
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.
Здобувачі, роботодавці та інші стейкхолдери мають можливість слідкувати за новинами кафедри на її сторінці 
https://www.facebook.com/zaxyst.roslyn.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

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 
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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 проєктах.
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.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

У Поліському національному університеті процедурні аспекти підвищення кваліфікації та стажування викладачів 
регламентуються Положенням про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 
ЖНАЕУ. 
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, 
обсягом 180 год. у Akademie HUSPOL, Чеська республіка (2019 р.). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Серед заходів із заохочення та підтримки наукової та професійної діяльності викладачів ЗВО превалюють 
матеріальне заохочення згідно Положення про преміювання працівників Житомирського національного 
агроекологічного університету від 02.07.2015 р. (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/.pdf), Наказу від 
27.02.2020 р. № 17 Про виплати премій науково-педагогічним працівникам 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/.pdf). та різні форми морального заохочення. Поліський 
університет 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, існують в університеті різні форми нематеріального заохочення: нагородження почесними грамотами з 
нагоди святкування професійних свят працівників; подяками; надання пріоритету при укладанні контрактів за 
особистий професійний рівень викладача; інформування про наукові заходи (гранти, конференції, форуми тощо). 
Для вдосконалення педагогічної та професійної майстерності університет 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

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?

Головним структурним підрозділом, який забезпечує досягнення цілей та програмованих результатів навчання ОП 
є кафедра захисту рослин. 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, де містяться 
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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 Поліськоно національного універиситету: http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya.

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?

Університет 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 ЗВО за ОП. Потреби та інтереси ЗВО 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 ЗВО вживаються заходи щодо 
практичного закріплення 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. 
Окрім того, в університеті забезпечено безоплатний доступ НПП і здобувачів вищої освіти до бази даних Scopus та 
Web of Science та ін.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

В університеті з метою створення безпечного середовища регулярно проводяться навчання для всіх ЗВО 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 НПП 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. 
Інформація щодо соціального і гуманітарного розвитку здобувачів представлено на сайті університету 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya, розділ Соціально-психологічний супровід).

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?

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 
дисциплінами вільного вибору. Усі заняття проводяться згідно розкладу. Розклад занять (відповідно до навчальних 
планів та навчального навантаження викладачів) постійно знаходиться у вільному доступі на сайті університету 
(http://rozklad.znau.edu.ua).
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 (http://moodle.znau.edu.ua) та соціальних мереж фейсбук, інстаграм 
та ін. 
Здобувачі вищої освіти ОП мають можливість проходити закордонну практику з метою отримання нових знань та 
фахового практичного досвіду. 
Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти за ОП проводиться при підтримці профспілкового комітету студентів, 
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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.
Організація, соціальна підтримка та якість і повнота виконання навчальних планів і програм контролюється 
ректором, навчально-науковим центром, деканатами, випусковими кафедрами, методичними комісіями.
За результатами анкетування здобувачів 87,8 % студентів відповіли, що задоволені якістю підтримки здобувачів 
(академічної, консультативної, інформаційної, психологічної, соціальної), 9,8 % –частково.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Університет створює достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами і 
регламентується Порядком супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Наявні 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 університета. 
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 ЖНАЕУ 
(http://surl.li/fjsf). 
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 
Moodle. 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.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

У Поліському національному університеті 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.
У Поліському університеті існує чітка та зрозуміла політика та процедура щодо врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи із сексуальними домаганнями, дискримінацією і корупцією), яка здійснюється виключно в правовому 
режимі, відповідно до вимог чинного законодавства та висвітлена на сайті університету.
Соціально-психологічний супровід освітнього процесу унормовується внутрішніми документами доступними за 
посиланням http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya. Перелік вкладок: Положення про соціально-
психологічну службу ЖНАЕУ Законодавство про конфлікт інтересів, Комплексний план організаційно-виховної 
роботи ЖНАЕУ, Положення про запобігання та врегулювання випадків, пов`язаних із конфліктом інтересів 
учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями в ЖНАЕУ, Положення про порядок 
супроводу осіб з інвалідністю.
Результати рішення розгляду скарг і звернень громадян повідомляється в письмовій або усній формі, тільки за його 
бажанням.  Протягом періоду впровадження освітньої діяльності за ОП конфліктних ситуацій виявлено не було. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процес розробки, обґрунтування, затвердження, моніторинг у процесі реалізації та періодичний перегляд освітньої 
програми у Поліському національному університеті регламентовано: Положенням про порядок реалізації, 
моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20моніторинг%20ОП.PDF); Положенням 
про організацію освітнього процесу в Житомирському національному агроекологічному університеті 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%2
0у%20ЖНАЕУ.pdf); Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Житомирському 
національному агроекологічному університеті 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення
%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf
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Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Процедури розробки, затвердження, моніторингу та періодичність перегляду освітніх програм здійснюється 
відповідно до «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/m-
universitet/m-publichna-informatsiya) «Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої 
програми 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.
У 2020 р. відповідно до розвитку спеціальності, галузевого та регіонального контексту ринку праці, а також 
врахувавши інтереси стекхолдерів переглянули та відредагували мету ОП та перелік обовязкових компонентів ОП. 
Переглянуто відповідності матриці забезпеченя програмних компетентностей компонентам ОП та забезпечення 
програмних результатів навчання відповідним компонентам ОП.
Враховуючи кваліфікаційні вимоги до претендентів на відповідні вакансії напряму піднотовки, які передбачають 
володіння іноземною мовою на рівні щонайменше В2, врахована позиція випускників щодо зміни дисципліни 
«Ділова іноземна мова» на «Фахова іноземна мова (рівень В2)».
Врахувавши зауваження стекхолдерів створено рознирений каталог вибірових дисциплін для вільного вибору ЗВО, 
що забезпечує реальну можливість формування студентом індивідуальної освітньої траєкторії.
Для закріплення та поглиблення теоретичних знань із спеціальних дисциплін на основі оволодіння сучасними 
технологіями вирощування і захисту с.-г. культур, а також технічним обладнанням за рекомендаціями стекхолдерів 
обсяг виробничої практи було збільшено до 6 кредитів ЄКТС. А також було збільшено термін на підготовку і захист 
квалффікаційної роботи до 4 кредитів ЄКТС (рекомендації стекхолдерів та ЗВО).
Упродовж останніх двох років відбулися зміни в ОП, що обумовлені вимогами щодо екологізації виробництва 
сільськогосподарської продукції та отримання якісних продуктів харчування, екологічно безпечного захисту 
урбофітоценозів від шкідливих біотичних і абіотичних чинників.

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

Здобувачі вищої освіти Поліського національного університету 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 2019–2020 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 та особливостей проведення фітосанітарного контролю підкарантинних об’єктів на державному 
кордоні.
За результатами анкетування 73,2 % студенти були залучені до обговорення, розробки і перегляду освітньої 
програми, а 22 % – частково. 75,6 % студентів визнали, що їх пропозиції було враховано при формуванні цілей ОП та 
визначенні результатів ОП.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

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. 
Зокрема, за пропозиціями ЗВО до вибіркових компонентів ОП було додано дисципліни: «Контроль біоти 
культурних фітоценозів», «Управління здоров’ям фітоценозів», «Шкідливі організми України у міжнародній 
фітосанітарії» та «Міжнародні фітосанітарні стандарти».
Щорічно випусковою кафедрою проводиться опитування здобувачів за допомогою анкетування, опитування, 
інтерв'ювання. Результати 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 робочої групи, на яких розглядаються питання щодо 
освітнього процесу та перегляду ОП. Основні пропозиції, що були запропоновані органами студентського 
самоврядування, стосувалися можливості проходження закордонної практики.

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
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Для забезпечення освітнього процесу було укладено договори між кафедрою захисту рослин та селекційно-
дослідними станціями, науковими устоновами: Інститут с.- г. Полісся, Інститут картоплярства, Інститут захисту 
рослин, ЖОДЦЕСР Українського інституту експертизи сортів рослин, ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна 
лабораторія», ДУ «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія».
У рамках забезпечення якості ОП університетом були укладені угоди з наступними компаніями-стейкхолдерами: 
ТОВ «Господарський двір», ТОВ «Інтер-Случ», ТОВ «Ноекосфера», ТОВ «Вега Агро», ПП «ЖЕРМ», , ТОВ 
«Городниця+», ТОВ «Дедденс Агро», СФГ «Злагода» та інші.
До розробки ОП були залучені представники науково-дослідних установ та .-г. підприємств. Зокрема, на підставі 
пропозицій д. с.-г. н., ст. наукового співробітника Інституту захисту рослин Г. М. Ткаленко до вибіркових 
компонентів ОП було включено дисципліни «Патологія комах», «Новітні технології виробництва фітопродукції», 
«Неінфекційні хвороби рослин».
Дієвою формою урахування інтересів роботодавців за ОП є проведення ярмарку вакансій, круглих столів на базі 
університету. 
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. 
За результатами опитування 81,8 % роботодавців задоволені підготовкою магістрів за ОП та 90,9 % опитуваних 
готові заключити з ними контракти на працевлаштування терміном до 3 років.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

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, які активно беруть 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:
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».
За результатами опитування 56,3% випускників працюють за фахом, 62,5 % опитаних знадобилися Вам набуті 
компетентності, отримані знання, навички та уміння та 75 % – задоволені рівнем отриманих освітніх послуг за 
освітньо-професійною програмою.

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?

Внутрішня система забезпечення якості освіти регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу у 
ЖНАЕУ» та «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Житомирському 
національному агроекологічному університеті», п.3 (від 28 грудня 2016 року, протокол №6) 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/.pdf). Згідно п.3 «Положення про внутрішнє забезпечення якості 
вищої освіти ЖНАЕУ» 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Polozhennia_pro_vnutrishniu_systemu_zabezpe 
chennia_yakosti_vyshchoi_osvity.pdf) система внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті включає: 
щорічний моніторинг якості надання освітянських послуг; періодичне оновлення освітніх програм, розширення 
списку вибіркових дисциплін відповідно до побажань органів студентського самоврядування. Під час розробок ОП 
«Захист і карантин рослин» у 2017–2019 рр. було недостатньо враховано галузеві та міжнародні тенденції розвитку 
сільськогосподарського виробництва та захисту урбофітоценозів від шкідливих біотичних і абіотичних чинників. 
Тому в 2020 р. до ОП було включено додаткові дисципліни основних компонентів: «Зовнішній і внутрішній 
карантин» та «Логістика та комунікації у захисті і карантині рослин».
На базі Поліського національного університету 7 лютого 2019 року було засновано Інформаційний центр 
Європейського Союзу в Житомирській області.
У період з 01.09.2016 р. по 31.08.2019 р. був реалізований 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 Поліського національного університету.
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. 
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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» на навчальну дисципліну «Біобезпека в 
захисті і карантині рослин».
Згідно пропозиції виробничників до розширення напряму фітосанітарного моніторингу в технологіях 
сільськогосподарського виробництва в компоненті ОК 12 освітньої програми навчальна дисципліна «Захист рослин 
урбофітоценозів» була замінена на «Фітосанітарний моніторинг» з екзаменаційною формою підсумкового 
контролю.

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?

Відзначимо, що зауваження та пропозиції з останньої акредитації мали наступний характер:
1. Врахувати в освітній програмі особливості формування програмних результатів навчання окремими освітніми 
компонентами.
2. Внести зміни до освітньої програми, забезпечивши досягнення програмних результатів навчання за рахунок її 
обов’язкових компонент. Формування квазіспеціалізацій за рахунок вільного вибору студента є недопустимим.
3. Забезпечити реальну можливість формування студентом індивідуальної освітньої траєкторії.
Зауваження всі враховані при удосонеленні ОП: забезпечено можливість формування студентом індивідуальної 
освітньої траєкторії шляхом вільного вибору навчальних дисциплін з каталогу університету обсягом 24 кредити, або 
27 % від загального обсягу. За рекомендаціями зовнішніх стейкхолдерів враховано особливості формування 
програмних результатів навчання освітніми компонентами. Під час удосконалення ОП забезпечено досягнення 
програмних результатів навчання за рахунок її обов’язкових компонент. Переглянуто матриці відповідності освітніх 
компоненів ПРН та компетентностям.
А також відповідно до рекомендацій експертної комісії було значно розширено наукові тематики кафедри захисту 
рослин. 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.
Поліський університет 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 університету спрямована на розширення міжнародного співробітництва з метою вивчення і 
більш ефективного використання зарубіжного досвіду викладання і навчання та проведення наукових досліджень, 
оптимізації організації спільних проєктів з іноземними партнерами. Важливими напрямами міжнародної роботи є 
залучення НПП, 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.
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.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

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

Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти спільно із відповідними структурними підрозділами 
здійснюють:
– моніторинг результатів виконання планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників спільно з 
завідувачами кафедр, керівниками структурних підрозділів, відділом міжнародного співробітництва і відділом 
кадрів;
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– розробку заходів з підвищення якості освіти, освітніх програм спільно із навчально-науковим центром; 
– участь у моніторингу оприлюднення інформації щодо якості освіти в розрізі освітніх програм на офіційному веб-
сайті спільно з лабораторією комп’ютерної техніки і телекомунікацій;
– аналіз стану забезпечення необхідними навчально-методичними ресурсами для організації освітнього процесу, у 
т. ч. самостійної роботи студентів спільно з навчально-науковим центром та органами студентського 
самоврядування;
– аналіз стану запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових виданнях працівників Університету і 
роботах здобувачів вищої освіти спільно з деканатами, навчально-науковим центром, навчально-науковим центром 
інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами та бібліотекою;
– координацію формування індивідуальних траєкторій навчання студентів різних освітніх ступенів за участі 
стейкхолдерів спільно з випусковими кафедрами, приймальною комісією, навчально-науковим центром дуальної 
освіти, навчально-науковим центром інформаційних технологій та відділом міжнародного співробітництва.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

У Поліському національному університеті 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 вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми ЖНАЕУ (проєкт)” (Наказ ЖНАЕУ від 21.08.20 
р. № 161).
- Типове положення про деканат факультету ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 29.06.2016 р. № 11);
- Типове положення про кафедру (Проєкт 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 
університету в розділі публічна інформація (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). 

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-universitet/m-publichna-informatsiya (громадське обговорення).

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Опис ОПП "Захист і карантин рослин" другого (магістерського) рівня вищої освіти представлено за посиланням: 
http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei/spetsialnist-zakhist-i-karantin-roslin
ОПП "Захист і карантин рослин" другого (магістерського) рівня вищої освіти представлено за посиланням: 
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-zr

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

ОП «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-консультанти представництв 
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провідних маркетингових фірм, які діють на аграрному ринку країни; кредитні та страхові агенти із захисту здоров’я 
рослин; держслужбовці та керівники приватних структур України та інших країн, що мають відношення до рослин, 
фітоценозів, виробництва їх продукції, переробки, зберігання та використання в різних галузях; науково-дослідні 
установи аграрного, біологічного та екологічного спрямування.
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).
5. Високий фаховий та загальноосвітній рівень підготовки здобувачів вищої освіти, широко представлену вибіркову 
компоненту з вибіркових дисциплін кафедри та університету, шо підвищує культурно-освітній рівень здобувача 
вищої освіти, створює основу для майбутньої викладацької діяльності.
Проте, за результатами самоаналізу визначено і слабкі сторони ОП Захист і карантин рослин, що потребують 
окремої уваги: 
Слабкими сторонами освітньої програми є: недосконала система моніторингу працевлаштування випускників; 
наразі недостатньо реалізовані можливості для організації та розвитку системи дуальної освіти в системі захисту і 
карантину рослин; організації міжнародної академічної мобільності та широкої участі в міжнародних проєктах, 
стажувань у закордонних закладах вищої освіти, науково-дослідних інститутах, що могло б більше посилити 
практичну та наукову спрямованість підготовки, набути практичного досвіду в захисті і карантині рослин. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку ОП «Захист і карантин рослин» вбачаються:
1) 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; 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;
2) створимо подвійний (український та англійський) контент для дисциплін ОП, що відповідає сучасним тенденціям 
ринку праці, розробка/оновлення відповідного нормативного та методичного забезпечення дисциплін;
3) міжнародне стажування викладачів кафедри захисту рослин, для впровадження ними передової європейської 
практики, формування відповідного навчального контенту (включаючи проведення тренінгів, майстер класів) тощо;
4) 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 із ідентифікації шкідливих і корисних комах, збудників 
хвороб рослин, посівного та посадкового матеріалу, а також встановлення ефективності засобів захисту рослин 
біологічного та хімічного походження проти шкідливих організмів, що значно поглибить знання здобувачів;
5) модернізація, корегування структури та змісту ОП буде здійснюватися із залученням стейкхолдерів, що є 
запорукою визначення запитів ринку праці.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
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імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Скидан Олег Васильович

Дата: 16.10.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

навчальна 
дисципліна

5_ФАХОВА 
ІНОЗЕМНА 
МОВА.pdf

m7GJXKfuq/AZws/l
HcRokPuJLN/aaXCy

3mMUVpaAtA0=

мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

МР 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ 

РОБОТИ (1).pdf

iH7mLUSfBEjRTcvK
8hd5tUIcHyrLaDqv

HTLkpKpuEDY=

мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.

Виробнича практика практика Методичні вказівки 
виробнича практа 

(магістри).pdf

m15pto9vhUYrUdicz
H4cGhqkG8iYBxbAc

C0X2wODWzQ=

не передбачено

Фітосанітарний 
моніторинг

навчальна 
дисципліна

12_ФІТОСАНІТАРН
ИЙ 

МОНІТОРИНГ.pdf

GVrFAKkU4ARwic8o
0xtxfLEGMIIrFGNm

XE+MwKr/JiQ=

- мультимедійне устаткування, 
рік введення в експлуатацію 2012 
р.
- графопроектор, , рік введення в 
експлуатацію 2003 р., 
- технічні ваги ВЛТК– 500, рік 
введення в експлуатацію 2007 р., 
- ваги електронні WPS ЛАБ, рік 
введення в експлуатацію 2007 р., 
  мікроскопи бінокуляри XS-6220, 
2 шт., рік введення в 
експлуатацію 2006  р., 

Комплексні системи 
захисту 
сільськогосподарських 
культур від хвороб

навчальна 
дисципліна

7_КОМПЛЕКСНІ 
СИСТЕМИ 

ЗАХИСТУ СГ 
КУЛЬТУР ВІД 
ХВОРОБ.pdf

93W1LzQYObw/P8dj
XBzty8HdU+TBd7n

YvTo52oOYRwc=

- ваги електронні MW, , рік 
введення в експлуатацію 2007 р. 
-  - люксометр ST,
- мікроскопи ХS-2610, , рік 
введення в експлуатацію 2006 р., 
9 шт.,
- мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.

Управління 
чисельністю комах 
фітофагів

навчальна 
дисципліна

11_УПРАВЛІННЯ 
ЧИСЕЛЬНІСТЮ 

КОМАХ 
ФІТОФАГІВ.pdf

DBTo2chGa3fuSrTh
mZ1KMl8fwUwj47tu

Kq66CCNj3AA=

- мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.,
- ваги лабораторні електронні 
ТВЕ, рік введення в експлуатацію 
2007 р., 
- мікроскопи МБС-10, 9шт, , рік 
введення в експлуатацію 2007 р.

Управління 
чисельністю бур’янів у 
фітоценозах

навчальна 
дисципліна

10_УЧБФ.pdf jUBjYUIAQfs3uw6KI
BdQ+y0HaZF+SSSwj

c9WeTob1I0=

- ваги електронні MW, , рік 
введення в експлуатацію
2007 р., 
- люксметр ST,
- мікроскопи ХS-2610, 9 шт., , рік 
введення в експлуатацію 2006 р.,
- мікроскоп бінокуляр ХS 2620, 2 
шт, рік введення в експлуатацію 
2006 р.;
- мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.

Трофологія навчальна 
дисципліна

9_ТРОФОЛОГІЯ 
(1).pdf

BbwrNpvhSEkZ/Qp
mdeNYvIBXDuCF1B
kKO4udDsag43U=

мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.
- технічні ваги ВЛТК–500, рік 
введення в експлуатацію 2007 р.,
- ваги лабораторні електронні 
ТВЕ, , рік введення в 
експлуатацію 2007 р
- сушильна шафа, рік введення в 
експлуатацію СНОЛ, 2007 р. 



Технологія 
вирощування 
організмів у 
біологічному захисті 
рослин

навчальна 
дисципліна

8_ТВВОБЗР.pdf UnPBMysG/VAuEJ6
vqXTwMaatPFD1R9

G2e7CQeYogu1Y=

- шафа сушильна ШС –3,
- ваги лабораторні електронні 
ТВЕ, , рік введення в 
експлуатацію 2007 р.
-стерилізатор паровий ГК -10, , 
рік введення в експлуатацію 2017 
р., 
- мікроскопи ХS -2610,
- мікроскоп ХS-5510, 12 шт, рік 
введення в експлуатацію 2006-
2007 рр.
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron, , рік введення в 
експлуатацію 2006 р., 
- термостат ТС-1/80 СПУ, , рік 
введення в експлуатацію 2007 р.
- плитка електрична «Мика – 2», 
, рік введення в експлуатацію 
2006 р.
- мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.

Соціальна філософія 
та розвиток науки

навчальна 
дисципліна

6_СОЦІАЛЬНА 
ФІТОСОФІЯ ТА 

РОЗВИТОК НАУКИ 
(2).pdf

CtEeBZrgJsBtZXhHF
yRcKp1dLvLZ56zenS

rMl7RkEJw=

мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.

Методологія і 
організація наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

4_МЕТОДОЛОГІЯ І 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ.pdf

cu25tXtCbAGgJFIieP
bz9HTh9wVPHVy3c4

Ge9PoRUPk=

- фотоелектрокалориметр ФЕК-
56 М,
-  атомно-абсорбційний 
спектрофотометр С-115М,
- полум’яний аналізатор рідин 
ПАЖ-4,
- мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.

Логістика та 
комунікації у захисті і 
карантині рослин

навчальна 
дисципліна

3_ЛОГІСТИКА ТА 
КОМУНІКАЦІЇ 

УЗАХИСТІ І 
КАРАНТИНІ 

РОСЛИН_08.09.pdf

m7hzdR07DAv0PW
XdMCsYGIrgEn/filP

LnaiOliGFCOg=

мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.

Біобезпека у захисті і 
карантині рослин

навчальна 
дисципліна

1_БІОБЕЗПЕКА У 
ЗАХИСТІ І 

КАРАНТИНІ 
РОСЛИН (1).pdf

XuMHbDYzRHScog
QVFTdf1CJy2gMdCw
xr9UJDyBZWbAE=

- мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.
- ваги електронні MW, , рік 
введення в експлуатацію
2007 р., 
- мікроскопи ХS-2610, 9 шт., , рік 
введення в експлуатацію 2006 р.,
- мікроскоп бінокуляр ХS 2620, 2 
шт, , рік введення в 
експлуатацію 2006 р.;
- зразки регульованих об’єктів
- - термостат ТС-1/80 СПУ, , рік 
введення в експлуатацію 2007 р., 
- - лупа БЛ2

Зовнішній і 
внутрішній карантин 
(курсова робота)

курсова робота 
(проект)

Методичні вказівки 
для КР ЗІВК.pdf

8f4hR+E5g/HBrvqIT
nks0GXdT4nNw7KC

S1LTWHciXpY=

- мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.
- ваги електронні MW, рік 
введення в експлуатацію
2007 р., 
- мікроскопи ХS-2610, 9 шт., , рік 
введення в експлуатацію 2006 р.,
- мікроскоп бінокуляр ХS 2620, 2 
шт, , рік введення в 
експлуатацію 2006 р.;
- зразки регульованих об’єктів, 
оновлюються щорічно,
- термостат ТС-1/80 СПУ, , рік 
введення в експлуатацію 2007 р., 
- - лупа БЛ2

Зовнішній і 
внутрішній карантин

навчальна 
дисципліна

2_ЗОВНІШНІЙ ТА 
ВНУТРІШНІЙ 

КАРАНТИН.pdf

e4KXIY+mjNq/nh93
7Oh+3zyfvspiH3tZW

KyOEYbGhz0=

- мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.
- ваги електронні MW, рік 



введення в експлуатацію
2007 р., 
- мікроскопи ХS-2610, 9 шт., , рік 
введення в експлуатацію 2006 р.,
- мікроскоп бінокуляр ХS 2620, 2 
шт, , рік введення в 
експлуатацію 2006 р.;
- зразки регульованих об’єктів, 
оновлюються щорічно,
- термостат ТС-1/80 СПУ, , рік 
введення в експлуатацію 2007 р., 
- - лупа БЛ2

Технологія 
вирощування 
організмів у 
біологічному захисті 
рослин (курсова 
робота)

курсова робота 
(проект)

ТЕХНОЛОГІЯ 
ВИРОЩУВАННЯ 
ОРГАНІЗМІВ У 

БІОЛОГІЧНОМУ 
ЗАХИСТІ РОСЛИН 
МРї до написання 

курсового 
проекту.pdf

ha6pLqM02Vem5Rf
qidQBlEa+PGBclWik

B51OVEYYW9w=

- шафа сушильна ШС –3,
- ваги лабораторні електронні 
ТВЕ, , рік введення в 
експлуатацію 2007 р.
-стерилізатор паровий ГК -10, , 
рік введення в експлуатацію 2017 
р., 
- мікроскопи ХS -2610,
- мікроскоп ХS-5510, 12 шт, рік 
введення в експлуатацію 2006-
2007 рр.
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron, , рік введення в 
експлуатацію 2006 р., 
- термостат ТС-1/80 СПУ, , рік 
введення в експлуатацію 2007 р.
- плитка електрична «Мика – 2», 
, рік введення в експлуатацію 
2006 р.
- мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

7308 Ключевич 
Михайло 
Михайлович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 
Державну 

агроекологічну 
академію 

України, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

1301 
Агрономія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 007406, 

виданий 
16.05.2018, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

021103, 
виданий 

23.12.2008, 
Атестат 

професора AП 
001316, 

виданий 
16.12.2019

17 Комплексні 
системи 
захисту 
сільськогоспод
арських 
культур від 
хвороб

Доцент кафедри 
захисту рослин 12ДЦ 
№ 021103 від 
23.12.2008 р.

Доктор 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність 
06.01.11 – 
фітопатологія ДД № 
007406 від 16.05.2018 
р.
«Мікози тритикале 
(Triticosecale 
Wittmack.) і спельти 
(Triticum spelta L.) та 
обґрунтування 
екологічно безпечних 
систем захисту в 
Поліссі України»

Професор кафедри 
захисту рослин 
Атестат АП 001316, 
виданий 16.12.2019.

Національний 
університет 



біоресурсів і природо-
користування 
України, ННІ 
післядипломної 
освіти.
Свідоцтво СС 
00493706/004807-17 
від 17.10.2017 р.
Тема: «Специфіка 
реалізації 
оптимального 
поєднання методів та 
принципів навчання 
під час вивчення 
навчальної 
дисципліни 
Сільськогосподарська 
фітопатологія».

НУБіП України, ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/006197-18 
від 27.05.2018 р.
Тема: «Організація 
процесу 
консультування»

Академія Гуспол, 
Томіндо, Чеська 
республіка. 
Сертифікат учасника 
Міжнародного 
стажування з 
принципів 
обґрунтування 
концепції формування 
та функціонування 
сталих і оздоровчих 
урбофітоценозів з 
підвищеною стійкістю 
до біотичних і 
абіотичних чинників, 
яке проходило з 09 
вересня по 11 жовтня 
2019 р.

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.
4. Biochemical and 
molecular-genetic 
markers of adaptability 
and quality of 
genotypes in cultural 
and wild cereal plants. / 
V. V. Moskalets, А. H. 
Vovkohon, M. M. 
Kliuchevych, T. Z. 
Moskalets, A. O. 
Sliusarenko, V. V. 
Liubych, A. T. 
Martyniuk, O. S. 
Pushka, I. M. Pushka, 
V. I. Nevlad. Ukrainian 
Journal of Ecology. 
2019. Vol. 9 (4). P. 
695–703. URL: 
https://www.researchg
ate.net/publication/338
830020_Biochemical_
and_molecular-
genetic_markers_of_ad
aptability_and_quality
_of_genotypes_in_cult
ural_ 
and_wild_cereal_plant
s.
5. Protection of winter 
spelt against fungal 
diseases under organic 
production of phyto-
products in the 
Ukrainian polissia / М. 
М. Kliuchevych, Yu. A. 
Nykytiuk, S. H. Stoliar, 
S. V. Retman, S. М. 
Vygera. Ukrainian 
Journal of Ecology. 
2020. Vol. 10 (1). P. 
267–272. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/protection
-of-winter-spelt-
against-fungal-diseases-
under-organic-
production-of-
phytoproducts-in-the-
ukrainian-polissia.pdf.
6. Most recent detection 
of invasive species 
Erysiphe palczewskii 
(Jacz.) u. Braun et s. 
Takam. on Robinia 
pseudoacacia L. in 
Ukraine / M. M. 
Klіuchevych, S. H. 
Stoliar, P. Yа. Chumak, 
S. V. Retman, O. O 
Strygun, H. M. 
Tkalenko, S. M. Vigera. 
Modern 
Phytomorphology. 
2020. Vol. 14. P. 85–92. 
URL: 
https://www.phytomor
phology.com/articles/m
ost-recent-detection-of-
invasive-species-
erysiphe-palczewskii-
jacz-u-braun-et-s-
takam-on-robinia-
pseudoacacia-l-in-



ukra.pdf.
7. Biological, 
Trophological, 
Ecological and Control 
Features of Horse-
Chestnut Leaf Miner 
(Camеraria ohridella 
Deschka & Dimic.) / N. 
Lesovoy, V. Fedorenko, 
S. Vigera, P. Chumak, 
M. Kliuchevych, O. 
Strygun, S. Stoliar, M. 
Retman, L. Vagaliuk. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2020. Vol. 
10(3). P. 24–27. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/biological-
trophological-
ecological-and-control-
features-of-
horsechestnut-leaf-
miner-camraria-
ohridella-deschka--
dimic.pdf.
8. Species Composition 
and Noxiousness of 
Segetal Vegetation in 
Winter Rye 
Agrocoenoses in the 
Central Ukrainian 
Polissia / M. М. 
Kliuchevych, S. H. 
Stoliar, O. Yu. 
Hrytsenko, S. V. 
Retman, Н. М. 
Tkalenko, L. V. 
Bilotserkivska. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2020. Vol. 
10(2). P. 112–117. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/species-
composition-and-
noxiousness-of-segetal-
vegetation-in-winter-
rye-agrocoenoses-in-
the-central-ukrainian-
polissia.pdf.
9. Carbon Absorption 
Ability of Pine Forest 
Plantations in the 
Ukrainian Polissya / V. 
V. Моrоz, Y. А. 
Nykytiuk, P. A. 
Nykytiuk, M. М. 
Kliuchevych, O. M. 
Komorna. Ukrainian 
Journal of Ecology. 
2020. Vol. 10(2). P. 
249–255. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/carbon-
absorption-ability-of-
pine-forest-plantations-
in-the-ukrainian-
polissya.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. 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 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.
7. Формування 
шкідливої біоти в 
агроценозах жита 
озимого в Поліссі 
України / М. М. 
Ключевич, С. Г. 
Столяр, О. Ю. 
Гриценко, Л. В. 
Білоцерківська. 
Вісник ПДАА. 2020. 
№ 1. С. 54�60.
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.
4. Прецизійні 
фітотехнології в 
агропромисловому 
комплексі України : 
монографія / Л. В. 
Аніскевич, Д. Г. 
Войтюк, С. М. Вигера, 
Н. І. Адамчук, Ф. М. 
Захарін, С. О. 
Пономаренко, М. М. 
Ключевич. Київ : 
НУБіП, 2019. 798 с.
П. 4. 
Столяр Світлана 
Григорівна, кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність 
03.00.16 – екологія.
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. 7. 
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» (№ ДР 
0116U008804); 2. 
«Наукові основи 
обґрунтування систем 
захисту сорго 
зернового від 
шкідливих організмів 
у Поліссі України» (№ 
ДР 0118U002372); 3. 
«Короткоротаційна 
сівозміна з 
елементами 
органічної технології 
вирощування 
сільськогосподарських 
культур у Поліссі 
України» (№ ДР 
0119U000456).
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.
5. 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 / уклад.: М. 
М. Ключевич, С. Г. 
Столяр. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 67 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.

147900 Грицюк 
Наталя 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
магістра, 

Державний 
агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
1301 

Агрономія, 

7 Фітосанітарний 
моніторинг

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність: 
06.01.11 – 
фітопатологія ДК № 
032215 від 15.12.2015 
р.
«Хвороби коренів і 
прикореневої частини 
стебла пшениці 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 032215, 
виданий 

01.01.2015

озимої та 
обґрунтування заходів 
захисту від них в 
умовах Полісся 
України»

НУБіП України, ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво
 СС 00493706/004788-
17 від 27.05.2018 р.
Тема: «Впровадження 
інтерактивних 
технологій навчання 
при вивченні 
дисципліни 
«Гербологія».

П. 2
1. Ефективність 
позакореневого 
підживлення 
мікродобриво 
Басфоліар смородини 
чорної проти сисних 
фітофагів. Бакалова А. 
В., Дереча О. А., 
Грицюк Н. В., 
Шудренко І. В., 
Іващенко І. В. 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», 
«Scientifichorizons». 
№ 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.
6. Бакалова А. В., 
Ткаленко Г. М., 
Грицюк Н. В., 
Круподера Є. О., 
Герасимчук Д. В. 
Ефективність 
сумісного 
застосування 
інсектицидів та 
комплексних добрив 
при захисті 
смородини чорної від 
сисних шкідників у 
Поліссі України. 
Карантин і захист 
рослин. 2020. № 
1(259). С. 5–8.
7. Грицюк Н. В., 
Плотницька Н. М., 
Тимощук Т. М., 
Довбиш Л. Л., 
Бондарева Л. М. 
Вплив обробітків 
грунту на 
забур'яненість посівів 
пшениці озимої в 
умовах Полісся 
України. Наукові 
горизонти. 2020. № 
05 (90). С. 15–21. doi: 
10.33249/2663-2144-
2020-90-5-15-21
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, М. М. 
Ключевич, А. В. 
Бакалова, Н. В. 
Грицюк 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, А. К. Бойчук, 
Н. В. Грицюк та ін. 
Житомир:Вид. «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, Н. В. Грицюк, 
Т. М. Тимощук, М. М. 
Ключевич [та ін.]. – 
Житомир, 2017. – 48 с.
3. Діагностика хвороб 
рослин : практикум// 
Л. О. Крючкова, Т. М. 
Тимощук, Н. В. 
Грицюк, О. В. Чайка, 
О. А. Дереча. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. – 81 с.
П. 16
Участь у Товаристві 
мікробіологів ім. С. М. 
Виноградського

26728 Бакалова 
Алла 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
130107 

Агрономiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 062344, 

виданий 
10.11.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

036044, 
виданий 

10.10.2013

12 Управління 
чисельністю 
комах 
фітофагів

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність: 
03.00.24 – 
ентомологія. ДК № 
062344 від 10.11.2010 
р.
«Сисні шкідники 
смородини чорної та 
удосконалення 
інтегрованого захисту 
в Центральному 
Поліссі України»
Доцент кафедри 
захисту рослин 12 ДЦ 
№ 036044 від 
10.10.2013 р.

Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної 
освіти, свідоцтво, № 
СС00493706/004766-
17 від 17.11.2017 р.
Тема: «Впровадження 
інтерактивних 



технологій навчання 
при вивченні 
дисципліни «С. г. 
ентомологія». 

П. 1.
1. Improving 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 )
2. Ivashchenko I., 
Kotyuk L., Bakalova A.. 
Morphology and 
productivity of tarragon 
(Artemisia dracunculus 
L.) in Central Polissya 
(Ukraine). Ukrainian 
Journal of Ecology. 
2020. 0 (3). 48-55, doi: 
10.15421/2020_132
П. 2. 
1. Бакалова А.В. 
Ефективність 
сумісного 
застосування 
інсектицидів та 
комплексних добрив 
при захисті 
смородини чорної від 
сисних шкідників у 
Поліссі України / 
Бакалова А.В., 
Ткаленко Г.М., 
Грицюк Н. В., 
Круподера Є. О. 
Герасимчук Д. В. 
Карантин і захист 
рослин. 2020.  № 1 
(259), С. 5–9.

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  
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Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
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мови. Диплом ДК № 
057679 від 10 лютого 
2010 року; 
«Системні та 
функціональні 
особливості 
англомовних 
однослівних ідіом (на 
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громадянського 
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проблеми сучасності. 
Студентські наукові 
читання – 2016 
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26 квітня 2017 р.: 
матеріали доповідей 
та виступів редкол.: 
А.Є.Конверський та 
ін.-Київ : Видавничо-
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рекомендації для 
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«Управління та 
адміністрування» 
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(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.

197960 Гурманчук 
Олексій 
Вікторович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 

8 Зовнішній і 
внутрішній 
карантин

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність: 
06.01.11 – 



роботи навчальний 
заклад 

"Державний 
агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

070801 
Екологiя та 

охорона 
навколишньог
о середовища, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004592, 
виданий 

17.02.2012

фітопатологія 
ДК № 004592 від 
17.02.2012 р.
«Золотиста 
картопляна 
цистоутворююча 
нематода та заходи 
щодо обмеження її 
розвитку в зоні 
Полісся України»
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної 
освіти, свідоцтво, № 
СС00493706/004487-
17
Тема: «Інноваційний 
потенціал педагога як 
основна умова 
оптимізації 
навчально-виховного 
процесу в процесі 
вивчення дисципліни 
«Ентомоанфологія», 
23.10.2017 р.

П.2.
1.Гурманчук О. В., 
Плотницька Н. М., 
Павлюк І. О. 
Ефективність 
гербіцидів у 
контролюванні 
забур’яненості посівів 
вівса. Вісник ЖНАЕУ, 
2016, №2 (56), т. 1. – 
С. 103–107.2. Ткачук 
В. П., Саюк О. А., 
Плотницька Н. М., 
Гурманчук О. В., 
Павлюк І. О. Вплив 
способів основного 
обробітку ґрунту та 
систем удобрення на 
забур’яненість посівів 
польових культур. 
Вісник Полтавської 
державної аграрної 
академії, 2018, №1 
(88). С. 70–73. 3. 
Невмержицька О.М., 
Плотницька Н. М., 
Гурманчук О. В., 
Сколуб С. М. 
Ефективність 
застосування 
ґрунтових гербіцидів у 
посівах сої. 
Таврійський науковий 
вісник. № 109. Ч. 1. 
2019. С. 90–94.4. 
Плотницька Н. М., 
Невмержицька О. М., 
Гурманчук О. В., 
Каштан В. І. 
Ефективність 
протруйників проти 
грибних хвороб 
кукурудзи. Наукові 
горизонти. ЖНАЕУ, 
2020. № 02 (87). С. 
32–38.5. Гурманчук О. 
В., Плотницька Н. М., 
Невмержицька О. М., 
Павлюк І. О., 
Тимощук Т. М., 
Бондарева Л. М. 
Контролювання 



бур’янового 
компоненту у посівах 
кукурудзи за 
використання 
страхових гербіцидів. 
Наукові горизонти, 
2020, №7 (92). – С. 
53–58.
П.8.
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
«Нематодні хвороби 
сільськогосподарських 
культур та заходи 
щодо обмеження їх 
розвитку» (державний 
реєстраційний номер 
0120U102883)
П. 13.
1. Гурманчук О. В, 
Ключевич М. М., 
Плотницька Н. М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторно-
практичних робіт з 
дисципліни 
«Ентомоанфологія» 
для підготовки 
фахівців ОС 
«Бакалавр» зі 
сеціальності 202 
«Захист ікарантин 
рослин». Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. 49 с
2. Методичні 
рекомендації та 
завдання для 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Патологія насіння 
сільськогосподарських 
культур» для 
студентів ОС 
«Магістр» 
спеціальності 202 
«Захист і карантин 
рослин» / Н. М. 
Плотницька, О. М. 
Невмержицька, О. В. 
Гурманчук. Житомир: 
ЖНАЕУ. 2019. 28 с. 
3. Курс лекцій з 
дисципліни 
«Агротехнічний та 
біологічний захист 
рослин від бурянів» 
для студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 202 
«Захист і карантин 
рослин» / О. В. 
Гурманчук, Н. М. 
Плотницька, О. М. 
Невмержицька, 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2020. 36 с.
П. 14. 
Керівник 
студентського гуртка 
кафедри захисту 
рослин (2015-2018 рр.)
П. 16. 
Член Товариства 
мікробіологів України  
П. 18.
Надавав консультації 
СФГ "Обрій" 
Лугинського району 



Житомирської області 
(2015-2020 рр.)

275835 Вигера 
Сергій 
Михайлович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
кандидата наук 

CX 006146, 
виданий 

01.01.1983, 
Атестат 

доцента ДЦ 
042278, 
виданий 

01.01.1991

33 Трофологія Кандидат с.-г. .наук, 
(СХ № 006146, 
Москва, 2.03.1983 г.). 
Присуджено рішень-
ням спеціалізованої 
ради Українського 
НДІ захисту рослин 
від 10.11.1982 року, 
протокол № 7, сп. 
Захист рослин. 
«Злаковая 
листовертка и 
разработка хими-
ческого метода 
борьбы с ней в южной  
Степи УССР».

Доцент кафедри 
технології 
вирощування і захисту 
тропічних і 
субтропічних культур 
НУБіП України, ДЦ 
№ 042278,М. від 
23.10. 1991р. № 
10/1760-д

П. 1.
1. Detection Of Air-
Borne Mycotoxin Levels 
By Immunobiosensor / 
N. F. Starodub, M. M. 
Kluchevich, Székács, S. 
M. Vigera.  World 
Journal of Engineering 
Research and 
Technology, Article 
Accepted on 
27/08/2018,  wjert, 
2018, Vol. 4, Issue 5, 
01–06. Р. 1–6. 
2. Kluchevich M. M., 
Chumak P.Yа., Vigera 
S. M.. New and 
dangerous bacterial 
disease of oleander 
Pseudomonas 
savastanoi pv. Nerii in 
greenhouses of 
Ukraine. Bacterial 
disease of oleander 
Pseudomonas 
savastanoi. ISSN 2226-
3063 e-ISSN 2227-9555 
Modern 
Phytomorphology 12: 
131–133, 2018 
https://doi.org/10.5281
/zenodo.1812104.
3. The Mediterranean 
Butterfly Phyllonorycter 
platani (Staudinger, 
1870) in the Fomin 
Botanic Garden (Kiev, 
Ukraine) / N Lesovoy., 
O. Sykalo, P. Chumak, 
S. Vigera and M. 
Kliuchevych.. Russian 
Journal of Biological 
Invasions, 2019. Vol. 
10. No. 1. pp. 104–107. 
4. First detection of 
Colletotrichum 
gloesporioides (penz.) 
Pens. & sacc. On 
Liriodendron chinense 
(hemsl.) Sarg. in 
Ukraine. / M. M. 



Kliuchevych, P. Yа. 
Chumak, S. M. Vigera, 
S. G. Stolyar. ISSN 
2226-3063 e-ISSN 
2227-9555 Modern 
Phytomorphology 13: 
9–12, 2019 
https://doi.org/10.5281
/zenodo.20190103.
П. 2. 
1. Шкідливі організми 
роду Viburnum L. і 
природоохоронні 
прийоми контролю їх 
чисельності. 
Міжвідомчий 
тематично-науковий 
збірник Передгірне та 
гірське землеробство і 
тваринництво 
Сильчук О. І..та ін. 
Оброшино, 2015. Вип 
58 /11. С. 192–196.
2. Стародуб В. І., Ткач 
Є. Д., Вигера С. М. 
Адвентивні види 
рослин в агроценозах 
пшениці озимої 
правобережного 
Лісостепу. 
Збалансоване 
природокористування
. 2015. № 3. С. 95–98.
3. Липа серцелиста і її 
інвазійний фітофаг 
мільстрокатка / О. І. 
Сильчук та ін.  
Агроекологічний 
журнал. Київ : 
Інститут агроекології і 
природокористування
. 2016. № 2. С. 134–
137. 
4. Белокрылка 
табачная в теплицах 
Киева и меры борьбы 
с ней. /  В. П. 
Федоренко та ін. 
Сборник научных 
трудов Защита 
растений. Минск, 
Белоруский НИИ 
защиты растений. 
2016. С. 298–302.
5. Идентификация 
табачной белокрылки 
в теплицах г. Киева / 
Федоренко В. П. та ін.  
Український 
ентомологічний 
журнал. Червень-
грудень 2016, № 1–
2(11). C. 147–150
6. Екологічно 
безпечне регулювання 
чисельності 
членистоногих 
фітофагів рослин роду 
Sambucus L. / О. І. 
Сильчук та ін. Вісник 
аграрної науки. Київ : 
2017. № 5. С. 44–48.
7. 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. 
8. 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. Вигера С. М. 
Природоохоронний 
контроль культурних 
фітоценозів : 
монографія. Київ : 
НУБіП України. 2015. 
398 с.
2. Вигера С. М. 
Трофологія. Київ : 
НУБІП України, 
Компринт. 2017. 125 с.
3. Основи захисту 
розсадників та ценозів 
декоративних рослин 
/  О. О. Сикало та ін. 
Київ : ЦП Компринт, 
2017. 450 с.
4. Превентивний 
захист рослин 
урбофітоценозів від 
попелиць та кокцид \ 
П. Я. Чумак та ін. Київ 
: НУБІП України, 
Компринт, 2018. 321 с.  
5. 
Природоохоронноеко
номічні аспекти 
гармонізації 
виробництва 
фітопродукції в 
Україні згідно 
стандартів ЄС / С. М. 
Вигера, Д. Т. Гентош, 
М. М. Ключевич, С. Г. 
Столяр : монографії 
Аграрна політика 
Європейського Союзу: 
виклики і 
перспективи / за ред. 
проф. Т. О. Зінчук. 
Київ : Центр учбової 
літератури, 2019. 494 
с. Житомир, Нац. 
Агроекологічний 
університет. С. 432–
443.
П. 8.
Науковий керівник 
держтеми: 
«Обгрунтування 
концепції створення 
урбофітоценозів з 
підвищеною стійкістю 
до біотичних та 
абіотичних чинників» 
(прикладна розробка). 
Номер державної 
реєстрації НДР: 
0117U002644. 
Найменування 
закладу вищої освіти 
або наукової установи: 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Терміни 
виконання: 2017–2019 
рр. Обсяг коштів, 
виділених на 



виконання НДРна 
один рік: 232 тис. грн.
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. 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. 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН 14. Володіти 
знаннями з 
дотримання 
безпечних умов 
праці та охорони 
навколишнього 
середовища.

Біобезпека у захисті і 
карантині рослин

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 

ФО1 – усний контроль; 
ФО2 – екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).



дослідницький).

Виробнича практика МН6 – самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький)

ФО5 – захист курсової 
роботи, презентації, 
реферату, звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); МН8 – 
науково-дослідна робота.

ФО5 – захист курсової 
роботи, презентації, 
реферату, звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
ФО7 – розрахункові та 
розрахунково-графічні 
роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

РН 13. Уміти 
працювати в 
команді. 

Логістика та 
комунікації у захисті і 
карантині рослин

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

МН2 – практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 
– робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 8. Володіти на 
операційному рівні 
методами 
спостереження, 
опису, 
ідентифікації, 
класифікації, 
культивування 
об’єктів 
агробіоценозів та 
підтримання їх 
стабільності для 
збереження 
природного 
різноманіття. 

Методологія і 
організація наукових 
досліджень

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Зовнішній і 
внутрішній карантин

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).



дослідницький).

Фітосанітарний 
моніторинг

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 12. Уміти 
координувати, 
інтегрувати та 
удосконалювати 
організацію 
виробничих 
процесів під час 
проведення заходів 
із захисту рослин. 

Управління 
чисельністю комах 
фітофагів

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);  МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
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);  МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). 

ФО1 – усний контроль; 
ФО2 – екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Технологія 
вирощування 
організмів у 
біологічному захисті 
рослин

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Управління 
чисельністю бур’янів у 
фітоценозах

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
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); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; 
ФО2 – екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Комплексні системи 
захисту 
сільськогосподарських 
культур від хвороб

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 

ФО1 – усний контроль; 
ФО2 – екзамен;
 ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).



розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН3 – 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 

РН 11. Уміти 
складати 
технологічні 
карти для 
організації заходів 
із захисту рослин, 
використовуючи 
спеціальні знання. 

Управління 
чисельністю комах 
фітофагів

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);  МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
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);  МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Управління 
чисельністю бур’янів у 
фітоценозах

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
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); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Комплексні системи 
захисту 
сільськогосподарських 
культур від хвороб

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
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); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 10. 
Кваліфіковано 
проектувати та 
організовувати 
технологічні 
процеси для 

Технологія 
вирощування 
організмів у 
біологічному захисті 
рослин

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).



захисту і 
карантину рослин. 

роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

Управління 
чисельністю бур’янів у 
фітоценозах

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
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); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Управління 
чисельністю комах 
фітофагів

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);  МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
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);  МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Комплексні системи 
захисту 
сільськогосподарських 
культур від хвороб

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
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); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 

ФО1 – усний контроль; 
ФО2 – екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 9. Володіти 
сучасними 
методологіями 
наукових 
досліджень

Методологія і 
організація наукових 
досліджень

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).



анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

Фітосанітарний 
моніторинг

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; 
ФО2 – екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 7. Володіти 
спеціальними 
знаннями. 

Зовнішній і 
внутрішній карантин

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Трофологія МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Управління 
чисельністю бур’янів у 
фітоценозах

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
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); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Управління 
чисельністю комах 
фітофагів

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);  МН2 – практичний 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 



метод (семінарські, 
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);  МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). 

(модульна контрольна 
робота).

Комплексні системи 
захисту 
сільськогосподарських 
культур від хвороб

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
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); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 5. Володіти 
знаннями з 
фундаментальних 
дисциплін. 

Технологія 
вирощування 
організмів у 
біологічному захисті 
рослин

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Трофологія МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 4. Уміти 
працювати 
самостійно як 
лідер, досягати 
ефективних 
результатів за 
обмежений час. 

Біобезпека у захисті і 
карантині рослин

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).



анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

МН2 – практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 
– робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 3. 
Розширювати 
знання з 
англійської та 
інших мов. 

Логістика та 
комунікації у захисті і 
карантині рослин

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

МН2 – практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 
– робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

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. 

Соціальна філософія 
та розвиток науки

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО4 
– письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота); 
ФО11 – залік.

РН 1. Володіти 
знаннями з основ 
філософії, що 
сприяють 
розвитку 
соціалізації 
особистості, 
громадської 
гідності, 
інноваційної 
культури та 

Соціальна філософія 
та розвиток науки

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО1 – усний контроль; ФО4 
– письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота); 
ФО11 – залік.



дотримання 
етичних цінностей.      

складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

РН 6. Уміти 
використовувати 
статистично-
математичні 
методи та 
інформаційні 
технології. 

Фітосанітарний 
моніторинг

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Методологія і 
організація наукових 
досліджень

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

 


