
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН»

ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Код і назва спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин»
Код і назва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»
Кваліфікація: Бакалавр з захисту і карантину рослин
Освітній ступінь: Бакалавр
Тривалість програми: 3 роки 10 місяців
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій,
Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

перший (бакалаврський) рівень, 6 рівень НРК, перший цикл – QF-EHEA, 6
рівень EQF-LLL.

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОП: агрономічний
факультет Поліського національного університету.

Особливі умови вступу: Прийом на навчання здійснюється на конкурсній
основі за відповідними джерелами фінансування приймальною комісією.

Вимоги до попереднього рівня освіти:  На базі повної загальної
середньої освіти за наявності сертифікатів ЗНО з трьох предметів: 1) українська
мова та література, 2) біологія, 3) історія України або іноземна мова, або
географія, або фізика, або хімія, або математика.
Для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра допускаються також особи, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (ОС молодшого
бакалавра) на основі результатів фахового вступного випробування та ЗНО з
предметів: 1) українська мова, 2) математика або історія України.

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту
видається здобувачу, який успішно виконав освітньо-професійну програму та
пройшов атестацію. Випускна атестація здійснюється шляхом оцінюванням
ступеня сформованості компетентностей. Форма атестації – атестаційний
екзамен, підготовка і захист кваліфікаційної роботи.



Характеристика освітньої програми
Мета освітньо-професійної програми: Забезпечити підготовку

висококваліфікованих фахівців ступеня бакалавра за спеціальністю 202 «Захист
і карантин рослин», здатних до самостійного розв’язання складних практичних
проблем професійної діяльності з захисту і карантину рослин.

Цілі навчання: 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.

Теоретичний зміст предметної області: методи моніторингу і
застосування захисних заходів від шкідливих організмів з урахуванням
фітосанітарного стану, екологічної ситуації та економічної доцільності в
агроценозах, міських ландшафтах і землях несільськогосподарського
призначення.

Методи, методики та технології: сучасні методики та методології заходів
захисту і карантину рослин, дослідження фітосанітарного стану, екологічної
ситуації.

Програмні результати навчання:
– володіти знаннями, що сприяють розвитку загальної політичної

культури та активності, формуванню національної гідності і патріотизму,
соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей.

– розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку господарств
сільськогосподарського призначення усіх форм власності та використовувати в
професійній діяльності фахівця з захисту і карантину рослин

– вільно спілкуватися усно і письмово українською та іноземною мовами
з професійних питань, що належать до спеціальності «Захист і карантин
рослин».

– знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному
для професійної діяльності із захисту і карантину рослин.

– коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи
та інформаційні технології у професійній діяльності.

– коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису,
ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та
підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття.

– складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.
– уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.



– ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів
діяльності із захисту і карантину рослин.

– навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників,
задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин.

– дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину
рослин та оперативно реагувати на зміни в законодавстві.

– дотримуватися вимог охорони праці.
– використовувати інструменти демократичної правової держави в

професійній та громадській діяльності.
– застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в

професійній діяльності.
– усвідомлювати цінність захисту незалежності, територіальної

цілісності та демократичного устрою України.
– знати основні історичні етапи розвитку предметної області.

Здатність до працевлаштування:
Бакалаври з захисту і карантину рослин можуть займати посади у

сільськогосподарських підприємствах та інших організаціях різних форм
власності на посадах: головного агронома, головного агронома із захисту
рослин, агронома із захисту рослин. агронома відділення (бригади,
сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху), агронома дослідника,
дослідника із захисту рослин, інспектора із захисту рослин, інспектора з
карантину рослин, інспектора митної служби, наукового співробітника
(токсиколога, фізіолога, ентомолога, зоолога, ентофітопатолога, міколога,
вірусолога, бактеріолога, імунолога, мікробіолога); у головних управліннях
держпродспоживслужб, фітосанітарних інспекціях, природоохоронних
службах, зеленбудах, національних парках, ботанічних садах,
науково-дослідних установах, науково-виробничих лабораторіях, менеджерами
з продажу засобів захисту рослин, добрив, садивного і посівного матеріалів
тощо.

Доступ до подальшого навчання:
Продовження навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої

освіти.
Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.
Випускна кафедра: кафедра захисту рослин.
Інститут/факультет: агрономічний факультет.
Керівник освітньо-наукової програми, контактна особа: кандидат

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри захисту рослин Тимощук
Тетяна Миколаївна,  e-mail:  tat-niktim@ukr.net.


