




  

1. Мета начальної практики 

Мета навчальної практики – отримання первинних професійних знань та умінь 

студентів із основ карантину рослин, фітосанітарного законодавства, біології карантинних 

організмів, порядку та методів проведення фітосанітарних заходів.  

 

2. Опис програми навчальної практики 

Найменування  

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика  

навчальної практики 

денна форма 

Кількість кредитів –1,0 Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

обов’язкова 

Рік підготовки: 

Модулів – 1 
2-й 

Спеціальність 

202 «Захист і карантин 

рослин» 

Семестр 

Змістових модулів – 1 

4-й 
Індивідуальне науково-

дослідне завдання (реферат, 

курсова робота, РГР тощо) 
Освітній ступінь: 

бакалавр Вид контролю: 

Загальна кількість 

годин − 30 Залік 

 

3. Завдання та місце проведення навчальної практики. 

Завдання навчальної практики: визначення карантинних організмів, їх місце і роль в 

агрофітоценозах, розробка системи екологічно та економічно доцільних заходів локалізації 

та ліквідації вогнищ карантинних організмів. 

Під час проходження навчальної практики студент повинен 

знати:  

 основні нормативно-правові документи, що застосовуються у карантині рослин; 

 основні морфобіологічні характеристики карантинних хвороб, шкідників, нематод, 

бур’янів;  

 порядок проведення моніторингу щодо виявлення карантинних організмів;  

 особливості розробки заходів з локалізації та ліквідації вогнищ карантинних 

організмів.   

вміти:  

 здійснювати гербологічну, мікологічну, бактеорологічну, вірусологічну, 

фітогельмінтологічну експертизу рослинного матеріалу; 

 ідентифікувати виявлені шкідливі організми;  

 розробляти заходи з локалізації та ліквідації вогнищ карантинних організмів. 

Місце проведення практики: навчальна практика проводиться на навчально-

дослідному полі, ботанічному саду Поліського національного університету, а також на філіях 

кафедри захисту рослин. Керівником навчальної практики є викладач кафедри захисту 

рослин, який проводить інструктаж, методичні роз'яснення щодо організації та проведення 

практичних занять і здійснює підсумок роботи. Студенти виконують індивідуальні завдання 

практики по 4–5 чоловік. 

Матеріали і обладнання: перелік регульованих шкідливих організмів, ємності із 

фіксуючою рідиною, папір для гербарію; гербарна папка. 

 

 

 

 



  

4. Очікувані результати навчання з навчальної практики 

Шифр Результат навчання 

РН 09 Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину 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. 

 

 

5. Співвідношення результатів навчання практики із програмними результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН09 РН10 РН11 РН14 

ЗК03 + + + + 

ЗК08 + + +  

ЗК11 +   + 

 

ЗК 03. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 08. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 11. Здатність працювати в міжнародному контексті 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

На захист звіту з практики студент має представити весь пакет документів, 

передбачених робочою програмою практики (щоденник практики, результати виконання 

індивідуального завдання, письмовий звіт про проходження практики тощо).  

 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Поточний контроль та самостійна робота Ведення 

щоденника 

Захист 

звіту 

Сума 

балів 

Модуль 1  

5 

 

20 

 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

15 15 15 15 15 

 

Т1, Т2 ... – назва теми.. 

Вимоги до звіту про практику 

Згідно проведених спостережень, обліків, експертиз студенти формують звіт. У цьому 

звіті наводяться всі отримані під час проходження практики знання. За необхідності у звіті 

відмічають інформацію у формі таблиць або рисунків. Після проходження кожної теми  в 

короткій текстовій формі наводяться висновки та аналізуються отримані результати. У 

загальних висновках викласти власну оцінку отриманих знань при проходженні навчальної 

практики. Захист звіту з навчальної практики відбувається у строки проходження навчальної 

практики, згідно графіку проведення. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види  

навчальної  

Діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 



  

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано  

з можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно  

з обов’язковим повторним  

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

7. Структура кредиту навчальної практики з дисципліни  

«Основи карантину рослин» 

Змістовий 

модуль 

Вид навчальної 

роботи 

Назва теми Всього, 

год. 

Модуль 1. Основи карантину рослин 
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Дослідне поле, 

філії кафедри, 

ботанічний сад 

1. Інструктаж з техніки безпеки на робочому 

місці. Карантинний стан Житомирської області 

2 

2. Методи відбору проб у процесі карантинного 

огляду та експертизи. 

6 

3. Порядок оформлення і видачі карантинних 

дозволів та фітосанітарних сертифікатів 

6 

4. Ентомологічна, мікологічна, бактеорологічна, 

вірусологічна, фітогельмінтологічна, 

гербологічна експертиза 

10 

5. Розробка заходів з локалізації та ліквідації 

вогнищ карантинних організмів. 

6 

Разом, год 30 

 

8. Методи навчання 

При проведенні навчальної практики з дисципліни «Основи карантину рослин» 

використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний метод навчання: 

 екскурсії; 

 практична робота; 

 роздатковий матеріал для студентів; 

 обговорення результатів досліджень. 
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