




1. ОПИС ПРОГРАМИ   

 

Найменування 

показників   

Галузь знань, 

спеціальність (напрям  

підготовки), освітній  

рівень  

Характеристика 

навчального 

компонента  

денна та заочна форми 

навчання  

Кількість кредитів – 1,0  Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство»  

Атестаційний екзамен 

Загальна кількість 

годин – 30 

Спеціальність:  

202 «Захист і карантин 

рослин»  

Рік підготовки:  

4-й  

Перший (бакалаврський ) 

рівень вищої освіти  

Семестр  

8-й  

Вид контролю:  

екзамен  

 

2. МЕТА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Атестаційний екзамен – це підсумковий контроль результатів навчання 

здобувачів вищої освіти, які вони повинні продемонструвати для 

підтвердження набуття ними компетентностей, визначених стандартом вищої 

освіти та освітньою програмою. 

Основною метою навчання здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» галузі знань 20 

«Аграрні науки та продовольство» є підготовка фахівців із захисту і карантину 

рослин, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми професійної діяльності з рентабельного і екологічно безпечного 

захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних, культур, лісових 

насаджень тощо від шкідливих організмів, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов з використанням теорій та методів 

біології та аграрних наук. 

 



Здобувачі вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 202 «Захист і 

карантин рослин» після закінчення навчання мають володіти наступними 

основними загальними та спеціальними компетентностями:  

 ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку.  

 ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

  СК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, 

комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за сучасними принципами і 

методами.  

 СК 2. Здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою 

забезпечення дотримання ними фітосанітарних заходів у процесі 

виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, експорту, імпорту, 

транзиту продукції рослинного походження.  

 СК 4. Здатність виявляти, локалізувати і ліквідовувати регульовані 

шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної 

експертизи.  

 СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин 

на об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення.  

 СК 6. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, 

екологічні, економічні) внаслідок занесення чи поширення регульованих 

шкідливих організмів.  

 СК 7. Здатність здійснювати фітосанітарний моніторинг щодо 

виявлення, ідентифікації та визначення особливостей біології та екології 

шкідливих організмів в Україні та відповідно до угод СОТ, СФЗ, 

європейських вимог.  

 СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-

господарські методи для довгострокового регулювання розвитку та 

поширення шкідливих організмів до господарсько невідчутного рівня на 

основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, ефективності дії 

корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які 

забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля. 



 СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і карантину рослин 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та 

громадянами, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, водними 

об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого 

призначення, їх реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

 СК 10. Здатність організовувати роботи зі зберігання, транспортування, 

торгівлі та застосування засобів захисту рослин, спрямовані на адаптацію 

європейських вимог. 

Після закінчення навчання здобувачі вищої освіти ОС «Бакалавр» 

спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» мають набути наступних 

програмних результатів навчання:  

РН 06. Коректо використовувати доцільні методи спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати 

організацію виробничих процесів під час проведення заходів із захисту 

рослин.  

РН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички 

працівників, задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин.  

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину 

рослин та оперативно реагувати на зміни в законодавстві.  

РН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами 

підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Атестаційний екзамен 

відбувається у формі вирішення тестових завдань загальною кількістю 



50 питань. Тривалість екзамену становить 2 академічні години. 

Розклад роботи екзаменаційної комісії і проведення атестаційного 

екзамену затверджується ректором на пізніше  

Порядок проведення підсумкової атестації та оскарження результатів 

здійснюється відповідно до нормативних документів: «Положення про 

організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (п. 3.14.2.3), «Положення про 

порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ» 

(п. 5) та проєкту «Положення про оскарження результатів підсумкового 

контролю знань студентів» (п. 3). Зазначені документи для учасників 

освітнього процесу представлено у відкритому доступі на офіційному сайті 

університету у розділі «Освітня діяльність» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-

publichna-informatsiya). 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Оцінювання результатів складання атестаційного екзамену здійснюється 

за 100-бальною шкалою, національною шкалою та шкалою ECTS:  

 90–100 балів – «відмінно» – високий рівень компетентності – А за 

ECTS;  

 82–89 балів – «добре» – достатній рівень компетентності – В за 

ECTS; 

 75–81 балів – «добре» – достатній рівень компетентності, мають 

місце деякі незначні помилки – С за ECTS; 

 64–74 балів – «задовільно» – середній рівень компетентності – D 

за ECTS;  

 60–63 балів – «задовільно» – рівень компетентності відповідає 

мінімальним критеріям – Е за ECTS; 

 менше 60 балів – «незадовільно» – FX за ECTS.  

Оцінки з атестаційного екзамену виставляє кожен член екзаменаційної 

комісії (ЕК). Рішення ЕК про оцінку знань, виявлених при складанні 

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


атестаційного екзамену, про присудження здобувачу відповідного ступеня 

вищої освіти та видання йому документа про освіту приймається на закритому 

засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які 

брали участь в її засіданні. За однакової кількості голосів голос голови комісії 

є вирішальним. Повторне складання (перескладання) атестаційного екзамену 

з метою підвищення оцінки не допускається. 

Спірні питання щодо оцінок, одержаних здобувачами під час атестації, 

вирішуються екзаменаційною комісією щодо атестації осіб, які здобувають 

освітній ступінь бакалавра. 

5. ЗМІСТ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ З ДИСЦИПЛІН,  

ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН 

№ з/п Назва теми 

1 Поняття та принципи інтегрованого захисту рослин. 

2 Інтегрований захист зернових культур. 

3 Інтегрований захист однорічних зернобобових культур і 

багаторічних бобових трав від найбільш поширених шкідливих 

організмів. 

4 Інтегрований захист буряків від найбільш поширених шкідливих 

організмів. 

5 Інтегрований захист картоплі від найбільш поширених шкідливих 

організмів. 

6 Інтегрований захист льону та хмелю від найбільш поширених 

шкідливих організмів. 

7 Інтегрований захист овочевих культур відкритого та захищеного 

ґрунту від найбільш поширених шкідлив0их організмів. 

8 Інтегрований захист плодових і ягідних культур від найбільш 

поширених шкідливих організмів. 

9 Інтегрований захист рослин урбофітоценозів від найбільш 

поширених шкідливих організмів. 



10 Поняття про карантин рослин та його значення. 

11 Фітосанітарні заходи в карантині рослин. 

12 Співробітництво України в галузі карантину рослин. 

13 Особливий карантинний режим. 

14 Організація, строки проведення контрольних обстежень. 

15 Правила та техніка проведення лабораторної експертизи. 

16 Карантинні види шкідників та хвороб зернових, зернобобових 

культур та продуктів запасу. 

17 Карантинні види шкідників та хвороб овочевих та технічних 

культур. 

18 Карантинні види шкідників і хвороб ягідних, плодових та 

цитрусових культур. 

19 Потенційна шкідливість карантинних та регульованих 

некарантинних видів нематод. 

20 Бур’яни як об’єкт карантину рослин. 

21 Загальні принципи моніторингу. 

22 Методи збору і використання інформації, яка використовується при 

моніторингу. 

23 Особливості моніторингу біоти в агроценозах польових культур. 

24 Моніторинг сегетальної  рослинності. 

25 Моніторинг біоти у фітоценозах зернових колосових культур та 

кукурудзи. 

26 Моніторинг біоти у фітоценозах зернобобових культур (горох, 

квасоля, люпин, соя,) та багаторічних трав (люцерна, конюшина, 

еспарцет). 

27 Моніторинг біоти у фітоценозах цукрового буряку, картоплі. 

28 Моніторинг біоти у фітоценозах овочевих культур. 

29 Моніторинг біоти у фітоценозах плодових культур. 

30 Вступ. Пестициди, їх класифікація. 



31 Основи агрономічної токсикології. 

32 Токсичність пестицидів для шкідливих організмів та фактори, що її 

обумовлюють. 

33 Вплив пестицидів на навколишнє середовище та шляхи його 

обмеження. 

34 Технологія безпечного застосування пестицидів відповідно до угод 

СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

35 Препаративні форми пестицидів. 

36 Способи застосування пестицидів. 

37 Засоби захисту рослин від бур’янів та особливості їх застосування. 

38 Засоби захисту рослин від шкідників: інсектициди, акарициди, 

фуміганти, нематоциди, родентициди та особливості їх 

застосування. 

39 Засоби захисту рослин від грибкових захворювань та їх 

застосування. 

40 Фунгіциди та інсектициди, що застосовують для обробки посівного 

і садивного матеріалу та особливості їх використання. 

41 Санітарно-гігієнічні регламенти застосування пестицидів. 

42 Екологічне, економічне та енергетичне оцінювання застосування 

пестицидів. 

43 Законодавче забезпечення застосування пестицидів у аграрному 

секторі. 

44 Громадська і особиста безпека під час використання пестицидів. 
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Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, 

фонди на електронних носіях тощо) бібліотеки Поліського національного 

університету; Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, 

(0412) 37-84-33); Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 
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2. Репозитарій Поліського національного університету (наукові 

статті, автореферати дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, 

студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні 

програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 


