
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23492 Захист і карантин рослин

Рівень вищої освіти Бакалавр

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 23492

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 Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

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

Агрономічний факультет, факультет права, публічного управління та 
національної безпеки, факультет лісового господарства та екології, 
факультет інженерії та енергетики, економіки та менеджменту, обліку та 
фінансів

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 60297

ПІБ гаранта ОП Тимощук Тетяна Миколаївна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

timoschuk@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(096)-493-30-24

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП «Захист і карантин рослин» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти була розроблена у 2017 р.  Підготовку 
фахівців за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» було розпочато у 2006 році за денною і заочною 
формами навчання. У 2016 р. Житомирському національному агроекологічному університету наказом Міністерства 
освіти і науки України (№ 1565 від 19.12.2016 р.) було надано ліцензію на провадження освітньої діяльності за 
спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. ОП «Захист і карантин 
рослин» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти була введена в освітній процес з 1 вересня 2017 р. рішенням 
вченої ради ЖНАЕУ (наказ № 125 від 07 липня 2017 р.). 
Освітньо-професійна програма «Захист і карантин рослин» (редакція 2020 р.) розроблена проєктною групою 
відповідно до Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин», затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2018 р. № 1442. У формуванні і перегляді ОП брали 
участь також науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти і зовнішні стейкхолдери (роботодавці), що 
сприяло врахуванню вимог сучасного ринку праці і регіонального аспекту. ОП «Захист і карантин рослин» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти відображає: обсяг кредитів ECTS, необхідний для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра; перелік компетентностей випускника, нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня 
бакалавра, сформульований у результатах  навчання; перелік освітніх компонентів програми та їх логічну 
послідовність; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти.
У зв’язку із важливістю вирішення проблеми забезпечення продовольчої і екологічної безпеки країни, що значно 
залежить від отримання необхідних обсягів рослинницької сировини і продовольства та запобігання їх втратам у 
період зберігання, престиж фахівців у сфері захисту і карантину рослин зростає. Зазначене пов’язане із масовим 
поширенням і розвитком шкідливих організмів, які перешкоджають отриманню сталих врожаїв високоякісної 
рослинницької продукції в Україні. 
Основною метою ОП «Захист і карантин рослин» є набуття загальних і професійних компетентностей здобувачами 
вищої освіти, формування практичних навичок і вмінь у сфері захисту і карантину рослин, а також оволодіння 
здатністю здійснювати професійну діяльність.
 
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 22 16 6 0 0

2 курс 2019 - 2020 37 18 18 0 0

3 курс 2018 - 2019 28 11 1 0 0

4 курс 2017 - 2018 64 23 2 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

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
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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_Бакалавр_2020.pdf

qqIEZfHdd0mqwT7O9kJWSuEnjm11u6dNH1HAAegDK6
8=

Навчальний план за ОП Навчальний план_Захист і 
карантин 

рослин_Бакалавр_2020.pdf

T1sOI6ZRNygQoTrmj760LpjFVPJEbJsgoRvPyBWusNk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії-відгуки на ОП Захист і 
карантин рослин.pdf

PnvbFPMtqZziZc4EpfVIg535Ykjwjt0xga9j3PhacSo=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОП є підготовка фахівців, здатних до самостійного вирішення складних спеціалізованих завдань і 
практичних проблем професійної діяльності із захисту і карантину рослин. Високоякісна підготовка здобувачів 
вищої освіти ОП здійснюється завдяки поєднанню навчання, досліджень, практики й інновацій. Унікальністю ОП є 
її орієнтація на підготовку сучасних фахівців, що здатні працювати не лише у галузі сільського господарства, але й 
інших сферах господарської діяльності, зокрема: фітосанітарній службі; Держпродспоживслужбі; сучасних 
компаніях із забезпечення агросектору засобами захисту рослин; митницях; карантинних лабораторіях; 
комунальних підприємствах; науково-дослідних установах тощо. Особливість ОП полягає не лише у 
багатопрофільності підготовки фахівців, але й враховує регіональні аспекти. Так, ОП передбачає підготовку 
фахівців, здатних здійснювати професійну діяльність стосовно охорони території України від занесення 
регульованих шкідливих організмів, їх виявлення, ліквідації, а також запобіганню проникненню у зони, вільні від 
них. Тісний взаємозв’язок між здоров’ям рослин і охороною навколишнього природного середовища, наявність у 
регіоні значної кількості органічних господарств зумовлюють необхідність формування у фахівців навичок 
використовувати екологічно безпечні методи регулювання поширення і розвитку шкідливих організмів, особливо у 
контексті забезпечення продовольчої і екологічної безпеки країни. Зазначене вище відображає специфіку 
регіонального ринку праці, попит на фахівців ОП та підтверджує її унікальність.

 

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

Місія Поліського університету передбачає підготовку професійної еліти та формування експертної екосистеми для 
сталого регіонального розвитку (https://cutt.ly/UxbMNsS). ОП «Захист і карантин рослин» відповідає місії та 
стратегії університету, оскільки спрямована на підготовку фахівців, здатних швидко приймати креативні рішення, 
вирішувати практичні проблеми у будь-якій критичній ситуації, генерувати новітні розробки і інновації у галузі, 
здійснювати дослідницьку діяльність, постійно вдосконалювати професіоналізм через відпрацьовування сучасних 
методів, національних і міжнародних практик. ОП є складовою стратегії університету, оскільки спрямована на 
підтримку державної і регіональної політики стосовно обмеження поширення і розвитку шкідливих організмів, 
запобігання погіршення стану рослин сільськогосподарського та іншого призначення і зменшення втрат 
продовольчої сировини від біотичних і абіотичних чинників, запобігання занесенню і поширенню в екосистеми 
регульованих шкідливих організмів, застосування екологічно орієнтованих технологій захисту рослин. Цілі ОП 
корелюються із візією університету відповідно до стратегії розвитку, зокрема передбачають вирішення проблем 
забезпечення продовольчої і екологічної безпеки України особливо за зміни клімату. Зазначене полягає у підготовці 
фахівців, які здатні комплексно здійснювати професійну діяльність у захисті і карантині рослин, агровиробництві, у 
т. ч. органічному землеробстві, швидко адаптуватися до вимог сьогодення і бути конкурентоспроможними 
професіоналами на ринку праці.
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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

Цілі і програмні результати навчання ОП сформовано відповідно до Стандарту вищої освіти і зорієнтовані на 
формування конкурентоспроможності випускників на ринку праці для подальшого їх працевлаштування і 
зростання професійної кар’єри. Інтереси здобувачів вищої освіти враховуються під час формування їх індивідуальної 
освітньої траєкторії, що визначає зміст і послідовність вивчення обов’язкових і вибіркових освітніх компонент 
впродовж усього періоду навчання. До перегляду і оновлення ОП залучаються здобувачі вищої освіти за їх участі на 
засіданнях кафедри захисту рослин і обговоренні питань, що стосуються поглиблення професійних і здобуття 
додаткових компетентностей з метою досягнення програмних результатів навчання. Здобувачі вищої освіти мають 
можливість висловлювати свої побажання і пропозиції також під час анонімного опитування (анкетування). Як 
приклад, за ініціативи здобувачів вищої освіти щодо оволодіння здатності працювати в іншомовному середовищі 
(ЗК 5) ОП було підсилено ОК 9 і ОК 23, що забезпечують набуття відповідних програмних результатів навчання (РН 
03). Враховуючи побажання випускників ОП, зокрема Л. Ільчишина і Д. Брицова, для набуття навичок здійснювати 
контроль шкідливих організмів за органічного виробництва, було доповнено перелік вибіркових навчальних 
дисциплін (протокол № 10 від 28.02.2020 р.). Здобувачі вищої освіти (87,1 %) під час опитування підтвердили, що їх 
освітні потреби враховуються і вони мали можливість брати участь в обговоренні і перегляді ОП.

- роботодавці

Відповідність ОП сучасним запитам ринку праці здійснюється за тісної співпраці з роботодавцями. До спільноти 
роботодавців ОП входять представники Інституту захисту рослин, ТОВ «Хімагромаркетинг», компанії «Долина», 
ТОВ «Дедденс Агро», ТОВ «Надія ВП», ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», ТОВ «Вега Агро», ФГ 
«Полісся Агро», ФГ «Польовик». Зворотній зв’язок із роботодавцями відбувається у процесі науково-практичних 
конференцій (https://cutt.ly/kxb29uL), семінарів, Днях поля (https://cutt.ly/Sxb9zJl) та інших заходів. 
Підтвердженням комунікації із роботодавцями стосовно врахування в освітньому процесі сучасних тенденцій галузі 
і ринку праці є рецензії-відгуки, що були підготовлені при перегляді ОП. Зокрема, було внесено пропозиції стосовно 
посилення формування у здобувачів практичних навичок: проведення моніторингу фітоценозів за сучасними 
принципами і методами – В.А. Полінкевич (ЗК7, ЗК9, СК 7 – доповнено ОК 13); організації заходів із захисту і 
карантину рослин під час зберігання рослинницької продукції – В. В. Петрашенко (СК9); застосовування новітніх і 
екологічно-безпечних методів захисту фітоценозів – Г. М. Ткаленко (СК8). Зазначені пропозиції враховано при 
оновленні змісту ОП і формуванні переліку вибіркових навчальних дисциплін (прот. № 10 від 28.02.2020 р.). 
Роботодавці також залучаються до здійснення освітнього процесу шляхом участі у проведенні аудиторних занять. 
Окрім того, фахівці-практики беруть участь у розгляді і рецензуванні  навчально-методичних матеріалів (Г.М. 
Ткаленко, О.В. Чайка).

- академічна спільнота

Удосконаленню ОП сприяє участь представників академічної спільноти, що здійснюється шляхом проведення 
науково-практичних конференцій, семінарів, спільних наукових досліджень, що забезпечує обмін інформацією 
стосовно реалізації ОП. Зокрема, к.с.-г.н., доцентом НУБіПУ Л. М. Бондаревою обгрунтовано доцільність посилення 
оволодіння здобувачами фахових компетентностей стосовно здатності проводити фітосанітарну діагностику кліщів, 
нематод і гризунів та здійснювати їх контроль у фітоценозах (СК 1, СК 8). Викладачами М. М. Кравчук та П. В. 
Пивовар було запропоновано посилити компетентності здобувачів вищої освіти стосовно оволодіння сучасними 
інформаційними технологіями (ЗК6) шляхом вивчення можливостей використання даних дистанційного 
зондування фітоценозів (Sentinel, Landsat 8) та програмного комплексу ArcGIS (QGIS) для впровадження у 
професійній діяльності. Доцентом Т.В. Швець обґрунтована необхідність оволодіння навичками розробки стратегії 
підприємства, організації власного бізнесу, розробки бізнес-плану, а також здатності підбирати команду для 
реалізації розроблених проєктів. У зв’язку із врахуванням тенденцій розвитку агровиробництва за зміни клімату к. 
с.-г. н. О. В. Гурманчук було аргументовано доцільність посилення у здобувачів компетентностей щодо здатності 
організовувати заходи захисту і карантину рослин за технологій No-till та Mini-till. Зазначені вище пропозиції 
представників академічної спільноти було обговорено на засіданні кафедри захисту рослин і відображено у ОП 
(прот. № 10 від 28.02.2020 р.).

- інші стейкхолдери

У процесі перегляду і оновлення ОП враховувалися побажання й пропозиції і інших стейкхолдерів. Співробітники 
Інституту сільського господарства Полісся О.В.Венгер і В.П.Ткачук акцентували на доцільності набуття фахових 
компетентностей стосовно здатності комплексно застосовувати методи контролю шкідливих організмів у 
фітоценозах (СК 8, СК9), що представлено в ОК 28. Співробітники Хмельницької державної сільськогосподарської 
дослідної станції ІКСГП В.П.Кирилюк і Л.С.Квасніцька відзначили необхідність посилити оволодіння здобувачами 
вищої освіти компетентностями стосовно здатності прогнозувати розвиток і поширення шкідливих організмів (ЗК 7, 
СК 3), що відображено у освітньому компоненті ОК32. Регіональний представник компанії «Сингента» О. П. Харчук 
наголосив на необхідності посилення практичних навиків у здобувачів вищої освіти, внаслідок чого було збільшено 
обсяг кредитів ECTS (до 6) для проходження виробничої практики. Окрім того, у межах творчої наукової співпраці з 
КП «Зеленбуд» Житомирської міської ради за двосторонньою угодою до варіативної частини ОПП було внесено 
вибіркові навчальні дисципліни з метою набуття здобувачами вищої освіти компетентностей (СК5, СК7, СК8) 
здійснювати моніторинг стану дендрофлори в урбофітоценозах та застосовувати сучасні природоохоронні 
технології, що забезпечують надійний захист рослин і екологічну рівновагу довкілля. У результаті дискусій на 
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засіданні кафедри вищезазначені пропозиції були використані для удосконалення ОП «Захист і карантин рослин» 
(прот. № 10 від 28.02.2020 р.).

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

Під час формулювання цілей і ПРН на ОП було враховано тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, а також 
потреб роботодавців регіону. У результаті аналізу розвитку спеціальності і ринку праці встановлено тенденцію 
зростання попиту на фахівців у галузі захисту і карантину рослин. Зазначене пов’язане із розвитком вітчизняних і 
іноземних компаній, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та фізичних осіб, діяльність яких 
пов'язана з користуванням землею, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, їх 
реалізацією, зберіганням і використанням. Опанування компетентностей і програмних результатів навчання, що 
передбачені ОП (СК1, СК5, СК 7, СК8, СК9, РН6–12, РН14), забезпечує формування фахівців, що здатні 
кваліфіковано здійснювати свою діяльність. За сучасних умов розвитку суспільства і аграрного сектору країни, 
захист і карантин рослин є складною комплексною проблемою, успішне вирішення якої залежить від організації 
постійного фітосанітарного контролю шкідливих організмів із забезпеченням збалансованого 
природокористування, захисту і відновлення біорізноманіття. Застосування санітарних і фітосанітарних заходів 
стосовно рослинницької продукції відповідно до угод СОТ та європейських вимог є обов’язковою умовою реалізації 
державної політики у забезпеченні національної безпеки країни. Зазначеному сприяє оволодіння 
компетентностями і програмними результатами навчання ОП (СК2, СК4, СК6, СК7, СК9, РН6, РН8, РН 11, РН 14), що 
задовольнить потребу ринку праці у кваліфікованих фахівцях.

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

Попит на фахівців у сфері захисту і карантину рослин формують аграрні підприємства різних форм 
господарювання, компанії з постачання на український ринок і реалізації засобів захисту рослин, науково-дослідні 
установи, заклади освіти, державні установи. У Житомирській області функціонують: ДУ «Житомирська обласна 
фітосанітарна лабораторія», Інститут сільського господарства Полісся, Житомирська філія УІЕСР, 
Держпродспоживслужба, що потребують фахівців. На Житомирщині частка орних земель у структурі 
сільськогосподарських угідь становить 73,8 %. Окрім того, на території області 49 % сільгоспугідь у користуванні 
громадян, про що свідчить значна кількість господарств. На Житомирщині зосереджено близько 35 сертифікованих 
органічних підприємств. Зазначене вказує на доцільність підготовки фахівців, що здатні вирішувати практичні 
фітосанітарні і екологічні проблеми професійної діяльності з захисту і карантину рослин. В ОП враховано також 
основні аспекти стратегії розвитку Житомирської області до 2027 року (https://cutt.ly/ixnv8RK), а саме: 
стимулювання розвитку аграрного виробництва і органічного рослинництва з урахуванням сучасних викликів; вихід 
на міжнародні стандарти якості і продуктивності; впровадження інформаційних технологій. Слід зазначити, що 
наявність зовнішнього кордону із Республікою Білорусь вимагає врахування і дотримання фітосанітарних вимог з 
метою запобігання неконтрольованої міграції регульованих шкідливих організмів, що можуть становити потенційну 
біологічну, економічну та екологічну загрози рослинним ресурсам.

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

У результаті вивчення досвіду реалізації аналогічних програм, зокрема ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, НУБіП, Сумського 
національного аграрного університету, Херсонського державного аграрно-економічного університету, Уманського 
національного університету садівництва, було відмічено спільні методичні та змістовні підходи до формування 
обов’язкових освітніх компонентів ОП. З метою оволодіння здобувачами компетентностей для здійснення 
професійної діяльності у сфері захисту і карантину рослин було введено ОК3, ОК14, ОК29, ОК32, а також доповнено 
перелік вибіркових навчальних дисциплін. У процесі розробки ОП було також враховано змістовне наповнення 
аналогічних іноземних програм у Ташкентському державному аграрному університеті (https://cutt.ly/GxnmRdT), 
Республіка Узбекистан, Казахському агротехнічному університеті імені С. Сейфулліна, Республіка Казахстан 
(https://cutt.ly/uxnQQkH), Zhejiang University, Китай (https://cutt.ly/jxmGqZj), Institut Pertanian Bogor, Індонезія 
(https://cutt.ly/JxnE8Cg), Isfahan University of Technology, Іран (https://cutt.ly/GxnT8jO). Досвід зарубіжних освітніх 
закладів підтвердив доцільність вивчення ОК3, ОК14, ОК28, ОК29, ОК36. Оскільки ОП спрямована на посилення 
інтернаціоналізації освітньої діяльності, було передбачено підвищення рівня знань іноземних мов шляхом 
збільшення обсягу вивчення ОК 23 до 6 кредитів ЄКТС та введено ОК 9 обсягом 8 кредитів ЄКТС. Досягнення 
здобувачами програмних результатів навчання забезпечує конкурентоздатність ОП серед вітчизняних і іноземних 
аналогів.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Освітня програма «Захист і карантин рослин» розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти України зі 
спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22 
грудня 2018 р. № 1442). Зміст освітньої програми спрямований на оволодіння компетентностей і досягнення 
результатів навчання, що визначені у даному стандарті вищої освіти.  В освітню програму включено освітні 
компоненти із врахуванням їх відповідності об’єкту вивчення; цілям навчання; предметній області;  методам, 
методикам і технологіям; інструментам і обладнанням.
Освітні компоненти ОП «Захист і карантин рослин» передбачають опанування 16 ПРН, що забезпечують підготовку 
фахівців із захисту і карантину рослин, здатних вирішувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми 
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професійної діяльності у сфері захисту і карантину рослин.
З метою досягнення програмних результатів навчання у освітній програмі забезпечена відповідність Стандарту 
вищої освіти за критеріями:
– обсяг освітньої програми у ЄКТС, що необхідні для здобуття першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти;
– форма атестації здобувачів вищої освіти;
– перелік освітніх компонент ОП і їх логічна послідовність;
– нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
– перелік компетентностей випускника;
– відповідність освітньої діяльності вимогам до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Програмні результати навчання, що представлено в освітньо-професійній програмі першого (бакалаврського) рівня, 
відповідають результатам навчання, що передбачені стандартом вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і 
карантин рослин». Відповідність програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання і 
оцінювання наведено у таблиці 3.

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?

Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» галузі знань 20 «Аграні науки та 
продовольство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти наявний. Стандарт вищої освіти затверджений 
наказом Міністерства освіти і науки України від 22.12.2018 р. № 1442.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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)?

180

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

60

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

Зміст освітньої програми повністю відповідає предметній області спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» 
галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. З метою 
формування майбутнього фахівця у сфері захисту і карантину рослин розроблено структуру ОП, що складається з 
обов’язкових і вибіркових компонент загального і професійного циклів, а також передбачає практичну підготовку і 
підсумкову атестацію. Зміст освітніх компонент ОП спрямований на формування фахівців із захисту і карантину 
рослин, які здатні вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності з 
рентабельного і екологічно безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних, культур, лісових 
насаджень тощо від шкідливих організмів.
Освітні компоненти ОП структуровані у контексті загального часу навчання за семестрами (30 кредитів ЄКТС 
щосеместру), взаємопов’язані чіткою логічною структурою (підрозділ 3.3. ОП), доповнюють та поглиблюють 
попередньо отримані знання. Для досягнення ПРН освітня програма включає обов’язкові освітні компоненти 
загальної і професійної підготовки. Представлені у ОПП обов’язкові освітні компоненти забезпечують опанування 
майбутніми фахівцями методів 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.
Об’єкти вивчення освітніх компонент ОП: особливості розвитку, розмноження і поширення хвороб рослин 
грибного, бактеріального, вірусного та іншого походження, комах, кліщів, нематод, гризунів і бур'янів у 
фітоценозах. Обов’язкові компоненти ОП спрямовані на здобуття нових знань і формування навичок використання 
сучасних методик і методологій заходів захисту і карантину рослин у процесі дослідження фітосанітарного стану 
фітоценозів, а також екологічної ситуації. Зміст ОП відповідає інструментам та обладнанню, оскільки у освітньому 
процесі передбачено використання здобувачами вищої освіти сучасного лабораторного обладнання, комп’ютерної 
техніки, програмного забезпечення, інформаційних систем та технологій, зокрема геоінформаційної системи 
«ArcGIS Pro». Як приклад, зміст освітнього компоненту професійного циклу «Грунтознавство та землеробство» 
передбачає вивчення можливостей використання даних дистанційного зондування Землі (Sentinel, Landsat 8) та 
програмного комплексу ArcGIS (QGIS) під час розробки і коригування основних ланок системи землеробства.
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Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Механізм формування освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти передбачено наступними документами: 
«Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/xxmZiNM),  «Положення про вибіркові 
навчальні дисципліни освітньої програми ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/VxmZvTM) «Положення про внутрішню систему 
забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/KxmZVDX).
Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти здійснюється за наступними напрямками: 
– вільний вибір навчальних дисциплін із варіативної частини ОПП і формування індивідуального навчального 
плану;
– можливість самостійного вибору тематики курсових робіт;
– самостійний вибір об’єкта для проходження виробничої практики; 
– внесення пропозицій стосовно тематики наукових досліджень для подальшої підготовки і захисту кваліфікаційної 
роботи;
– участь у формуванні і оновленні освітніх компонентів ОП; 
– навчання за індивідуальним графіком із зменшенням обсягу аудиторної роботи;
– участь у студентських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт; 
– перезарахування результатів, отриманих у неформальній освіті;
– участь у наукових, організаційних, виховних, інформаційно-просвітницьких та інших заходах.
В контексті формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачі беруть участь у розширених засіданнях 
кафедри захисту рослин, опитуваннях та надають пропозиції щодо оновлення змісту і структури ОП. За 
результатами опитування 87,2 % здобувачів визнали, що вони мали можливість формувати індивідуальну освітню 
траєкторію.

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

Реалізація права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх компонент ОП здійснюється згідно з 
«Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/VxmZvTM).
Вибір дисциплін варіативної частини ОП здобувачів вищої освіти здійснюється у процесі формування 
індивідуального навчального плану.
Індивідуальний навчальний план здобувачів вищої освіти формується на навчальний рік і складається з 
обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів. Загальний обсяг дисциплін (обов’язкові та вибіркові) у семестрі 
має становити 30, а у навчальному році – 60 кредитів ECTS;
Навчальні дисципліни для вільного вибору студентами визначаються із врахуванням побажань та пропозицій 
стейкхолдерів, концепції підготовки фахівців з метою задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти, а також 
раціонального використання можливостей університету. Перелік та експлікації вибіркових освітніх компонентів 
розміщено на сайті університету для попереднього ознайомлення та вибору (https://cutt.ly/vcwKkrt). Вибіркові 
освітні компоненти у структурі ОП підготовки здобувачів вищої освіти ОС бакалавр становлять 60 кредитів ECTS, 
що складає 25 % загального обсягу кредитів. Обсяг кожної вибіркової навчальної дисципліни –  5 кредитів ECTS. 
Вивчення вибіркових освітніх компонентів здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі ПЗСО 
передбачено з IV семестру другого року підготовки. За зазначений період навчання здобувачі адаптувалися в 
освітньому просторі університету і здатні до самостійного усвідомленого формування індивідуальної освітньої 
траєкторії.  
Проведення процедури формування вибіркової компоненти індивідуального навчального плану здобувачів вищої 
освіти забезпечують завідувач кафедри та куратор академічної групи.
Здобувач вищої освіти подає заяву на ім’я ректора університету про перелік вибіркових компонент, які буде вивчати 
у наступному навчальному році. Куратори академічних груп на підставі поданих заяв формують списки здобувачів 
та подають для узгодження деканам факультетів. Декан затверджує списки студентів з вивчення вибіркових 
навчальних дисциплін.
Науково-педагогічні працівники у вільний від навчальних занять час презентують зміст навчальних програм 
вибіркових компонентів за узгодженням з гарантом ОП та деканом факультету. До 01 лютого кожного навчального 
року кафедри, що забезпечують викладання вибіркових освітніх компонент, подають службові записки на випускові 
кафедри щодо внесення змін до переліку вибіркових навчальних дисциплін. Пропозиції щодо внесення змін до 
переліку вибіркових навчальних дисциплін на кожен наступний навчальний рік розглядаються та затверджуються 
на розширеному засіданні кафедри захисту рослин за участі гаранта ОП і стейкхолдерів, у тому числі і здобувачів 
вищої освіти. Більшість опитуваних здобувачів вищої освіти (94,9 %) відповіли, що мали можливість вільного вибору 
навчальних дисциплін.

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

Практична підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно наступних документів: «Положення про 
організацію освітнього процесу ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/HxQqxkH), «Положення про організацію та проведення 
практики здобувачів вищої освіти», (https://cutt.ly/5xQqSzw). У ОП передбачено різні види практичної підготовки: 
практичні заняття, лабораторні роботи, підготовка курсових робіт, навчальна і виробнича практика. Практична 
підготовка здобувачів передбачає проходження навчальної (4 кредити ЄКТС) і виробничої (6 кредитів ЄКТС) 
практик, що спрямована на набуття професійних навичок і закріплення умінь стосовно вирішення фітосанітарних і 
екологічних проблем у сфері захисту і карантин рослин. Здобувачі можуть самостійно обирати об’єкт для 
проходження виробничої практики за умови укладання двостороннього договору між університетом і базою 
практики. При потребі здобувачам пропонують базу практики серед тих підприємств, з якими укладено договори. 
Здобувачі направляються на базу практики для проходження виробничої практики наказом ректора університету. У 
процесі проходження виробничої практики здобувачі заповнюють щоденник, а після закінчення її терміну готують 
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звіт, захист якого зараховується як підсумковий контроль. У програмі виробничої практики передбачено її цілі, 
завдання і зміст з урахуванням пропозицій випускників, роботодавців і здобувачів, а також сучасних вимог ринку 
праці. За результатами опитування 92,1% здобувачів підтвердили, що задоволені компетентностями, набутими під 
час практичної підготовки.

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

 Організація освітнього процесу передбачає можливість здобувачам вищої освіти самовдосконалюватися, 
особистісного зростання та набуття соціальних навичок. Оволодінню здобувачами навичок soft skills сприяють 
освітні компоненти, у тому числі гуманітарного спрямування. Формування соціальних навичок у здобувачів 
здійснюється у результаті: 1) виконання завдань на практичних і лабораторних заняттях; 2) під час проведення 
наукових досліджень; 3) участі у засіданнях наукового гуртка, науково-практичних конференціях; 4) захисту 
курсових робіт, звіту виробничої практики, кваліфікаційної роботи; 5) участі у заходах, що сприяють самоосвіті 
(марафонах, тренінгах, майстер-класах). Вивчення ОК9, ОК 12, ОК18, ОК23 забезпечує набуття мовних 
компетентностей (ЗК4, ЗК5), що необхідні для здійснення професійної діяльності і саморозвитку. Набуття навичок 
коректного використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК6)  у професійній діяльності передбачає 
вивчення освітнього компоненту ОК10. Оволодіння здатності реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства 
(ЗК13) дає можливість вивчення освітнього компоненту ОК17. На кафедрі психології функціонує психологічний хаб 
Safe_Spase, основною метою якого є популяризація психологічної складової серед усіх учасників освітнього процесу. 
Зазначений психологічний хаб передбачає надання психологічної підтримки і проведення психологічних тренінгів. 
Як приклад, для здобувачів вищої освіти ОП проводяться психологічні тренінги «Психологія успіху» і «Психологія 
професійної успішності». 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за ОП «Захист і карантин рослин» відсутній.
З огляду на відсутність професійного стандарту зміст освітньої програми відповідає вимогам 6 рівня Національної 
рамки класифікацій Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин», 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2018 р. № 1442. У процесі формування 
освітньої програми враховано також вимоги «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», 
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 07.11.2003 і погодженого Мінпраці та соціальної 
політики України щодо професій аграрної сфери.
Згідно з зазначеними нормативними документами зміст, перелік освітніх компонент і структурно-логічна схема 
освітньо-професійної програми спрямовані на формування необхідних фахових компетенцій та програмних 
результатів навчання. Вивчення обов’язкових освітніх компонент, практична підготовка, написання кваліфікаційної 
роботи і атестація здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня сприяють формуванню компетентностей 
і результатів навчання у сфері захисту і карантину рослин. Вибіркові освітні компоненти забезпечують посилення 
розуміння предметної області і професійної діяльності, а також враховують специфіку регіонального ринку праці.

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

Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів 
вищої освіти регулюється Положенням про організацію освітнього процесу, п. 3.12.3 (https://cutt.ly/3xQpGPq) та 
наказами університету. Навчальний час здобувачів регламентується навчальним планом, індивідуальним 
навчальним планом і графіком освітнього процесу. Загальний обсяг ОП становить 240 кредитів ЄКТС (7200 год.). 
Обов'язкові навчальні дисципліни становлять 165 кредитів ЄКТС (аудиторне навантаження 1764 год.). Вибіркові 
навчальні дисципліни становлять 60 кредитів ЄКТС (аудиторне навантаження 624 год.). Усього навчальним планом 
передбачено аудиторних занять: лекцій – 946 годин; лабораторних – 948 год.; практичних – 494 год. Цикл 
практичної підготовки здобувачів становить – 10 кредитів ЄКТС (300 год.). На атестацію здобувачів (атестаційний 
екзамен, підготовка і захист кваліфікаційної роботи) відведено 5 кредитів ЄКТС (150 год.). Загальний обсяг 
аудиторних занять становить 2388 годин. У робочих програмах навчальних дисциплін зазначено теми для 
самостійної роботи та обсяг годин, що передбачено на їх опанування. У силабусах навчальних дисциплін 
представлено форми і засоби консультування здобувачів. 
З метою визначення реального обсягу навантаження здобувачів та виявлення випадків їх перевантаження 
завданнями для самостійної роботи  в університеті проводиться систематичне їх опитування шляхом анкетування.
За результатами опитування розподіл часу на аудиторну і самостійну роботу 89,7 % здобувачів визнали 
оптимальним. 

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

З метою поєднання науки і практики, навчання і виробництва, адаптації освітнього процесу сучасним вимогам 
ринку праці у Поліському університеті затверджено «Положення про порядок організації та проведення дуальної 
навчання у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/ExQfNF5).
Підготовка здобувачів вищої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавр за дуальною формою на ОП у 
Поліському національному університеті наразі не проводиться.
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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/umovi-vstupu 

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

Прийом здобувачів на ОП здійснюється відповідно «Правил прийому для здобуття вищої освіти в Поліському 
національному університеті в 2021 р.», що оновлюються щорічно і оприлюднюються на сайті у розділі «Вступнику» 
(https://cutt.ly/fxPngNz). До участі в конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання допускаються 
вступники, які мають повну загальну середню освіту, або ОКР Молодший спеціаліст, або ОС Молодший бакалавр 
(http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/umovi-vstupu). У додатку 4 до правил прийому для розрахунку конкурсного балу 
визначені коефіцієнти для відповідних предметів ЗНО з урахуванням особливостей ОП (https://cutt.ly/jxQhYvC). Як 
приклад, невід’ємний ваговий коефіцієнт для біології становить 0,4, для української мови – 0,25, інших предметів – 
0,2. Слід зазначити, що біологія є фундаментальною у подальшій професійній підготовці здобувачів за ОП. Особи, 
які здобули ОКР Молодший спеціаліст, або ОС Молодший бакалавр, можуть бути зараховані на 2-й курс (з 
нормативним терміном навчання), або на 1-й курс (зі скороченим терміном навчання). Для зазначених осіб ЗВО 
може перезарахувати кредити ECTS, максимальний обсяг яких визначено Стандартом вищої освіти: за 
спеціальностями галузі знань «Аграрні науки та продовольство» не більше ніж 60 кредитів ЄКТС; за іншими 
спеціальностями не більше ніж 30 кредитів ЄКТС. Конкурсний відбір проводиться на умовах загального і відкритого 
доступу з використанням платформи «Вступ». 

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 та узгоджується відповідно до 
«Положення про перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/0xQvnJY), «Положення про 
порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/pxQvP3S), 
«Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/LxQvVmN).
Здобувач вищої освіти звертається до ректора університету із заявою про перезарахування результатів навчання з 
іншого закладу вищої освіти. До заяви додається академічна довідка або інший документ, що підтверджують 
результати навчання. За розпорядженням декана створюється предметна комісія. До складу комісії входять декан, 
гарант освітньої програми, науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що пропонуються до 
перезарахування. Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на підставі 
порівняння навчальних програм відповідної ОП та представленої академічної довідки. На основі поданих 
документів приймається рішення про їх визнання та перезарахування результатів навчання. Рішення предметної 
комісії оформляється письмово.
Учасникам освітнього процесу доступність вищезазначених нормативних документів, що регулюють питання 
визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, забезпечується розміщенням на офіційному сайті 
університету.

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

Практика застосування вказаних правил на ОП «Захист і карантин рослин» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти у Поліському університеті за останні роки відсутня.

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

У Поліському університеті питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюються 
Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 
(https://cutt.ly/qxQbNCf). Відповідно до зазначеного положення університет може визнати результати навчання, що 
отримані у неформальній освіті в обсязі не більше 10 %  від загального обсягу ОП. Для визнання результатів 
навчання у неформальній освіті здобувач ОП звертається із заявою до ректора університету. До заяви додаються 
документи, що підтверджують вміння, які здобувач отримав під час навчання. За розпорядженням декана 
створюється предметна комісія, яка включає декана факультету, гаранта ОП, викладача дисципліни, що 
пропонується до перезарахування на основі визнання результатів навчання у неформальній освіті. Комісія визначає 
метод оцінювання. Проводиться підсумковий контроль знань та за умов позитивного висновку предметної комісії 
здобувач звільняється від вивчення перезарахованої дисципліни у наступному семестрі. У випадку негативного 
висновку предметної комісії щодо визнання результатів навчання, здобувач має право звернутися з апеляцією до 
ректора університету. 

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

У процесі реалізації ОП «Захист і карантин рослин» прикладів визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті 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

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/LxQvVmN) підготовка 
здобувачів вищої освіти за ОП здійснюється за очною (денною) і заочною формами навчання.
Методи навчання і викладання за ОП загальноприйняті та сприяють досягненню ПРН, що відображено у програмах 
освітніх компонентів і силабусах. Зазначеному сприяє поєднання теоретичного навчання з лабораторними і 
практичними заняттями, де вирішуються різноманітні ситуативні виробничі завдання. Аудиторне навчання 
поєднується з позааудиторним (самостійна і індивідуальна робота), що передбачає поглиблене вивчення 
здобувачами теоретичного матеріалу (підготовка рефератів, презентацій, есе, курсових робіт, участь у наукових 
гуртках, науково-практичних конференціях). Проведення наукових досліджень здобувачами у студентських гуртках 
кафедри сприяє досягненню ПРН, оскільки отримані результати є основою для підготовки і написання 
кваліфікаційної роботи. Практична підготовка (навчальна і виробнича практики) також є ефективним методом 
навчання у досягненні ПРН. Викладання на ОП передбачає також застосування новітніх інформаційно-
комунікаційних засобів і технологій: відеолекції, мультимедійні лекції, он-лайн консультації. Програмні результати 
навчання, на основі яких формуються вимоги до змісту ОК, тісно корелюють із компетентностями та випливають із 
них. Матриця відповідності програмних результатів навчання (табл. 3) є відображенням структурно-логічних 
зав’язків між методами навчання і результатами навчання.

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

Форми і методи навчання і викладання на ОП відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, зокрема: 
вільний вибір здобувачами вищої освіти форми навчання (очної (денної), заочної, дистанційної); достатній обсяг 
самостійної роботи студентів з метою успішного засвоєння знань та набуття навичок; навчальний план містить 
окрім обов’язкових компонент і вибіркові навчальні дисципліни; освітній процес здійснюється із залученням до 
проведення аудиторних занять практиків, провідних вчених із науково-дослідних установ; залучення здобувачів до 
процесу перегляду і удосконалення ОП, формування каталогу навчальних дисциплін вільного вибору; враховування 
потреб здобувачів стосовно вибору методів навчання і викладання, а також проведення контрольних заходів 
(тестування, усне опитування, підготовка презентацій, рефератів тощо). Викладачі надають поради, консультації, 
рекомендації, що сприяють усвідомленому вибору освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти. Викладачі, що 
забезпечують реалізацію ОП з метою надання якісних освітніх послуг та впровадження інноваційних методик 
навчання і викладання, підвищують рівень свого професіоналізму завдяки участі у семінарах, конференціях, 
тренінгах. У Поліському університеті проводиться опитування здобувачів з метою встановлення рівня їх 
задоволеності методами і формами навчання і викладання. За результатами опитування здобувачі 
продемонстрували задоволеність методами навчання і викладання на рівні 94,9 %.

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

Реалізація принципів академічної свободи усіх учасників освітнього процесу при виборі методів навчання і 
викладання на ОП здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/LxQvVmN). Викладачі університету мають право: самостійно наповнювати зміст освітніх компонентів 
з врахуванням проблемних питань і сучасних практик у галузі; вільно обирати напрям наукових досліджень, брати 
участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах; вільно обирати заклад вищої освіти або 
науково-дослідну установу для проходження стажування, у т. ч. і закордонного; оновлювати контент навчальних 
дисциплін за результатами наукових досліджень, а також набутих знань і практик під час стажування або 
підвищення кваліфікації; самостійно обирати методи навчання і викладання з метою ефективного засвоєння знань і 
набуття навичок (формат лекцій – вербальний, мультимедійний); брати участь у наукових товариствах, професійних 
об’єднаннях; застосовувати під час проведення навчальних занять сучасних технологій. Академічна свобода 
здобувачів вищої освіти досягається шляхом надання їм права вільно обирати: теми курсових і кваліфікаційних 
робіт, наукових досліджень під час виконання навчальних завдань і проведення науково-дослідної роботи у гуртках 
кафедри; наукового керівника; вибіркові навчальні дисципліни; об’єкт проходження виробничої практики; наукові 
видання для публікації результатів досліджень; науково-практичні конференції, заходи для участі у них з метою 
апробації наукових досліджень.

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 *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання за ОП, порядку та критеріїв надається 
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здобувачам вищої освіти на всіх етапах освітнього процесу, починаючи з профорієнтаційної роботи та вступної 
компанії. Вищезазначена інформація у межах освітніх компонент відображається у освітньо-професійній програмі, 
навчальному плані, індивідуальному навчальному плані, робочих програмах навчальних дисциплін, силабусах, 
навчально-методичних матеріалах на освітньому порталі Поліського університету. 
Інформація стосовно термінів і часу проведення різних видів аудиторної навчальної роботи доступна на сайті 
(https://cutt.ly/lxQS6Y9). Здобувачі вищої освіти можуть також звертатися до науково-педагогічних працівників, що 
забезпечують викладання освітніх компонент у будь-який час і отримати необхідні відповіді, що стосуються 
реалізації ОП.

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

У процесі реалізації ОП «Захист і карантин рослин» забезпечується збалансоване поєднання навчання і досліджень, 
що сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти навичок і досвіду стосовно відслідковування інноваційних 
досягнень у захисті та карантині рослин, пошуку наукової інформації стосовно успішного розв’язання проблем та 
оптимальне застосування її в професійній діяльності. 
Здобувачі вищої освіти залучені до роботи двох студентських наукових гуртків: 1) «Мікробіологічний гурток» – 
студенти проводять наукові дослідження і відпрацьовують методики щодо виділення, мікроскопіювання, 
ідентифікації фітопатогенних мікроорганізмів (керівник к. с.-г. н., доцент Іващенко І.В.); 2) «Дослідник» – здобувачі 
опановують навички стосовно проведення фітосанітарної діагностики шкідливих організмів у фітоценозах за 
сучасними методиками та удосконалення технологій захисту рослин (керівник к.с.-г.н., доцент Бакалова А. В.). У 
період навчання здобувачі вищої освіти беруть активну участь у закладанні і проведення польових та лабораторних 
досліджень. Польові дослідження проводяться у умовах навчально-дослідного поля і ботанічного саду Поліського 
університету, дослідного поля Інституту сільського господарства Полісся, Житомирській філії УІЕСР, філіях кафедри 
захисту рослин, сільськогосподарських підприємствах та інших суб’єктах господарювання різних організаційно-
правових форм. Здобувачі вищої освіти здійснюють апробацію результатів наукових досліджень шляхом їх 
публікацій та участі у студентських науково-практичних конференціях, засіданнях наукових гуртків кафедри захисту 
рослин. Студенти беруть активну участь у науково-практичних конференціях, зокрема: «Сучасні аспекти вирішення 
проблем у захисті і карантині рослин» (https://cutt.ly/uxQDM7m); Міжнародній інтернет-конференції «Тенденції та 
перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Курковський С., Луценко Д., Іщук А., Добоюк П., 
Никифоров Р., Кулєша О.), Міжнародній конференції Ташкентського державного аграрного університету «Актуальні 
теоретичні і практичні проблеми в аграрній науці і їх вирішення» (Постернак Д., Яковенко Д.). 
Тематика наукових досліджень викладачів кафедри захисту рослин відповідає освітнім компонентам ОП 
(https://cutt.ly/0xQHVRq). Вивчення освітнього компоненту «Основи наукових досліджень» сприяє формуванню 
здобувачами вищої освіти компетентностей (ЗК3, ЗК7, ЗК8) стосовно аналізу новітніх досягнень у захисті і карантині 
рослин та підготовці наукових публікацій.

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

Перегляд та оновлення змісту освітніх компонентів ОП здійснюється відповідно до «Положення про внутрішню 
систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/kxQLnH9), «Положення про порядок реалізації 
моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/hxQLKTY) щорічно за ініціативи та 
пропозиції гаранта, науково-педагогічних працівників, які її реалізують, академічної спільноти, інших 
стейкхолдерів. Оновлення змісту ОК викладачі здійснюють на основі новітніх наукових досягнень у галузі; 
результатів власних наукових досліджень, інформації, отриманої під час проходження стажування, підвищення 
кваліфікації в Україні або за кордоном; матеріалів науково-практичних конференцій, участі у семінарах, круглих 
столах, Днях поля. У процесі оновлення змісту освітніх компонент ОП викладачі широко використовують результати 
власних досліджень, зокрема було доповнено: курс лекцій (ОК19) доц. І. Іващенко темою «Фізіологія онтогенезу 
рослин» на прикладі онтогенезу хризантеми увінчаної і серпію увінчаного в умовах ботанічного саду Поліського 
університету; тематику лабораторних робіт (ОК34) доц. А. Бакаловою темою «Моніторинг насаджень смородини 
чорної щодо визначення ступеня заселеності смородиновим бруньковим кліщем»; наповнення теоретичного 
матеріалу (ОК14) к.с.-г.н. Н. Плотницькою фактичними даними отриманими за результатами моніторингу і 
ліквідації вогнищ карантинних організмів на території Житомирської і Волинської областей. Участь доц. Т. Тимощук 
у практичних семінарах та співпраця з фахівцями галузі сприяє постійному оновленню змістовного наповнення 
ОК37 сучасними практиками стосовно удосконалення технологій застосування пестицидів. Наповнення контенту 
освітніх компонентів здійснюється також за рахунок використання наукових публікацій викладачів у фахових 
виданнях, що індексуються міжнародними та вітчизняними наукометричними базами даних. Як приклад, 
результати досліджень опублікованих у наукових працях Н. Грицюк стосовно регулювання рівня присутності 
бур’янів у фітоценозах висвітлено у процесі викладання ОК4. Викладачі, які постійно вдосконалюють свій 
професійний рівень, ефективно оновлюють контент освітніх компонентів за результатами підвищення кваліфікації, 
зокрема: доц. М. Кравчук у рамках реалізації проєкту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного 
землеробства» опанував види розрахунків балансу поживних речовин у органічних сівозмінах, що сприяло 
оновленню ОК25 сучасними методиками; доц. О.Невмержицька у Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва 
оволоділа навичками формування і ефективного використання колекцій генетичних ресурсів рослин, що сприяє 
підвищенню рівня викладання ОК26. Викладачами також доповнено перелік рекомендованої літератури власними 
науково-методичними працями. Зазначене оновлення освітніх компонент ОП із врахуванням сучасного досвіду та 
наукових досягнень у сфері захисту і карантину рослин дозволяє істотно підвищити конкурентоспроможність 
здобувачів вищої освіти на ринку праці. 

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

Реалізація інтернаціоналізації діяльності університету здійснюється відповідно до «Стратегії інтернаціоналізації 
ЖНАЕУ на 2019–2029 рр.» (https://cutt.ly/zxQBhDA) та координується відділом міжнародного співробітництва, що 
сприяє інтеграції до світового науково-освітнього простору і міжнародній академічній мобільності. Підгрунтям для 
поглиблення інтернаціоналізації є укладені двосторонні міжнародні договори про співпрацю 
(https://cutt.ly/exQBY8o). В університеті передбачено здійснення таких заходів: участь викладачів і здобувачів у 
міжнародних проєктах і грантових програмах, проведення спільних наукових досліджень, стажування викладачів, 
проведення тренінгів, залучення іноземних лекторів до проведення занять, проходження здобувачами закордонних 
практик, підвищення рівня володіння іноземною мовами. Доцент М.Кравчук у рамках реалізації проєкту 
«Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства» брав участь у семінарі-тренінгу, що сприяло 
впровадженню сучасних досягнень світової спільноти в освітній процес. З метою інтеграції навчання до світового 
освітнього середовища було проведено онлайн-заняття за участі доктора філософії Університету Південної Кароліни 
школи медицини Грінвіллу Анни Бленда (https://cutt.ly/acq6AcV). Вивчення ОК9 і ОК23 забезпечує удосконалення 
мовної підготовки здобувачів для реалізації розширення участі їх у програмах академічної мобільності. Зазначене 
сприяє формуванню позитивного міжнародного іміджу університету, що надає якісні освітні послуги та запроваджує 
сучасні наукові дослідження. 

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?

Перевірка досягнень програмних результатів навчання  відповідно п. 3.14. «Положення про організацію освітнього 
процесу у ЖНАЕУ» у Поліському університеті здійснюється наступними формами контрольних заходів: вхідний, 
поточний, модульний, підсумковий та відстрочений контроль (https://cutt.ly/gxQ132t). Поточний контроль 
розуміння студентами матеріалу здійснюється безпосередньо під час проведення аудиторних занять в усній і 
письмовій формах, а також тестовій перевірці. Оцінюється рівень засвоєння навчального матеріалу, підготовки 
здобувачів вищої освіти до виконання конкретної роботи (підготовка до занять, написання есе, рефератів, тез-
доповідей, презентацій). Модульний контроль здійснюється після вивчення студентами логічно завершеної частини 
програми навчальної дисципліни. Ректорський контроль передбачає проведення ректорської контрольної роботи. 
Викладач здійснює формування пакету завдань для ректорської контрольної роботи, що затверджується на 
засіданні кафедри, а графік її проведення затверджується ректором. Підсумковий контроль проводиться з метою 
оцінки результатів навчання на певному рівні вищої освіти або на окремих його завершених етапах і полягає у 
проведенні екзамену або заліку. Періодичність і терміни проведення контрольних заходів визначаються навчальним 
планом. Екзамени складаються здобувачами вищої освіти у період екзаменаційних сесій. Результати складання 
екзаменів і заліків оцінюються за 100-бальною шкалою, національною шкалою та шкалою ECTS. Вони вносяться в 
екзаменаційну відомість, залікову книжку індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти. Підсумкова 
оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку або екзамену та балів, отриманих під час 
поточного контролю за накопичувальною системою. Критерії проведення різних форм контролю досягнення 
програмних результатів навчання деталізовані у силабусах. Звіт з виробничої практики захищається здобувачами 
протягом перших десяти днів після проходження практики. Атестація здійснюється екзаменаційною комісією після 
завершення теоретичного та практичного навчання з метою оцінки рівня знань у формі захисту кваліфікаційної 
роботи і атестаційного екзамену. Запроваджені заходи дозволяють оцінити відповідність досягнутого рівня 
оволодіння здобувачами вищої освіти знань, умінь і навичок вимогам ОП, її програмним результатам і забезпечують 
своєчасне коригування освітнього процесу. 

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

Форми контрольних заходів і критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти згідно з п. 2.4 
«Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/wxXL44S), п. 3.3 «Положення про 
навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/LxXXvnd), п. 2.4. «Положення 
про силабус навчальної дисципліни ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/TxYie8V) висвітлено у робочій програмі та силабусі 
навчальної дисципліни, які обговорюються на засіданні кафедри та затверджуються в установленому порядку. 
Робочі програми і силабуси навчальних дисциплін оприлюднюються на освітньому порталі університету (Moodle) та 
офіційному сайті кафедри захисту рослин (https://cutt.ly/CxYkdth). Оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
здійснюється за національною шкалою, 100-бальною шкалою і шкалою ECTS. Максимальна кількість балів під час 
вивчення дисципліни становить 100 балів. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 
результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60. Здобувач вищої освіти не може бути допущений до 
складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного 
контролю, в сумі не досягла 36 балів. Підсумкова оцінка є сумою балів за екзамен та балів за результатами поточної 
успішності. У процесі реалізації ОП викладачі постійно надають консультаційну підтримку здобувачам вищої освіти 
стосовно роз’яснення форм і критеріїв оцінювання поточного і підсумкового контролю.

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 доводиться здобувачам вищої освіти відповідно 
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до: п. 3.14 «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ», п. 4 «Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/7xXN3WI). Інформація про підсумкові контрольні 
заходи висвітлюється у навчальних планах, графіках освітнього процесу (https://cutt.ly/QxYbIz5) та розкладі занять. 
Інформацію про форми контрольних заходів і критерії оцінювання викладач надає здобувачам вищої освіти на 
початку вивчення навчальної дисципліни з необхідним обґрунтуванням відповідно до робочих програм та силабусів. 
У силабусах дисциплін і робочих програмах зазначаються форми контрольних заходів, критерії оцінювання 
здобутих компетентностей. Зазначена 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 через освітній портал університету (Moodle). Контрольні заходи проводяться згідно з 
розкладом, що доводиться до відома учасників освітнього процесу в установлений термін. Інформацію про початок 
сесії, розклад екзаменів, дату, час, аудиторію здобувачі вищої освіти отримують, не пізніше як за місяць. У разі 
недостатнього розуміння здобувачами критеріїв оцінювання,  викладачами проводяться додаткові роз’яснення.  За 
результатами опитування 91,9 % здобувачів визнали, що критерії оцінювання були зрозумілими.

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

У стандарті вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 20 Аграрні науки 
та продовольство, спеціальності  202 "Захист і карантин рослин" встановлено, що атестація здобувачів здійснюється 
у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи і атестаційного екзамену. Атестація здобувачів вищої освіти у 
Поліському унверситеті проводиться відповідно до нормативних документів: «Положення про організацію 
освітнього процесу у ЖНАЕУ» (п. 3.15.3), «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 
комісії в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/9xYW7xa), «Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/mxYWOui). Атестаційний екзамен передбачає оцінювання результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти та освітньою програмою. Програма атестаційного екзамену формується з чотирьох 
навчальних дисциплін. Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти перевіряються на виявлення академічного 
плагіату відповідно до «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/exYC67r).

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

Проведення контрольних заходів у Поліському університеті здійснюється відповідно до п. 3.14, 3.15.3 «Положення 
про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ», «Положення про порядок створення та організацію роботи 
екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ», «Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань 
студентів», п. 5.1., 5.3–5.5 «Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти», п. 4 
«Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ». 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). Контрольні заходи включають поточний та 
підсумковий контроль. Оцінювання знань здобувача здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового 
контролю знань з навчальної дисципліни (екзамену, заліку, захисту курсової роботи, атестації тощо). Здобувач має 
право вчасно дізнаватися про свої бали, отримані під час поточного та підсумкового контролю. Здобувачі вищої 
освіти на початку навчального семестру інформуються про строки і форми проведення контрольних заходів. 
Розклад роботи і склад екзаменаційної комісії затверджуються наказом ректором, не пізніше ніж за місяць до 
початку їх проведення.

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 і неупередженість оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти є одним із принципів 
забезпечення якості освітнього процесу, що регламентуються наступними документами: «Положення про 
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/gxYFoyk); п. 3 «Положення про 
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/7xYFnz6), п.5 «Положення про порядок створення та 
організацію роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/ZxYFYuD) та п.4 «Положення про оскарження 
результатів підсумкового контролю знань студентів» (https://cutt.ly/WxYFBYT). Процедури запобіганню та 
врегулювання конфліктів інтересів на ОП здійснюються відповідно до п. 3 «Положення про порядок запобігання та 
врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та 
сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/oxYDTBZ). Доступність вищезазначених положень для 
учасників освітнього процесу забезпечується висвітленням на сайті університету у розділі «Публічна інформація» 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів 
сприяє студентське самоврядування, що захищає права та інтереси здобувачів. Впродовж реалізації ОПП випадки 
конфліктів інтересів щодо об’єктивності екзаменаторів відсутні. За результатами опитування стосовно 
неупередженості викладачів, 97,5 % респондентів підтвердили, що викладачі об’єктивно оцінюють їх рівень знань. 

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти у Поліському університеті 
регламентується наступними документами: «Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань 
студентів» (п. 2.19–20, 2.22), «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (п. 3.14.2.3.).
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Здобувачу, який не склав під час підсумкового (семестрового) контролю не більше двох видів контролю, деканом 
факультету дозволяється повторне складання цих видів контролю за окремим графіком на термін до двох тижнів від 
початку наступного весняного семестру або до початку наступного осіннього семестру. Повторне складання 
екзамену, заліку, захисту курсової роботи  допускається не більше двох разів із навчальної дисципліни: перший раз 
викладачу, другий – комісії, яка створюється за поданням декана факультету і розпорядженням ректора. Здобувачу 
вищої освіти, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження 
практики повторно. Повторний захист звіту практики допускається не більше одного разу. Результат складання 
заліків та екзаменів перед комісією є остаточним. Впродовж реалізації ОПП ситуацій стосовно урегулювання 
повторного проходження контрольних заходів не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок урегулювання оскарження результатів проведення  контрольних заходів регламентовано наступними 
нормативними документами: «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 «Положення про 
оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів» (п. 3). 
Здобувач вищої освіти має право подати заяву щодо оскарження процедури проведення або результату 
контрольного заходу з навчальної дисципліни (апеляцію). За розпорядженням ректора створюється апеляційна 
комісія, що складається з голови, членів комісії (не менше двох осіб), секретаря. 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. Результати апеляції оголошуються 
здобувачеві відразу після закінчення розгляду його роботи (обговорення відповідей). Рішення апеляційної комісії є 
остаточним та оскарженню не підлягає. Впродовж періоду реалізації ОПП оскарження  результатів проведення 
контрольних заходів зі сторони здобувачів вищої освіти не було.

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

Політика, стандарти і процедура дотримання академічної доброчесності у Поліському університеті відображено у 
документах: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату в ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/exYC67r), «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/QxYVZzs), проєкт «Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності» 
(https://cutt.ly/gxYByRd), наказ ректора від 29.03.2019 р. № 61 «Про внутрішню систему запобігання та виявлення 
академічного плагіату» (https://cutt.ly/nxYBWyi), «Порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та 
кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату» (https://cutt.ly/oxYB32Z). 
Зазначені документи спрямовані на запобігання порушень академічної доброчесності, що можуть виникнути у 
процесі написання наукових і навчально-методичних праць учасниками освітнього процесу, курсових і 
кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти. У Поліському університеті з метою моніторингу дотримання 
академічної доброчесності учасниками освітнього процесу та покращення системи виявлення і запобігання плагіату 
запроваджено багаторівневу перехресну перевірку робіт.

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

З метою протидії порушення академічної доброчесності у Поліському університеті розроблена нормативно-правова 
база (https://cutt.ly/jxYNSdj). 
Як інструмент протидії порушенням академічної доброчесності на ОП використовується офіційна система 
«Unicheck». Для розгляду результатів перевірки на наявність академічного плагіату, проведеної з використанням 
зазначеної вище офіційної систем в університеті створено фахову експертну комісію зі спеціальності 202 «Захист і 
карантин рослин» (https://cutt.ly/dxYN4fn). Запобігання академічного плагіату у наукових, навчально-методичних 
працях, кваліфікаційних роботах здійснюється через фахову експертну оцінку у два етапи: перевірка академічного 
тексту на наявність текстових збігів (ідентичності, схожості) за допомогою програмного забезпечення; експертиза 
звіту про результати перевірки академічного тексту та оформлення рішення (акту), де висвітлюється відсоток 
схожості тексту з джерелами в інтернеті, модифікації тексту (підміна символів, підозріле форматування). Експертна 
фахова комісія приймає остаточне рішення стосовно допуску до друку наукової роботи або захисту кваліфікаційної 
роботи. Дотримання академічної доброчесності здобувачами наглядно демонструє приклад перевірки на плагіат 
наукових робіт, поданих для опублікування у збірнику матеріалів науково-практичної конференції «Сучасні аспекти 
вирішення проблем у захисті і карантині рослин» (оригінальність тексту – 81,2–100 %).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

У Поліському університеті популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти здійснюється 
шляхом: 
– ознайомлення здобувачів вищої освіти з нормативно-правовою базою (https://cutt.ly/YxY3qt6)) щодо дотримання 
академічної доброчесності та етики;
–  зустрічі з представниками компаній, що розробляють та впроваджують антиплагіатне програмне забезпечення, та 
експертами з питань академічної доброчесності;
– інформування про сутність та принципи академічної доброчесності, якісну підготовку та правильне оформлення 
наукових робіт, тлумачення понять «текстовий збіг» та «академічний плагіат» (https://cutt.ly/2xY5Gmd)
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– тематичні онлайн-тренінги та вебінари. Як приклад, здобувачі вищої освіти ОП (Д. Яковенко, О. Черняхівський, 
М. Літвинець, О. Нагребельна, А. Тищенко, Т. Євтєєва, В. Самков, М. Момотюк брали участь 13 листопада 2020 р. у 
міжнародному вебінарі на тему: "Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та 
поради". Спікерами вебінару були представники StrikePlagiarism (https://www.youtube.com/watch?v=-7gaDKF-E2g). 
Здобувачі вищої освіти за результатами опитування оцінили популяризацію академічної доброчесності в 
університеті на рівні 93,5%.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідальність за академічний плагіат учасників освітнього процесу у Поліському університеті визначено 
нормативно-правовою базою (https://cutt.ly/kxY6Qc6). Виявлення порушення академічної доброчесності або низької 
оригінальності у роботах здобувачів, викладачів та інших учасників освітнього процесу університету є підставою для 
відмови у допуску роботи до захисту або опублікування. У випадку виявлення порушень академічної доброчесності 
(ознак академічного плагіату, неправомірних запозичень без посилання на автора або джерело запозичення, спроб 
приховування запозичень та спотворення тексту) або низької оригінальності (необґрунтовано великий обсяг цитат 
та правомірних запозичень) у кваліфікаційних роботах здобувачів фахова комісія експертів приймає рішення про 
відхилення роботи на доопрацювання з обов’язковою повторною перевіркою, відхилення роботи без права 
доопрацювання та недопущення її до захисту. 
За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до наступної академічної 
відповідальності:  повторне проходження контрольного заходу (іспит, залік) або відповідного освітнього компонента 
ОПП; позбавлення академічної стипендії або пільг з оплати навчання; відрахування із закладу освіти. 

6. Людські ресурси

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

Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників у Поліському університеті здійснюється відповідно вимог до 
законодавства України та п. 3 «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у Поліському національному університеті» 
(https://cutt.ly/HxUegzX) за критеріями їх професіоналізму. Рівень професіоналізму викладачів оцінюється із 
врахуванням наступних вимог: наявність наукового ступеня та/або вченого звання; якісний та кількісний склад 
наявного науково-методичного доробку, що відповідає освітньому компоненту згідно з навчальним навантаженням 
викладача; проходження стажування, підвищення кваліфікації у вітчизняних і закордонних науково-дослідних 
установах і ЗВО. Оцінка фахової компетентності претендента на заміщення вакантної посади здійснюється через 
процедуру конкурсного добору викладачів. Кандидатури претендентів попередньо розглядають на засіданні 
кафедри за їх присутності, де обговорюється рівень їх професійної кваліфікації. Конкурсній комісії надається витяг з 
протоколу засідання кафедри про рекомендацію або не рекомендацію кандидатури на зайняття вакантної посади. 
Конкурсна комісія перевіряє відповідність кандидатів вимогам до посади. Обрання на посади здійснюється на 
засіданні вченої ради університету таємним голосуванням.
За результатами опитування здобувачі високо оцінили професіоналізм викладачів та задоволені їх професійною 
кваліфікацією (100%).

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

Зацікавленість роботодавців у співпраці з Поліським університетом щорічно зростає, про що свідчать наявні угоди зі 
стейкхолдерами. Зазначена співпраця сприяє формуванню фахових компетентностей здобувачами вищої освіти для 
здійснення професійної діяльності, а також накопичити матеріали для підготовки курсових робіт, наукових 
публікацій і кваліфікаційних робіт. Пропозиції роботодавців, що були відображені у їх рецензіях на ОПП і 
висловлені усно використано для її удосконалення, а також внесено доповнення у зміст освітніх компонент.
Виробнича база роботодавців ефективно використовується кафедрою захисту рослин з метою організації 
проходження практики здобувачами, створення філій кафедри та проведення сумісних наукових досліджень. 
Здобувачі вищої освіти мають можливість отримати навики практичної підготовки під час навчальної і виробничої 
практики на конкурентоспроможних аграрних підприємствах. Роботодавці активно залучаються до проведення 
аудиторних занять, наукових досліджень, атестації випускників. Як приклад, головою екзаменаційної комісії наразі 
є регіональний представник компанії «Сингента» Л. П. Ільченко. Залучення роботодавців до організації та 
реалізації освітнього процесу здійснюється також за рахунок проведення наступних заходів: семінарів, День поля 
(Компанія "Сингента", ТОВ «Хімагромаркетинг», ТОВ "Август-Україна"), агропромислових виставок, відвідування 
компаній і аграрних підприємств (ТОВ «Дедденс Агро», ПП «Галекс-Агро»), участь у вебінарах і науково-
практичних конференціях. 

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

Залучення стейкхолдерів до організації освітнього процесу розглядається Поліським університетом як стратегічно 
важлива складова підготовки фахівців, які здатні вирішувати практичні проблеми професійної діяльності з захисту і 
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карантину рослин. У процесі реалізації ОП до аудиторних занять постійно залучаються провідні фахівці у галузі, 
роботодавці, випускники спеціальності. 
Як приклад, було проведено наступні аудиторні заняття за участі професіоналів практиків:
– лекція на тему «Особливості регулювання рівня присутності бурянів у фітоценозах цукрових буряків за органічної 
технології вирощування» – заступником директора ПП «Галекс-Агро» Л. М. Ільчишин;
– онлайн-лекція на тему «Особливості регулювання рівня присутності бур'янового компоненту в агрофітоценозах 
зернових культур» менеджером компанії «Сингента» О. П. Харчук;
– онлайн-лекція на тему «Протруювання насіння – невід’ємний захід захисту рослин» регіональним представником 
компанії «Август-Україна» С. О. Мисечко;
– онлайн-лекція на тему «Шкідники овочевих культур закритого грунту» д.с.-г.н., завідувачкою лабораторії 
мікробіологічного методу захисту рослин Інституту захисту рослин Г. М. Ткаленко; 
– онлайн-лекція на тему «Західний кукурудзяний жук (Diabrotica virgifra) – нові виклики для аграріїв» фахівцем з 
розвитку продуктів Тернопільської філії компанії «Агросем» І.І.Сеник.
За результатами опитування здобувачі позитивно сприймають заходи із залученням представників роботодавців, 
професіоналів практиків.

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

Підвищення кваліфікації викладачів у Поліському університеті здійснюється відповідно до чинного законодавства і 
«Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/DxUdQr8). Планування і організацію підвищення кваліфікації НПП у закладах вищої освіти, 
науково-дослідних установах забезпечує ННЦ забезпечення якості освіти. На сайті університету у розділі «Програми 
підвищення кваліфікації та стажування» систематично оновлюється інформація щодо можливостей брати участь у 
програмах підвищення кваліфікації (https://cutt.ly/QxUdKXz). З метою удосконалення і набуття нових 
компетентностей викладачі проходять підвищення кваліфікації та стажування не рідше, ніж один раз на п’ять років. 
Обсяг підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників впродовж п’яти років повинен складати 6 
кредитів ЄКТС. Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється з урахуванням освітніх компонентів, що вони 
викладають для здобувачів вищої освіти ОП. Викладачі, що забезпечують реалізацію ОП, удосконалювали 
професійний розвиток у ННІ НУБІПУ, ЖДУ імені І. Франка, Інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва. За сприяння 
університету міжнародне стажування пройшли Ключевич М. (Akademie HUSPOL, Томіндо, Чеська республіка), 
Тимощук Т., Невмержицька О., Грицюк Н., Плотницька Н., Гурманчук О., Стоцька С., Котюк Л., Заєць М. 
(Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая, м. Краків, Польща).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулювання розвитку і вдосконалення викладацької майстерності науково-педагогічних працівників у 
Поліському університеті здійснюється відповідно до Колективного договору (https://cutt.ly/qxUhqfm), «Положення 
про преміювання працівників ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/BxUhsMA).
Поліський університет здійснює стимулювання викладацької майстерності і наукової діяльності шляхом виплати 
премій за наступне: підготовку і отримання призового місця здобувачами вищої освіти у ІІ турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності і ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних 
дисциплін спеціальності серед студентів ЗВО ІІІ–ІV рівнів акредитації; публікацію наукових праць у виданнях, що 
індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus Web та of Science; оформлення патентів на винахід та 
корисну модель; присудження наукового ступеня доктора наук та доктора філософії (кандидата наук) 
(https://cutt.ly/UxUhxuC).
Нематеріальне заохочення викладачів за досягнення висого рівня викладацької майстерності здійснюється 
відповідно до «Положення про нагороди та почесні звання ЖНАЕУ» і передбачає таке: відзначення державними 
нагородами; почесними званнями і грамотами; висловлювання подяки (https://cutt.ly/9xUhSGq). Зазначене вище 
позитивно відображається на моральному піднесенні науково-педагогічних працівників.

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?

Поліський університет здійснює освітню діяльність, маючи потужну матеріально-технічну базу та розвинену 
інфраструктуру, до складу якої входять навчальні корпуси, гуртожитки, науково-дослідні лабораторії (лабораторія 
дистанційного зондування землі, вимірювальна лабораторія), інформаційний центр ЄС, музей ґрунтів та мінералів, 
бібліотеки, навчально-наукова лабораторія овочівництва закритого грунту, дослідне поле, колекційні розсадники у 
ботанічному саду, спортивні зали та майданчики, пункти харчування тощо. Проведення аудиторних занять 
забезпечується необхідним обладнанням і приладами. Освітній процес забезпечується навчально-методичними 
матеріалами відповідно до «Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/jxUh014). Бібліотечний фонд щороку поповнюється спеціалізованою літературою і періодичними 
друкованими виданнями (https://cutt.ly/oxUjYJQ). Здобутки світової спільноти доступні завдяки електронним 
ресурсам бібліотеки (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). Функціонують також послуги: віртуальна довідка «Запитай 
бібліотекаря» (https://cutt.ly/ExUjKzy), визначення індексів УДК, JEL. Забезпечується доступ до мережі Internet. 
Функціонує освітній портал Moodle (http://beta.znau.edu.ua ). Використовується електронна форма розкладу занять 
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(https://cutt.ly/QxUktGE). Документи про фінансову діяльність розташовані у розділі «Фінансова звітність та 
розрахунки» на сайті університеті: 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?

Сформоване освітнє середовище у Поліському університеті дозволяє задовольнити інтереси здобувачів вищої освіти 
за ОП. Цьому сприяє діяльність студентського самоврядування, залучення здобувачів вищої освіти до складу вчених 
рад факультету і університету, у засіданнях яких вони беруть участь як рівноправні учасники освітнього процесу та 
активно впливають на покращання якості надання освітніх послуг, виловлюючи свої пропозиції та побажання 
стосовно організації освітнього процесу та змісту освітніх компонентів. Гарантом і проєктною групою ОП, 
викладачами регулярно здійснюється вивчення потреб і інтересів здобувачів шляхом опитування. В університеті 
постійно оновлюється матеріально-технічна база, облаштовані точки доступу Wi-Fi. Викладачі і здобувачі мають 
вільний і безкоштовний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів університету, що необхідні для 
якісного навчання, викладання, наукової діяльності, відпочинку, культурного дозвілля та спортивного життя. В 
інституційному депозитарії ЗВО здійснюється накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді 
інтелектуальних продуктів університетської спільноти, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-
технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства. Поліський університет 
має вільний доступ до наукометричних баз даних Web of Science (з 2017 р.) та Scopus (з 2018 р.).  За результатами 
опитування здобувачі визнали, що задоволені якістю підтримки (100).

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

Поліський університет забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів на ОП за 
належного дотримання норм техніки безпеки і санітарно-технічного стану, що відповідає вимогам нормативних 
документів. Систематично здійснюються поточні та капітальні ремонти приміщень. Корпуси мають централізоване 
опалення, водопостачання та водовідведення, природне і електричне освітлення, оснащені загально-обмінною 
вентиляцією, системою пожежозахисту. Є комфортні локальні озеленені зони для відпочинку, пункти громадського 
харчування, копіцентри. Для створення безпечного середовища регулярно проводяться навчання для здобувачів 
щодо поводження у надзвичайних ситуаціях та правил евакуації, відповідні інструктажі з охорони праці і безпеки 
життєдіяльності. 
Створено відділ соціально-гуманітарного розвитку (https://cutt.ly/vxUQeJT). Інформація щодо соціально-
психологічного супроводу здобувачів представлено на сайті університету (https://cutt.ly/cxUm9fI). В університеті 
вжито заходи задля запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (https://cutt.ly/PxIFSl3). На кафедрі 
психології функціонує психологічний хаб Safe_Space і центр "In Vivo" з метою надання допомоги, консультацій, 
проведенні тренінгів (https://cutt.ly/ixUmjBl). Здобувачі беруть участь у численних спортивних секціях, художній 
самодіяльності, культурно-мистецьких заходах. Викладачі у спілкуванні зі здобувачами дотримуються норм етики, 
намагаються бути толерантними і відкритими, що сприяє забезпеченню відчуття емоційної безпеки.

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 та організаційна підтримка здобувачів вищої освіти у Поліському університеті забезпечується ННЦ 
організації освітнього процесу, ННЦ забезпечення якості освіти, деканатом факультету, гарантом ОП, кафедрами 
університету. Інформаційна підтримка здобувачів за ОП здійснюється: ННЦ інформаційних технологій на базі 
навчальної платформи Moodle; лабораторією комп’ютерних технологій та телекомунікацій шляхом розробки та 
реалізації комплексу заходів, спрямованих на створення позитивного іміджу університету, оприлюднення публічної 
інформації стосовно діяльності університету у ЗМІ та на офіційному веб-сайті; навчально-науковим центром, що 
здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення та автоматизоване керування освітнього процесу, адміністрування 
та синхронізацію даних у ЄДЕБО. Консультативну підтримку здобувачів здійснюють куратори, наукові керівники, 
науково-педагогічні працівники, Центр інтелектуальної власності, інноватики та управління проєктами, Центр 
геоінформаційних технологій ArcGIS, органи студентського самоврядування, первинна профспілкова організація. 
Соціально-психологічна підтримка здобувачів вищої освіти за ОП забезпечується розвиненою соціальною 
інфраструктурою (гуртожитки, спортивні зали та майданчики, пункти громадського харчування). Реалізувати свій 
творчий потенціал здобувачі можуть у духовому оркестрі та ансамблі барабанщиць, студентському хорі, 
аматорському театральному  колективі, танцювальному колективі, гуртку естрадного співу, естрадно-джазовому 
ансамблі. Для розвитку спортивних здібностей здобувачів функціонують секції футболу, волейболу, легкої атлетики, 
баскетболу, бадмінтону, боротьби, боксу, настільного тенісу, гирьового спорту, армрестлінгу, пауерліфтінгу. На веб-
сайті університету розміщена актуальна інформація для здобувачів. Представленням інтересів, захистом прав і 
свобод, врегулюванням важливих питань життя опікуються органи студентського самоврядування ЗВО. Для денної і 
заочної форм навчання розміщено графіки освітнього процесу. В університеті діє система дистанційного навчання з 
використанням освітнього порталу Moodle (http://moodle.znau.edu.ua/). Розклад занять (відповідно до навчальних 
планів) постійно знаходиться у вільному доступі на сайті університету (http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-
bin/timetable.cgi?n=999). За результатами опитування задоволеність здобувачів вищої освіти якістю підтримки, 
зокрема освітньої, консультативної, інформаційної, психологічної і соціальної є на рівні 100%. 

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

ЗВО згідно з «Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення» 
створює відповідні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами 
(https://cutt.ly/txILlfb). Супровід особам з особливими потребами по навчальним корпусам і гуртожиткам 
здійснюється на безоплатній основі за потреби і регулюється положенням зазначеним вище. В університеті 
побудовані пандуси, прибудинкові території відповідають потребам людей з особливими потребами, наявні ліфти у 
корпусі №4, за необхідності аудиторії оснащуються спеціальними партами. 
Особам з особливими освітніми потребами можуть надаватись освітні послуги у формі дистанційного навчання, що 
регулюється Положенням про дистанційне навчання у ЖНАЕУ. Діє система дистанційного навчання з 
використанням освітнього порталу Поліського університету Moodle (http://moodle.znau.edu.ua/), де здобувачі 
можуть отримувати необхідну інформацію щодо освітніх компонентів, що вивчаються, та проходити контроль. 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. Наразі на ОП «Захист і 
карантин рослин» немає здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами, які потребують особливих умов 
навчання.

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?

Врегулювання конфліктних ситуацій в університеті здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства 
України, «Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів 
учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ», (https://cutt.ly/uxILG4q) та 
«Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції» (https://cutt.ly/NxIZpyl). В 
університеті призначено відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції (https://cutt.ly/KxICFaj).
Освітня діяльність університету базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, 
справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації, відкритості та 
прозорості. Питання врегулювання конфліктних ситуацій в університеті розглядаються у випадку надходження 
письмового звернення на анонімну електронну скриньку довіри (https://cutt.ly/exJRoID)  і скриньки довіри для 
письмового звернення, що розташовані у навчальних корпусах, на поштову скриньку або за особистого звернення до 
керівництва чи первинної профспілкової організації студентів, студентського самоврядування. 10 лютого 2021 р. для 
здобувачів ОП проведено захід «Корупція: протидія та відповідальність», де було роз’яснено загальні вимоги 
антикорупційного законодавства, відповідальність за вчинення корупційних правопорушень і процедури звернення 
стосовно випадків проявів корупції у освітньому процесі.

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП у Поліському національному 
університеті регулюються наступними документами: 1. «Положення про внутрішню систему забезпечення якості 
вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/KxSpmdD); 2. «Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду 
освітньої програми у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/gxSpNg4), 3. «Положення про організацію освітнього процесу в 
ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/KxSapV9).
Електронний ресурс Поліського університету – Публічна інформація – Освітня діяльність – Режим доступу 
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Система внутрішнього забезпечення якості освіти у Поліському національному університеті передбачає щорічний 
моніторинг та періодичне оновлення ОП підготовки здобувачів вищої освіти. Розроблення та оновлення ОП 
здійснює проєктна группа у результаті зворотного зв’язку з роботодавцями, науково-педагогічними працівниками, 
здобувачами вищої освіти, випускниками, представниками студентського самоврядування, внаслідок прогнозування 
розвитку галузей знань та потреб суспільства, а також із врахуванням змін у сфері вищої освіти. До моніторингу і 
періодичного перегляду ОП активно залучаються представники аграрних підприємств, бізнес-структур, державних 
установ, науково-дослідних установ.
ОП «Захист і карантин рослин» у 2020 р. було удосконалено: введено нові дисципліни обов’язкової компоненти ОК3 
«Вступ до фаху», ОК13 «Моніторинг біоти фітоценозів», ОК17 «Правознавство», ОК32 «Прогноз розвитку 
шкідливих організмів», ОК28 «Інтегрований захист рослин»; внесено зміни до назв і змісту навчальних дисциплін 
ОК16 «Охорона праці та безпека життєдіяльності» (раніше «Основи охорони праці»), ОК5 «Мікробіологія і 
вірусологія» (раніше «Загальна мікробіологія»); розширено вивчення іноземної мови впродовж 8 семестрів шляхом 
збільшення обсягу вивчення ОК23 «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» до 6 кредитів ЄКТС і введення 
ОК9 «Ділова іноземна мова» обсягом 8 кредитів ЄКТС, що сприятиме здобувачам оволодіти іноземною мовою та 
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мати змогу здати єдиний вступний іспит для вступу на навчання для здобуття ОС магістр; переведено із варіативної 
до обов’язкової компоненти ОК12 «Латинська мова», ОК14 «Основи карантину рослин», ОК29 «Карантинні 
шкідливі організми», ОК36 «Кліщі, гризуни та нематоди фітоценозів»; збільшено обсяг годин, відведених на 
практичну підготовку здобувачів, зокрема на виробничу практику до 6 кредитів ЄКТС (раніше 5), що відповідає 
запитам роботодавців; передбачено до 120 годин (4 кредити) на підготовку і написання кваліфікаційної роботи у 
зв’язку із затвердженням стандарту вищої освіти спеціальності»; удосконалено структурно-логічну схему вивчення 
ОК; збільшено перелік вибіркових дисциплін (http://surl.li/oouw); передбачено можливість обирати навчальні 
дисципліни із каталогу університету, що дає можливіть здобувачам набути додаткові компетентності та результати 
навчання. Удосконалена ОП розглянута і затверджена на розширеному засіданні кафедри захисту рослин (прот. № 
16 від 12 травня 2020 р), вченій раді агрономічного факультету (прот. № 9 від 19 травня 2020 р.) та затверджена на 
вченій раді університету (прот. № 11 від 24 червня 2020 р).

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 відповідно до «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у 
ЖНАЕУ» та «Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ» 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) залучаються до процедури періодичного перегляду ОП 
та її удосконалення. Представники від студентства беруть активну участь у розширених засіданнях кафедри захисту 
рослин. Випусковою кафедрою регулярно проводиться опитування здобувачів щодо змістовного наповнення ОП, 
якості викладання, застосування сучасних форм та методів навчання. Результати опитування використовуються для 
оцінки якості ОП та враховуються для подальшого її удосконалення, зокрема: переглянуто та доповнено зміст 
окремих освітніх компонентів ОП; перерозподіл кредитів між деякими навчальними дисциплінами;  доповнено 
перелік вибіркових компонент для ефективного планування часу («Основи агробізнесу та управління проєктами», 
«Основи підприємницької діяльності», «Стратегія і розвиток агробізнесу»); введено до ОП освітніх компонентів, що 
передбачають поглиблення знань іноземної мови ОК 9 «Ділова іноземна мова»; розширено залучення фахівців-
практиків до освітнього процесу. Пропозиції здобувачів вищої освіти щодо удосконалення ОП обговорено на 
розширеному засіданні випускової кафедри захисту рослин (протокол № 10 від 28  лютого 2020 р.).

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

Діяльність студентського самоврядування здійснюється згідно з  «Положення про студентське самоврядування у 
ЖНАЕУ» (http://surl.li/mkdr). Представники студентського самоврядування беруть активну участь на розширених 
засіданнях кафедри захисту рослин в обговоренні та вирішенні наступних питань: покращання якості освітнього 
процесу; перегляді та удосконаленні ОП; оновленні каталогу вибіркових дисциплін; популяризації академічної 
доброчесності; призначенні стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування. 
Представники студентського самоврядування є членами вченої ради агрономічного факультету та вченої ради 
Поліського національного університету, на яких беруть участь безпосередньо у обговоренні та затвердженні ОП, 
вирішенні питань щодо удосконалення освітнього процессу та забезпечення якості надання освітніх послуг.
Представники органів студентського самоврядування, студентської профспілки постійно виступають з ініціативою 
проведення анонімного анкетування щодо якості надання освітніх послуг. Про результати анкетування 
повідомляють завідувача випускової кафедри, гаранта ОП, науково-педагогічних працівників. 
Як приклад, представниками студентського самоврядування було внесено пропозицію провести анкетування через 
онлайн платформу Google стосовно об’єктивності та неупередженості оцінювання викладачами здобувачів вищої 
освіти. Результати анкетування обговорено на розширеному засіданні випускової кафедри захисту рослин 17 лютого 
2020 р., протокол № 9.

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

Залучення роботодавців до процесу перегляду і оновлення ОП відповідно до проєкту «Положення про стейкхолдерів 
ОП» (ttps://cutt.ly/4xF9rVV) здійснюється шляхом рецензування, надання пропозицій стосовно врахування 
сучасних технологій у сфері і ринку праці. Стейкхолдери ОП: Інститут захисту рослин НААНУ; ТОВ 
«Хімагромаркетинг»; компанія «Долина»; ТОВ «Дедденс Агро»; ТОВ «Вега Агро»; ДУ «Житомирська обласна 
фітосанітарна лабораторія»; ФГ «Польовик», ТОВ «Надія ВП», ФГ «Полісся Агро». Роботодавці висловлюють 
пропозиції щодо покращання змісту ОП і окремих її компонент на розширених засіданнях кафедри захисту рослин, 
у відгуках-рецензіях на ОП (https://cutt.ly/JxF6qQp), під час анкетування. Зокрема, пропозиції стейкхолдерів 
стосувалися наступного: обґрунтування цілей і програмних результатів навчання; посилення знань та умінь у сфері 
захисту і карантину рослин; впровадження сучасних технологій захисту рослин; здатності професійно інспектувати 
об’єкти регулювання з метою дотримання ними фітосанітарних заходів при виробництві, зберіганні, 
транспортуванні, реалізації продукції рослинного походження тощо. За ініціативи стейкхолдерів (д.с.-г.н. Г. М. 
Ткаленко, к.с.-г.н., головний агроном В. В. Петрашенко, головний агроном Д.Р.Брицов, заступник директора В.А. 
Полінкевич) для набуття професійних навичок щодо контролю шкідливих видів і комплексного вирішення 
фітосанітарних та екологічних проблем ОП було доповнено обов’язковими і додатковими освітніми компонентами.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
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Науково-педагогічні працівники кафедри захисту рослин Поліського національного університету безперервно 
стежать за траєкторією працевлаштування та кар’єрним шляхом випускників ОП.  Моніторинг кар’єри випускників 
ОП здійснюється через спілкування у соціальних мережах та мобільний зв’язок. Пропозиції випускників, що були 
висловлені письмово в анкетах або в усній формі, обговорюються на розширеному засіданні кафедри захисту рослин 
та враховуються проєктною групою у процесі перегляду та оновленні освітньо-професійної програми з урахуванням 
потреб ринку праці. Згідно з проєктом «Положення про асоціацію випускників у Поліському національному 
університеті» в університеті планується створення асоціації випускників для реалізації ОП та проведення освітньої і 
наукової діяльності (https://cutt.ly/RxF0Ysw). Випускники ОП беруть участь в організації і проведенні науково-
практичних конференцій (https://cutt.ly/rxSDk8A), презентацій і лекцій для здобувачів та викладачів університету. 
Для набуття навичок організовувати роботи щодо екологізації технологій захисту і карантину рослин, і у тому числі і 
в умовах органічного виробництва за ініціативи випускників було доповнено перелік вибіркових компонент 
(протокол № 10 від 28.02.2020 р.).

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?

Система внутрішнього забезпечення якості освіти у Поліському національному університеті регулюється 
наступними документами: «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ», 
«Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ», «Положення про 
організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ». Для підвищення ефективності функціонування системи забезпечення 
внутрішньої якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Поліському університеті було створено навчально-
науковий центр забезпечення якості освіти (https://cutt.ly/HxSJ5PK). У ході здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості за час реалізації ОП були виявлені наступні недоліки: недостатній рівень володіння іноземними 
мовами та здатність до роботи в іншомовному середовищі, що, в свою чергу,   обмежує академічну мобільність 
здобувачів вищої освіти; недостатня кількість вибіркових освітніх компонентів для забезпечення формування 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти; недостатня можливість здобувачів вищої освіти і 
науково-педагогічних працівників вільно користуватися здобутками світової спільноти.
Для усунення виявлених недоліків у освітній діяльності на ОП вжито наступні заходи:
– збільшено обсяг годин, що відведені для вивчення іноземної мови впродовж всього терміну реалізації ОП;
– розширено можливості викладачів для проходження закордонного стажування у навчальних закладах 
спорідненого профілю, з якими укладено угоди про співпрацю;
– надано вільний доступ здобувачам вищої освіти та викладачам до наукометричних баз даних Web of Science та 
Scopus;
– удосконалено структурно-логічну схему вивчення ОК (перенесено ОК 30 «Механізація, електрифікація і 
автоматизація с.-г. виробництва» з 1 на 2 курс);
– внесено зміни до назв і змісту навчальних дисциплін (ОК1 «Ботаніка» раніше «Ботаніка і агрозоологія»);
– зміст ОП спрямовано на оволодіння компетентностями і досягнення результатів навчання, що визначені у 
стандарті вищої освіти.  
– включено в ОП обов’язкові освітні компоненти загальної (ОК17 «Правознавство») та професійної (ОК28 
«Інтегрований захист рослин») підготовки здобувачів вищої освіти, що забезпечує формування необхідних 
компетентностей та набуття навичок у вирішенні практичних проблем професійної діяльності з захисту і карантину 
рослин;
– розширено перелік вибіркових освітніх компонентів ОП, що забезпечує більш широкі можливості вибору 
навчальних дисциплін та набуття додаткових компетентностей, а також реалізацію індивідуальної освітньої 
траєкторії здобувачів вищої освіти.

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?

Процедура акредитації ОП «Захист і карантин рослин» проводиться вперше. З метою урахування зауважень та 
пропозицій, сформульованих під час попередніх акредитацій, інших ОП Поліський університет вживає заходів з 
реалізації рекомендацій експертів, галузевих експертних рад та Національного агентства щодо вдосконалення 
внутрішньої системи якості освіти. Для здобувачів вищої освіти посилено наступне: популяризацію академічної 
доброчесності шляхом залучення їх до вебінарів і занять; пропагування використання освітніх платформ для 
неформальної освіти, а також участі у заходах, що сприяють самоосвіті; сприяння набуття навичок soft skills за участі 
у психологічних тренінгах; формування нульової толерантності до проявів корупції за рахунок підвищення рівня 
правової обізнаності основних прав і свобод у освітньому процесі.
Науково-педагогічні працівники випускової кафедри посилили роботу щодо підготовки та публікації наукових праць 
у міжнародних виданнях. Так, викладачами кафедри впродовж останніх років опубліковано 19 наукових праць у 
міжнародних виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus і Web of Science. Опубліковано 
численну кількість наукових статей у вітчизняних виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах 
даних (Index Copernicus, DOAJ тощо). Викладачами кафедри поглиблено роботу над розробкою і публікацією 
навчальних посібників, підручників, монографій з актуальних проблем із захисту рослин. Посилюється міжнародне 
співробітництво у контексті стажування викладачів, зокрема п’ять викладачів кафедри пройшли стажування у 
Сільськогосподарському університеті імені Гуго Коллонтая у м. Краків, Польща (12.10.2020–30.03.2021 рр.). 
Активно залучаються роботодавці, професіонали-практики до організації освітнього процесу, використовуються 
інтерактивні технології, вебінари, системи дистанційного навчання на платформах Moodle, Zoom. 
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Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

До процедури внутрішнього забезпечення якості ОПП залучено не лише науково-педагогічних працівників, що 
забезпечують реалізацію ОП в університеті, але й інших представників академічної спільноти. Науково-педагогічні 
працівники на розширеному засіданні випускової кафедри захисту рослин обговорюють питання щодо оптимізації 
структури освітніх компонентів, порядку і логічності їх викладання, підвищення якості освітнього процесу та 
об’єктивного оцінювання рівня знань здобувачів вищої освіти. Обговорюються також інтерактивні методи навчання 
і заходи щодо підвищення професійної майстерності викладачів. До перегляду ОП також були залучені к.с.г.н., 
доцент кафедри інтегрованого захисту рослин Національного університету біоресурсів і природокористування 
Бондарева Л. М. , к.с.-г.н. Ткачук В. П. і Венгер О. В. співробітники Інституту сільського господарства Полісся, к.с.-
г.н. Кирилюк В.П. і к. с.-г. н. Квасніцька Л.С. с.н.с. Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції 
ІКСГП, к.с-г.н. Сеник І.І. с. н. с. Тернопільської державної сільськогосподарської ІКСГП. Пропозиції представників 
академспільноти, що були окреслені у процесі обговорення, використано для оновлення змісту ОП. Участь 
представників академспільноти здійснюється також шляхом участі у науково-практичних конференціях, проведенні 
спільних наукових досліджень, підготовці і рецензуванні навчально-методичних матеріалів, залучення до 
організації і проведення виробничої практики і аудиторних занять.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

За дотримання внутрішнього забезпечення якості освіти в Поліському національному університеті відповідають: 
– на загальноуніверситетському рівні – ректорат, вчена рада університету, Наглядова рада, ННЦ організації 
освітнього процесу і ННЦ забезпечення якості освіти, які визначають місію та візію університету, формують 
політику та впроваджують принципи управління якістю освіти, загальні процедури забезпечення якості освітнього 
процесу;
– на факультетському рівні – деканат, науково-методична комісія, вчена рада факультету, фахова експертна комісія 
для перевірки робіт на наявність 
академічного плагіату зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин», студентська рада, які здійснюють 
організацію освітнього процесу та контролюють якість надання освтініх послуг;
– на кафедральному рівні – гарант ОП, проєктна група, завідувач кафедри, науково-педагогічні працівники, 
куратори академічних груп, внутрішні стейкхолдери, які здійснюють розробку і модернізацію ОП та навчальних 
планів з врахуванням пропозицій усіх стейкхолдерів (зовнішніх і внутрішніх), формують матеріально-технічне і 
методичне забезпечення здійснення освітнього процесу і надання якісних освітніх послуг.
Результативність внутрішнього забезпечення якості освіти забезпечується завдяки максимальній залученості усього 
персоналу університету до освітнього процесу.

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 університеті права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються документами: 
– Статут Поліського національного університету;
– Колективний договір;
– Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ;
– Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду ОП у ЖНАЕУ;
– Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ;
– Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти;
– Положення про силабус навчальної дисципліни ЖНАЕУ;
– Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ;
– Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ;
– Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників 
освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ;
– Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ;
– Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів;
– Положення про порядок організації та проведення дуальної навчання у ЖНАЕУ;
– Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті;
– Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ;
– Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ;
– Положення про групи забезпечення спеціальностей та проєктні групи ОП.
Інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті  
(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

https://cutt.ly/3xT80J9 
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Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-zr/osvitniy-process-zahist-roslun-menu

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
1. Місія і цілі освітньої програми відповідають стратегії розвитку Поліського національного університету.
2. Висококваліфікований штат науково-педагогічних працівників забезпечує надання якісної професійної 
підготовки фахівців за ОП.
3. Тісна співпраця з роботодавцями забезпечує інтеграцію теоретичного навчання з практикою у сфері захисту і 
карантину рослин.
4. Зміст підготовки фахівців за ОП відповідає потребам ринку праці, є професійно орієнтованим у коротко- та 
довгостроковій перспективі.
5. Студентоцентроване навчання, що реалізується шляхом залучення студентів до оновлення змісту ОП, програмних 
результатів навчання, вільного вибору навчальних дисциплін.
6. Наявність сучасної навчально-матеріальної бази для забезпечення якісного освітнього процесу і надання освітніх 
послуг.
7. Широке використання інфраструктури університету, зокрема дослідне поле, навчально-наукова лабораторія 
овочівництва закритого грунту, ботанічний сад тощо для освітнього процесу і вдосконалення практичної підготовки 
у польових умовах. 
8. Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень, сучасних практик, результатів проходження 
науково-педагогічними працівниками підвищення кваліфікації і стажування.
9. Вдале поєднання навчання і проведення наукових досліджень.
10. Вільний доступ здобувачів вищої освіти до інформаційних ресурсів бібліотеки, наукометричних баз даних Scopus 
та Web of Science для пошуку наукової інформації. 
Слабкі сторони ОП:
1. Недостатнє використання практики дуальної освіти.
2. Відсутність практики викладання освітніх компонент іноземними мовами.
3. Недостатнє використання програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти.

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

Перспективи розвитку ОП є:
1. Розширення каталогу вибіркових навчальних дисциплін для посилення формування фахових компетентностей у 
здобувачів вищої освіти.
2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в освітньому процесі і наукових дослідженнях 
та подальше удосконалення практики її впровадження.
3. Удосконалення практики збору, аналізу і  врахування інформації стосовно кар’єрного росту випускників ОП.
4. Розширення баз для проходження здобувачами вищої освіти виробничої практики і проведення наукових 
досліджень.
5. Сприяння залученню здобувачів вищої освіти до програм академічної мобільності у результаті розширення 
співпраці із закордонними закладами вищої освіти.
6. Модернізація, подальше удосконалення структури і змісту освітньо-професійної програми з врахуванням 
пропозицій та результатів опитування здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців та інших стейкхолдерів.
7. Розширення впровадження сучасних методів дистанційного навчання і викладання дисциплін, набуття нових 
навичок і вмінь для здійснення освітньої діяльності, особливо за сучасних загроз та викликів, пов’язаних з 
пандемією.

 

 
          
  

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.
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Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
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: 01.04.2021 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

Імунітет рослин навчальна 
дисципліна

Силабус_Імунітет
_ рослин.pdf

MHCdd+i++EUtvXL
uimBqVxyHffq+uWS

/7IbYd8RJ+Sg=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний БИ-70, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп МFL-06, 10 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2017 р);
- мікроскопи МБС-10, 12 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5510, 1 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5520, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- термостат ТС-1/80 СПУ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.).

Інтегрований захист 
рослин

навчальна 
дисципліна

Силабус_Інтегрова
ний_ захист_ 

рослин.pdf

dsGNIJv5YE7oQN9V
VIocR4WBO7qLYZD

C+GH6n9NIxPE=

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
- колекції шкідників;
-  гербарії із симптомами хвороб, 
-  гербарії бур’янів;
- зразки збудників хвороб рослин;
- лупа БЛ2, 9 шт;
- мікроскопи ХS-2610, 10 шт.,  (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп бінокуляр ХS 2620, 2 
шт, (рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- термостат ТС-1/80 СПУ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 



- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.).

Карантинні шкідливі 
організми

навчальна 
дисципліна

Силабус_Карантин
ні_шкідливі_органі

зми.pdf

Gagp79HIZCMD4Tg
6Odo+DD55a/IZQJ8
w4OXTTGwKWYA=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний БИ-70, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп МFL-06, 10 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2017 р);
- мікроскопи МБС-10, 12 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5510, 1 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5520, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- термостат ТС-1/80 СПУ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.);
- феромонні і світлові пастки;
 - ентомологічні сачки.

Механізація, 
електрифікація та 
автоматизація 
сільськогосподарськог
о виробництва

навчальна 
дисципліна

Силабус_Механізац
ія_електр_с-

г_виробництва.pdf

YruDgKVj9aqhYLWo
tcyIUFR5GD9NxR0P

9guZd5bMjfI=

- мультимедійне устаткування 
BenQ, (рік введення в 
експлуатацію 2014);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
- машинно-тракторний парк 
Поліського національного 
університету: плуги – Агро Велес 
ПНО-4-40+1, ПН-3-35; 
культиватори – КШУ-4 (8,5); 
КПС-4, Землероб, КОР 4,2; коток-
подрібнювач – КЗК-6;  борона 
зубова – БГЗ – 14; обприскувачі – 
POLMARK Bent – 16 (600); ОП-
2000; сівалки – СЗ-5,4 (Клен) 
(СПУ-6), СЗТ-3,6, СПУ-6М; 
картоплесаджалка – СПК-6 
(ЛІДАСІЛЬМАШ); 
картоплекопач – КТМ–2ВМ 
(КСТ–1,4А); борони дискові – 
БДВ-3; АГД–2,5, БДТ–3,0; 
лущильник дисковий – ЛДГ-10А; 



косарка роторна – КРН-2,1; 
машини для внесення добрив – 
СТТ-10, МВУ-0,5; розкидач 
органічних добрив РОУ-6; прес-
підбирачі – Claas Markant 55; ПС-
1,6 (Киргистан); зернозбиральні 
комбайни – ДОН-1500А (РСМ-10), 
Sampo-130; СК-5 Нива з жаткою; 
конюшинотерка К-05; причеп до 
ТВК;  трактори Беларус – 1221.2, 
МТЗ-80;  агрегат АКГМ-3,6; 
мотокоса Riber Profi RB-50; 
жатка 1,25; молотилка МПУ-50; 
насіннєочисна машина СМ-4; 
прес ППЛФ; сепаратор СД 1; 
мотоблок МБ 1012Е комплект 
КЕНТАВР з роторною косаркою 
КР-01У.

Плодівництво з 
основами 
декоративного 
садівництва

навчальна 
дисципліна

Силабус_Плодівниц
тво_декор_садівн.

pdf

ajE9YZFjR0A4A6TK
SzwuH+8z+ncFISZm

AlhuYMYCC9w=

- мультимедійне устаткування 
BenQ, (рік введення в 
експлуатацію 2014);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
- рослинні зразки для занять 
(гербарії, гілки, підщепи);
- інструменти й матеріали для 
щеплення (ножівки, ножі 
окулірувальні й копулірувальні, 
ПВХ стрічкова плівка;
- інструменти й матеріали для 
обрізування (ножівки, секатори з 
короткими й довгими ручками, 
садовий вар).

Прогноз розвитку 
шкідливих організмів

навчальна 
дисципліна

Силабус_Прогноз_
розвитку_шкідлив
их_організмів.pdf

pE4mVD1YrmGL8P6
VTqsDRFeBfjZ+louL

z87ZjLl7JeQ=

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
- термостат ТС-1/80 СПУ,
 (рік введення в експлуатацію 
2007 р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.);
- феромонні і світло пастки;
- ентомологічні сачки.

Рослинництво з 
основами 
кормовиробництва

навчальна 
дисципліна

Силабус_Рослинниц
тво_основи_кормо

вир.pdf

1UNhHzXfsx4E1/TZ
SoY7ucNRacv+9OdA

9YvqTfKfmpA=

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);

 (рік введення в експлуатацію 
2012 р.);
-телевізор VIDIMAX (рік введення 
в експлуатацію 2004 р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.).
- рефрактометр універсальний 
лабораторний УРЛ-1, (рік 
введення в експлуатацію 2008 
р.);
- пурка 1 л, (рік введення в 
експлуатацію 2002 р.).

Сільськогосподарська 
ентомологія

навчальна 
дисципліна

Силабус_Сільськогс
оподарська_ентом

SKJOK6LdA4hr4w3F
UiuzQAYONjBFtBcT

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 



ологія.pdf JRpCjky4HN4= експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
-телевізор VIDIMAX,  (рік 
введення в експлуатацію 2004 
р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний БИ-70, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- термостат ТС-1/80 СПУ  (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- пінцети, 12 шт. (2006 р.);
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- феромонні і світло пастки;
- ентомологічні сачки;
- сушильна шафа СНОЛ  (рік 
введення в експлуатацію 2007 р.).

Ґрунтознавство та 
землеробство

навчальна 
дисципліна

Силабус_Грунтозн
авство_землеробс

тво.pdf

Aw4r2SGLvXfeP1LH
eqJQzKLWg1MdVR5

Szzso8AOV4Tw=

- мультимедійне устаткування 
BenQ (рік введення в 
експлуатацію 2011 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
- колекції мінералів, гірських 
порід та четвертинних відкладів 
(рік введення в експлуатацію 
2018 р.);
- колекція основних типів ґрунтів 
(рік введення в експлуатацію 
2018 р.);
- колекція структури ґрунту 
(рік введення в експлуатацію 2011 
р.);
- музей ґрунтів і мінералів (1963 
р., оновлено у 2021 р.);
- роздаткові колекції ґрунтів,  
(рік введення в експлуатацію 
2016 р.);
- рН-метр (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.);
- тестер ґрунту TFA  481000 
combi-tester, для вимірювання 
вологості та кислотності 
ґрунту, освітленості (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- твердомір Ревякіна (рік 
введення в експлуатацію 1996 р.);
- фотоколориметр КФК-2;
- реактиви та лабораторний 
посуд для визначення основних 
показників ґрунту (рік введення в 
експлуатацію 2018 р.).

Хімічний захист 
рослин з основами 
агротоксикології

навчальна 
дисципліна

Силабус_Хімічний_
захист_рослин.pdf

fBh+roM+fY4nDjpC
32abjELCj6Mu4tiWR

OCfX611ztE=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);



-телевізор VIDIMAX (рік введення 
в експлуатацію 2004 р.);
- дозатор 1-канального 
перемінного об’єму (рік введення в 
експлуатацію – 2013 р.);
-універсальний дозатор (рік 
введення в експлуатацію – 2012 
р.);
- лабораторний посуд;
- ваги лабораторні електронні 
ТВЕ, (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.).

Хімічний захист 
рослин з основами 
агротоксикології

курсова робота 
(проект)

Метод_реком_курс
_роб_Хімічний_зах

ист_рослин.pdf

ynVxuSlXfd1cdsCFeE
ZxNI64Jbacf98e+Iba

Pm4qVPA=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.).

Сільськогосподарська 
фітопатологія

курсова робота 
(проект)

Метод_реком_курс
_роб_Сільськогоспо
дарська_фітопато

логія.pdf

2n0//oVkr0F1xIBDY
+u6MY2JZYW2KBB

YJ3av2qcyBSc=

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.).

Загальна 
фітопатологія 

навчальна 
дисципліна

Силабус_Загальна_
фітопатологія.pdf

dIKvrsfKN2z57sU7ln
ON0F6KfVCOq6VY3

Q+3R6kOUIc=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний БИ-70, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп МFL-06, 10 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2017 р);
- мікроскопи МБС-10, 12 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5510, 1 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5520, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- термостат ТС-1/80 СПУ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.).

Загальна 
фітопатологія 

практика Програма_навчаль
ної_практики_Заг
альна_фітопатоло

7uMNzMxHctfwWM
DFbdiOOy6oeSzjCAL

1/j+/XngCPUw=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);



гія.pdf - ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний БИ-70, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп МFL-06, 10 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2017 р);
- мікроскопи МБС-10, 12 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5510, 1 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5520, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- термостат ТС-1/80 СПУ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.).

Основи наукових 
досліджень 

навчальна 
дисципліна

Силабус_Основи_н
аукових_досліджен

ь.pdf

fc5M66aElA3Y2O7Q
y60Yxjr2UJcUxgZgIi

Yk5GC+0d0=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний БИ-70, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп МFL-06, 10 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2017 р);
- мікроскопи МБС-10, 12 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5510, 1 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5520, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- лупа БЛ2, 9 шт.;



- термостат ТС-1/80 СПУ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.).

Кліщі, гризуни та 
нематоди фітоценозів

навчальна 
дисципліна

Силабус_Кліщі_гри
зуни_нематоди_фі

тоценозів.pdf

plp6e4tD4W15wbxk1
UWAQ8L65CfQ3ijael

phXHHsm9w=

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
-телевізор VIDIMAX,  (рік 
введення в експлуатацію 2004 
р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний БИ-70, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- термостат ТС-1/80 СПУ  (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- пінцети, 12 шт. (2006 р.);
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- феромонні і світло пастки;
- ентомологічні сачки;
- сушильна шафа СНОЛ  (рік 
введення в експлуатацію 2007 р.).

Виробнича практика практика Програма_виробни
чої_практики.pdf

qQ+2JcyNJcCJqcM6
MI457yaHKNGaFgy

pXHNDuAfNskI=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.).

Атестаційний екзамен підсумкова 
атестація

Програма_атеста
ційного_екзамену.p

df

DCzHbftHRpLhzTuY
PS7IpYnrJP6+r3epe

qWAqv9QsMo=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.).

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Методичні_рекоме
ндації_щодо 

_підготовки_квалі
фікаційної 
роботи.pdf

F66vBofWPOLokkru
hP6kvMmv+EeYUER

c4q6DxpAfoaU=

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.).

Гербологія курсова робота 
(проект)

Метод_реком_курс
_роб_Гербологія.pd

f

ZRIO4EnKGlX9Zb+
8B2p5g7o9ayL6Nbcr

45t/z0xiulk=

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.).



Сільськогосподарська 
фітопатологія

навчальна 
дисципліна

Силабус_Сільського
сподарська_фітопа

тологія.docx.pdf

5tBSU+/6109Xt/jqQ
3HF7F+ngx5AlAC73

LwFxJRlPf0=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний БИ-70, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп МFL-06, 10 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2017 р);
- мікроскопи МБС-10, 12 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5510, 1 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5520, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- термостат ТС-1/80 СПУ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.).

Генетика і селекція 
рослин 

навчальна 
дисципліна

Силабус_Генетика
_селекція_рослин.p

df

mzU+rvofyTccjKdTm
ZE0yIudroRfu7H/Ub

CuhLXZJAk=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний БИ-70, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп МFL-06, 10 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2017 р);
- мікроскопи МБС-10, 12 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5510, 1 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5520, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 



р.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.).

Агрохімія навчальна 
дисципліна

Силабус_Агрохімія.
pdf

ZitRLPtaOkMhS52z1
Yphde4CtiPUJljWZD

lNti8lW8A=

- мультимедійне устаткування 
BenQ, (рік введення в 
експлуатацію 2011 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
- колекція мінеральних добрив 
(рік введення в експлуатацію 
2018 р.);
- рН-метр, (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.);
- тестер ґрунту TFA 481000 
combi-tester, для вимірювання 
вологості та кислотності 
ґрунту, освітленості (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);  
- фотоколориметр КФК-2;
- реактиви та лабораторний 
посуд для визначення основних 
показників ґрунту (рік введення в 
експлуатацію 2018 р.).

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Силабус_Іноземна_
мова.pdf

sH5XUkI6iA1dphgA9
F1oew4o0dAfeZ44yx

VDDmG6Z2g=

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
- телевізор VIDIMAX (рік 
введення в експлуатацію 2004 р.).

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

Силабус_Ділова_ін
оземна_мова.pdf

hPtYCBk7JO827LeE
QFnlwHb/tzcGOmV/

Ij17h9wPJjU=

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
- телевізор VIDIMAX (рік 
введення в експлуатацію 2004 р.).

Інформаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

Силабус_Інформаці
йні_технології.pdf

FooMPaQRyRlNQDg
14siOMj0kWTeZIxak

VwJE3ZgI2G4=

- смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів (рік 
введення в експлуатацію –2018 
p.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
- ПК BRAIN B505 (рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.); 
- Office2019 Pro Plus (ліцензія: 
NoГС2117від 11.12.2020 р.).

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

Силабус_Фізичне_в
иховання.pdf

towdyDn2rSqXa8RB
d+He3xjkcQ0UmL26

YQ7+gBRBiHM=

- спортивні споруди, 
устаткування, спортивний 
інвентар за нормативами.

Вища математика і 
біофізика

навчальна 
дисципліна

Силабус_Вища_ма
тематика_фізика.

pdf

Mh3SoTJNZUSY86O
Iig1OvcyU9mvBaUTf

DRcvwZKFQAY=

- мультимедійне устаткування 
Epson X115H (рік введення в 
експлуатацію 2018 р.)
ноутбук НP Probook 470 G5 (рік 
введення в експлуатацію 2019 р.);
-газоаналізатор «Аквіон1»( рік 
введення в експлуатацію 2015 р);
- ренгенометр; 
- приладкомбінований 43109 (рік 
введення в експлуатацію 1998 р);
- лабораторні установки для 
проведення лабораторних робіт.

Гербологія навчальна 
дисципліна

Силабус_Гербологі
я.pdf

QCVQqP6r/Q6Iam35
+eJYyehwPTqGd/Iq

BMayYtmW7Bc=

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);



- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
- ваги електронні MW,  (2007 р.);
- лупа БЛ2, 2 шт.;
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- термостат ТС-1/80 СПУ, (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- колекція насіння бур’янів; 
– гербарії бур’янів;
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- сушильна шафа СНОЛ  (рік 
введення в експлуатацію 2007 р.).
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 р.).

Гербологія практика Програма_навчаль
ної_практики_Гер

бологія.pdf

s83NvRy/L8ryI5EaL
32walhsM/kjQb8BjV

A683UX+Rc=

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
- ваги електронні MW,  (2007 р.);
- лупа БЛ2, 2 шт.;
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- термостат ТС-1/80 СПУ, (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- колекція насіння бур’янів; 
– гербарії бур’янів;
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- сушильна шафа СНОЛ  (рік 
введення в експлуатацію 2007 р.).
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 р.).

Мікробіологія та 
вірусологія

навчальна 
дисципліна

Силабус_Міробіоло
гія_вірусологія.pdf

fxpcCTds8yYaZ8AC
UCT8xnAjV593KLx

Mj4ayXirop4s=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
 - ваги електронні MW (2007 р.);
- мікроскопи ХS-2610, 9 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- термостат ТС-1/80 СПУ, 
(рік введення в експлуатацію 
2007 р.); 
- сушильна шафа СНОЛ  (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
 - стерилізатор паровий ГК -10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- плитка електрична «Мика –2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.).

Загальна мікологія навчальна 
дисципліна

Силабус_Загальна_
мікологія.pdf

ym3C2F+HS7gd3iU
RUhVxLd65AWL0c7
ve61NZqWDmSeY=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний БИ-70, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп МFL-06, 10 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2017 р);
- мікроскопи МБС-10, 12 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2007 



р.);
мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5510, 1 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5520, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- термостат ТС-1/80 СПУ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.).

Загальна ентомологія навчальна 
дисципліна

Силабус_Загальна_
ентомологія.pdf

lGZeKhprQqxe0+Ra
KxuCEAcgMvWTgFt

2ppCR0nH5jrs=

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
-телевізор VIDIMAX,  (рік 
введення в експлуатацію 2004 
р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний БИ-70, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- термостат ТС-1/80 СПУ  (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- пінцети, 12 шт. (2006 р.);
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- феромонні і світло пастки;
- ентомологічні сачки;
- сушильна шафа СНОЛ  (рік 
введення в експлуатацію 2007 р.).

Загальна ентомологія курсова робота 
(проект)

Метод_реком_курс
_роб_Загальна_ен

томологія.pdf

HC/fXPWzAAeD/IL
TpIj2fVVrRKDRlcvs4

tXb/W+88kU=

мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.).

Хімія (фахове 
спрямування)

навчальна 
дисципліна

Силабус_Хімія.pdf +dBeN7zDcWe8VyM
ETUSvtIyDV0Q2PSQ

eYxEW0080988=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);



-- спектрофотометр ULAB 102;
 - фотометр полуменевий 
мікропроцесорний GL 378;
- р-Н-метр 150 МИ;  р-Н-
метр/кондуктомір 
лабораторний МР 521;
- колориметри КФК-2, КФК-2МП;
- іонометр pX-150 МИ; 
- нітратомір И-160 МИ, ИТАН;
- киснемір АЖА - 101.1М;
- ценрифуга СМ-6М;
- ваги електронні WPS ЛАБ (2017 
р.);
- піч муфельна;
- термостат сухоповітряний;
- гігрометр ВИТ-1; 
- дистиллятор ДЕ-4М.

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

Силабус_Історія_к
ультура_України.p

df

IPaUAVqVh1QjWSed
kXSxUWgLqzIAuNZ
H4bO+EJQepQg=

мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.;
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.).

Латинська мова навчальна 
дисципліна

Силабус_Латинськ
а_мова.pdf

TewHXHEwlzWss3v
+xLbT45rJce4mplhQ

XBXnNMruCtI=

мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.).

Моніторинг біоти 
фітоценозів

навчальна 
дисципліна

Силабус_Монітори
нг_біоти_фітоцен

озів.pdf

U0YO1Fh08TAzhPF
AV8n/rkzUZbpv1HU

+NAvNCrCpe4c=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний БИ-70, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп МFL-06, 10 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2017 р);
- мікроскопи МБС-10, 12 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5510, 1 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5520, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- термостат ТС-1/80 СПУ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.);
- феромонні і світлові пастки;
 - ентомологічні сачки.



Основи карантину 
рослин

навчальна 
дисципліна

Силабус_Основи_к
арантину_рослин.

pdf

WOPk+MIHLDzjYj1
TnzAe52/xEy0Uxst4s

ZsvQs+eR7s=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний БИ-70, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп МFL-06, 10 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2017 р);
- мікроскопи МБС-10, 12 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5510, 1 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5520, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- термостат ТС-1/80 СПУ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.);
- феромонні і світлові пастки;
 - ентомологічні сачки.

Основи карантину 
рослин

практика Програма_навчаль
ної_практики_Осн
ови_карантину_ро

слин.pdf

JGL8jhiRSzLn2SDO
U30aZdEGyQcjnThv

GxTSMNgGuD0=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний БИ-70, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп МFL-06, 10 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2017 р);
- мікроскопи МБС-10, 12 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5510, 1 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5520, 2 шт. (рік 



введення в експлуатацію 2006 
р.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- лупа БЛ2, 9 шт.;
- термостат ТС-1/80 СПУ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.);
- феромонні і світлові пастки;
  - ентомологічні сачки.

Охорона праці та 
безпека 
життєдіяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус_Охорона_
праці_безпека_жи
ттєдіяльності.pdf

QRVzOD2y7G7xpzo
NClnEB5AuR2/BGt
MHcfheIPM+2Yw=

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
- телевізор VIDIMAX (рік 
введення в експлуатацію 2004 р.).

Правознавство навчальна 
дисципліна

Силабус_Правозна
вство.pdf

q1cw0k7fKQqSfbb4t5
5QfbHR+fWgtj51Dg1

/K/VnwEk=

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
- телевізор VIDIMAX (рік 
введення в експлуатацію 2004 р.).

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Силабус_Українськ
а_мова.pdf

2TcU41gGs+8BSr3vl
aG22Y3LcIbU6amaw

+JZTswwcQM=

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
- телевізор VIDIMAX (рік 
введення в експлуатацію 2004 р.).

Вступ до фаху навчальна 
дисципліна

Силабус_Вступ_до
_фаху.pdf

6Ik4C6PfH7Yu81zkN
Lz8uuoTqb8Uqt+zGi

4wZMVO45o=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.); 
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний БИ-70, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.);
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- мікроскоп МFL-06, 10 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2017 р);
- мікроскопи МБС-10, 12 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5510, 1 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5520, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);



- лупа БЛ2, 9 шт.;
- колекції шкідників;
-  гербарії із симптомами хвороб, 
бур’яни;
- зразки збудників хвороб рослин;
- термостат ТС-1/80 СПУ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.);
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.).

Фізіологія рослин з 
основами біохімії

навчальна 
дисципліна

Силабус_ Фізіологія 
_рослин_ 

з_основами_біохімі
ї.pdf

7+elTsCj5sulf9QutV1
+bOiuZweqP6y6DxT

phcZ0MBA=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.);
 - ваги електронні MW (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- мікроскопи ХS-2610, 9 шт. (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.);
- термостат ТС-1/80 СПУ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.); 
- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- стерилізатор паровий ГК -10 
(рік введення в експлуатацію 
2017 р.); 
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію 
2006 р.).

Філософія навчальна 
дисципліна

Силабус_Філософія.
pdf

kIdnibV+P+KP++p2
5KWbCoP6JJMAkm

TZq6NBY3xj4Ns=

мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.).

Ботаніка практика Програма_навчаль
ної_практики_Бот

аніка.pdf

znhMWE0DzJtpL5t7
c3Jzbl7n5DphxY93N

H5RjKaSDE8=

- мікроскопи: Біолам, БМ-51, 
МБН-1, МБС-10 (рік введення в 
експлуатацію 2000 р.), ML-06-10 
(10 шт., рік введення в 
експлуатацію 2019 р.); 
- мікрофотонасадка МФИ-1 (рік 
введення в експлуатацію 1995 р.); 
освітлювач ОИ-31 (2 шт.,
рік введення в експлуатацію 1995 
р.); 
- ваги електричні лабораторні 
AXSIS ADR, ваги лабораторні 
RADWAG (рік введення в 
експлуатацію 2002 р.); 
- лупа БА 2 (6 шт., 1990 р.), лупа 
АПШ-474 (рік введення в 
експлуатацію 2006 р.);
- шафа сушильна, електрична; 
шафа сушильна лабораторна (рік 
введення в експлуатацію 1992 р.);  
- колекція ароматичних та 
лікарських рослин (Ботанічний 
сад університету); 
- гербарні зразки, колекція 
насіння рослин; 
- мультимедійне забезпечення 
(проектор Acer P1165, рік 
введення в експлуатацію 2014 / 
ноутбук Lenovo B590).



Ботаніка навчальна 
дисципліна

Силабус_Ботаніка.
pdf

XxUptUP2bhv7o2N1l
YRCI3PTZuoqj+Vd9

MENismbBAw=

- мікроскопи: Біолам, БМ-51, 
МБН-1, МБС-10 (рік введення в 
експлуатацію 2000 р.), ML-06-10 
(10 шт., рік введення в 
експлуатацію 2019 р.); 
- мікрофотонасадка МФИ-1 (рік 
введення в експлуатацію 1995 р.); 
освітлювач ОИ-31 (2 шт.,
рік введення в експлуатацію 1995 
р.); 
- ваги електричні лабораторні 
AXSIS ADR, ваги лабораторні 
RADWAG (рік введення в 
експлуатацію 2002 р.); 
- лупа БА 2 (6 шт., 1990 р.), лупа 
АПШ-474 (рік введення в 
експлуатацію 2006 р.);
- шафа сушильна, електрична; 
шафа сушильна лабораторна (рік 
введення в експлуатацію 1992 р.);  
- колекція ароматичних та 
лікарських рослин (Ботанічний 
сад університету); 
- гербарні зразки, колекція 
насіння рослин; 
- мультимедійне забезпечення 
(проектор Acer P1165, рік 
введення в експлуатацію 2014 / 
ноутбук Lenovo B590).

 
* 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

104362 Заєць 
Максим 
Леонідович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
091902 

Механiзацiя 
сiльського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 055601, 

виданий 
18.11.2009

15 Механізація, 
електрифікація 
та 
автоматизація 
сільськогоспод
арського 
виробництва

Державний 
агроекологічний 
університету за 
спеціальністю 
«Механізація 
сільського 
господарства», 
кваліфікація: 
інженер-механік, 
диплом ТМ № 
25726237 від 
09.07.2004 р. 

Кандидат технічних 
наук, “Обгрунтування 
параметрів зернових 
сівалок” 0.05.11 – 
машини ізасоби 
сільськогосподарськог
о виробництва. 
Диплом ДК №055601 
від 18.11.2009 р.

Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННУ 
післядипломної 
освіти, свідоцтво 
12СПВ 185975. 
Стажування з 
28.03.2016 по 



08.04.2016. 
«Інноваційно-
технологічні процеси 
при вивченні 
об’ємного 
гідроприводу».

Сільськогосподарськи
й університет ім. Гуго 
Коллонтая, м. Краків, 
12. 10.2020–
30.03.2021 р, 
«Інноваці у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 
сільського 
господарства Польщі 
та України». 
Сертифікат КR-
300321/042.
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. Zayets М., 
Sukmaniuk E., 
Grudovyi R. Theoretical 
grounding of seeds 
valve opener settings 
for subsoil-spreading 
sowing method. 
National institute of 
research-development 
for machines and 
installations designed 
to agriculture and food 
industry - INMA 
Bucharest/ INMATEH - 
Agricultural 
Engineering vol. 52, 
no.2/ 2017. P. 13–19. 
(Scopus) 
п.п. 2. 1. Заєць М. Л. 
Оптимізація 
конструкційних 
параметрів сошника 
для підгрунтово-
розкидної сівби 
зернових культур. 
Конструювання, 
виробництво та 
експлуатація 
сільськогосподарських 
машин. КНТУ, 2017. 
Вип. 47. ч. ІІ. С. 88–99.  
2. Заєць М. Л. 
Теоретичне 
обґрунтування 
параметрів 
розподільника 
насіння сошника для 
підґрунтово-
розкидного способу 
сівби. Конструювання, 
виробництво та 
експлуатація 
сільськогосподарських 
машин. КНТУ, 2016. 
Вип. 46. С. 37–44.
3. Заєць М. Л. 
Оптимізація 
параметрів 
комбінованого 
розподільника 
насіння сошника для 
підгрунтово-
розкидної сівби 
зернових культур. 
Вісн. Сумського нац. 
аграрного ун-ту. Серія 



«Механізація та 
автоматизація 
виробничих 
процесів». 2016. Вип. 
10/1 (29). С. 70–77.
4. Обгрунтування 
параметрів 
механічних 
однозернових 
висівних апаратів / Б. 
М. Гевко, Ю. Ф. 
Павельчук, М. Л. 
Заєць [та ін.]  Зб. наук. 
пр. Вінницького нац. 
аграр. ун-ту. Сер. 
Технічні науки. 2012. 
№ 11 (66), т. 2. С. 142–
146. 
5. Заєць М. 
Оптимізація 
параметрів 
комбінованого 
розподільника 
насіння сошника для 
підгрунтово-
розкидної сівби 
зернових культур. 
Техніко-технологічні 
аспекти розвитку та 
випробування нової 
техніки і технологій 
для сільського 
господарства України. 
2019. Вип. 25(39). С. 
35–45.
6. Zayets M., Antonov 
О. Determination of the 
movement speed of 
seed on the distributor 
of coulter for the 
subsoIl-spreading 
method of sowing. 
Вісник Сумського 
національного 
аграрного 
університету. Серія 
«Механізація та 
автоматизація 
виробничих процесів» 
наукового журналу. 
2020. Вип. 1 (39). С. 
13–19.
п.п. 3. 1. Технологічні 
основи проектування  
і виготовлення 
посівних машин: 
монографія. Б. М. 
Гевко, О. Л. Ляшук, 
Ю. Ф. Павельчук, М. 
Л. Заєць та ін. 
Тернопіль : Вид. ТНТУ 
імені Івана Пулюя, 
2013. 238 с. 
п.п. 8. відповідальний 
виконавець наукового 
проєкту «Методологія 
прискореного 
призначення ресурсу 
машин на стадії  
проектування та її 
еколого-економічні 
оцінки»  ID 37741 
2018-06-23 17:53:28 
(9181-4256) терміни 
виконання проекту: з 
01.01.2019 по 
31.12.2020
п.п. 14.
Здійснював 
керівництво науковою 
роботою: 



– студента Яненко Є., 
який зайняв 3 
призове місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади «Машини, 
засоби 
сільськогосподарськог
о виробництва», 2018 
р., ЦНТУ;
- студента 
Кропивницький М., 
яка зайняв 2-ге місце 
за участь у II тур 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт. секція 
"Машини та засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва", 2010 
р.

п.п. 15. 1. Заєць М. Л., 
Антонов О. П. 
Моделювання 
технологічного 
процесу роботи 
сошника. 
Біоенергетичні 
системи: Матеріали ІV 
міжн. наук.-практ. 
конф. «Біоенергетичні 
системи». Ч. 2, 29 
травня 2020 р. 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020. с. 
124–129.
2. Заєць М. Л., Харчук 
І. П. Обгрунтування 
схеми втоновлення 
начіпного плуга й 
аналіз сил, що діють 
на нього. 
Біоенергетичні 
системи: Матеріали ІV 
міжн. наук.- практ. 
конф. «Біоенергетичні 
системи». Ч. 2, 29 
травня 2020 р. 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020. с. 
129–134. 
3. Заєць М. Л., 
Андрущенко Д. В. 
Універсальний 
трьохрядний 
коренезбиральний 
пристрій. 
Біоенергетичні 
системи: Матеріали ІV 
міжн. наук.-практ. 
конф. «Біоенергетичні 
системи». Частина 2, 
29 травня 2020 р. 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020. с. 
134–138.
4. Заєць М. Л., 
Попроцький С. Л. 
Вплив ущільнюючої 
дії на ґрунт 
параметрів гусеничнго 
рушія. Біоенергетичні 
системи: Матеріали ІV 
міжнародної наук.-
практ. конф. 
«Біоенергетичні 



системи». Частина 2, 
29 травня 2020 р. 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020. с. 
138–143.
5. Заєць М. Л., 
Андрущенко Д. В. 
Модель роторного 
очисника 
коренеплодів 
цукрових буряків. 
Наукові читання–
2020: Матеріали 
наук.-практ. конф. 
науково-педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених факультету 
інженерії та 
енергетики, 5–6 
березня 2020 р. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. с. 23–26. 
п.п. 16. Член-
кореспондент 
Академії Прикладних 
Наук, диплом ASS № 
00072 від 18.12.2020.

147900 Грицюк 
Наталя 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
магістра, 

Державний 
агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
1301 

Агрономія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 032215, 

виданий 
01.01.2015

7 Моніторинг 
біоти 
фітоценозів

Державна 
агроекологічна 
академія, 2000 р., 
кваліфікація – 
агроном-еколог, 
спеціальність 
«Агроекологія», 
диплом ТМ 
№11952623 від 
17.03.2000 р.
Державний 
агроекологічний 
університет, 2002 р., 
кваліфікація – магістр 
за фаховим 
спрямуванням, 
спеціальність – 
«Агрономія», диплом 
ТМ №20038545 від 
31.10.2002 р.
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 06.01.11 – 
фітопатологія 
«Хвороби коренів і 
прикореневої частини 
стебла пшениці 
озимої та 
обґрунтування заходів 
захисту від них 
в умовах Полісся 
України», диплом ДК 
№032215 від 
15.12.2015 р.

НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/004788-17 
«Впровадження 
інтерактивних 
технологій навчання 
при вивченні 
дисципліни 
«Гербологія». Дата 
видачі: 17.11.2017 р.
Сільськогосподарськи
й університет ім. Гуго 
Коллонтая, м. Краків, 
12. 10.2020–



30.03.2021 р, 
«Інновації у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 
сільського 
господарства Польщі 
та України». 
Сертифікат КR-
300321/039
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 1. Bakalova А.V., 
Hrytsiuk N.V., Stoliar 
S.H., Tkalenko N.М. 
Special aspects of the 
development of black 
currant bushes 
depending on 
weediness level in the 
Ukrainian Рolissia. 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 2020, 10(4). Р. 
18–22 doi: 
10.15421/2020_161 
(Web of Science). 
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
12.
1. 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 
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Сковороди в 
Переяславі. С. 463–
465.
3. Невмержицька О. 
М., Плотницька Н. М., 
Гурманчук О. В. 
Біодеградація 
целюлозовмісної 
сировини відходів 
сільського 
господарства за 
використання 
мікроорганізмів. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VIII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Житомир 
21–22 травня 2020 р.). 
Житомир: Вид.-во 
ПНУ, 2020. С. 308–
310.
4. Плотницька Н. М., 
Гурманчук О. В., 
Войтенко А. Ю. 
Стійкість гібридів 
кукурудзи до 
сажкових хвороб. 
Збалансоване 
природокористування



: традиції, 
перспективи та 
інновації: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Київ, 3 
грудня 2019 р.). К.: 
ДІА, 2019. С. 96–98
5. Гурманчук О. В., 
Верховлюк Д. О., 
Ваховський Ю. С., 
Кулєша О. Р. 
Біопрепарати 
регулюють 
чисельність жука 
колорадського. 
Тенденції та 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 27 
листопада 2020 р. 
Переяслав. 
Університет Григорія 
Сковороди в 
Переяславі. С. 460–
463.
6. Гурманчук О. В., 
Саюк О. А., 
Плотницька Н. М., 
Павлюк І. О. 
Урожайність сортів 
картоплі у вогнищах 
глободерозу. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VI Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
24–25 травня 2018 р. 
Житомир: Видавець 
О. О. Євенок, 2018. С. 
102–106.
п.п. 16. Член 
Товариства 
мікробіологів України 
ім. С. М. 
Виноградського.

175630 Пелехатий 
Вадим 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 
Уманський 

ордена 
Трудовогоо 
Червоного 
Прапора 

сільськогоспод
арський 

інститут ім. 
Горького, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  
плодоовочівни

цтво і 
виноградарств

о, Диплом 
кандидата наук 

ДK 735633, 
виданий 

10.02.1999, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
030198, 
виданий 

17.05.2012

13 Плодівництво 
з основами 
декоративного 
садівництва

Уманський ордена 
Трудового червоного 
прапора 
сільськогосподарськи
й інститут ім. О. М. 
Горького, 
кваліфікація – вчений 
агроном, 
спеціальність – 
плодоовочівництво та 
виноградарство, 
диплом РВ № 735633 
від 29.12.1990 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 06.01.07 – 
плодівництво. 
«Оцінка нових 
клонових підщеп 
яблуні в розсаднику і 
саду в умовах 
центрального 
Лісостепу України», 
диплом ДК № 002658 
від 10.02.1999 р.

Доцент кафедри 
рослинництва, атестат 



12ДЦ № 030198 від 
17.05.2012 р.

Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/009705-19 
від 24 квітня 2019 р., 
тема випускної роботи 
«Сучасні підходи до 
викладання 
дисципліни 
«Плодівництво» у 
вищій школі»
п.п. 1. 1. Morphological 
variability, biochemical 
parameters of 
Hippophae rhamnoides 
L. berries and 
implications for their 
targeted use in the 
food-processing 
industry / Т. Z. 
Moskalets, V. S. 
Frantsishko, O. V. 
Knyazyuk, V. М. 
Pеlеkhаtyi, N. P. 
Pеlеkhаtа, V. V. 
Moskalets, А. H. 
Vovkohon, S. V. 
Sliusarenko, B. V. 
Morgun, S. М. Gunko, 
H. І. Podpriatov, V. І. 
Voitsekhivskyi, О. V. 
Voitsekhivska. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2019. № 9 (4). 
P. 749–764. (Web of 
Science)
2. Perspectives of the 
red book species Sorbus 
torminalis L. for the 
protected and 
recreational zones, and 
horticultural and 
pharmaceutical 
industries / Tetiana 
Moskalets, Alina 
Vovkohon, Vadym 
Pеlеkhаtyi, Natalia 
Pеlеkhаtа, Olha 
Ovezmyradova. 
EurAsian Journal of 
BioSciences. 2020. № 
14. P. 6773–6785. 
http://www.ejobios.org
/article/perspectives-f-
the-red-book-species-
sorbus-torminalis-l-for-
the-protected-and-
recreational-zones-and-
8434
п.п. 2. 1. Пелехата Н. 
П., Пелехатий В. М., 
Китаєв О. І. 
Морозостійкість 
кореневої системи 
універсальної 
підщепи УУПРОЗ-6 
при штучному 
заморожуванні. 
Садівництво. 2015. 
Вип. 69. С. 161–165.
2. Пелехата Н. П., 
Пелехатий В. М. 



Агроекономічна 
оцінка вирощування 
відсадків клонової 
підщепи УУПРОЗ-6 у 
маточнику. Вісник 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету. 2015. № 
2 (50), том. 1. С. 167–
173.
3. Пелехата Н. П., 
Пелехатий В. М. 
Ефективність 
розмноження 
підщепи УУПРОЗ-6 
зеленими живцями за 
обробки β-
індолілмасляною 
кислотою. Збірник 
наук. пр. Уманського 
національного 
університету 
садівництва. 2016. 
Вип. 89. Ч. 1. С. 214–
221.
4. Кіщак О. А., 
Пелехата Н. П., 
Пелехатий В. М. 
Технологічні аспекти 
вегетативного 
розмноження 
універсальної 
підщепи для 
зерняткових культур 
УУПРОЗ-6. Вісник 
аграрної науки. 2017. 
№ 9. С. 19–24.
5. Пелехата Н. П., 
Пелехатий В. М. 
Особливості 
вкорінення відсадків 
універсальної 
підщепи УУПРОЗ-6 у 
маточнику. Наукові 
горизонти. 2018. № 
7–8 (70). С. 72–76.
6. Сиводед Є. В., 
Кирик М. М., Китаєв 
О. І., Кривошапка В. 
А., Грисюк С. М., 
Пелехатий В. М. 
Експресний метод 
діагностики грибних 
захворювань 
соняшника 
(Helianthus Annuus L.). 
Наукові доповіді 
НУБіП України. 2018. 
№ 5 (75). URL: 
http://journals.nubip.e
du.ua/index.php/Dopo
vidi/article/view/11717
7. Кіщак О. А., 
Зарубенко В. І., 
Пелехата Н. П., 
Пелехатий В. М. 
Оцінка перспективних 
сортів вишні (Cerasus 
vulgaris Mill.) на 
придатність до 
механізованого 
збирання плодів. 
Садівництво. 2019. 
Вип. 74. С. 20–25.
8. Методи 
прогнозування 
врожайності 
сільськогосподарських 
рослин / Бублик М. 
О., Китаєв О. І., 



Фризюк Л. А., Чорна 
Г. А., Пелехатий В. М., 
Васюта В. М. 
Садівництво. 2019. 
Вип. 74. С. 72–83.
п.п. 3. 1. Куян В. Г. 
Плодівництво. 
Практикум: навч. 
посіб. / В. Г. Куян, В. 
М. Пелехатий. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2011. 216 с.
2. Куян В. Г. Селекція 
плодових культур: 
навч. посіб. / В. Г. 
Куян, В. М. 
Положенець, В. М. 
Пелехатий. – 
Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2013. 92 
с. 
3. Селекційно-
технологічні основи 
вирощування 
обліпихи 
крушиноподібної в 
умовах Полісся й 
Лісостепу України : 
монографія / І. В. 
Гриник, В. В. 
Москалець, Т. З. 
Москалець, Ю. М. 
Барат, В. В. Любич, В. 
М. Пелехатий, Н. П. 
Пелехата,  О. Б. 
Овезмирадова; за заг. 
ред. В. В. Москальця. 
Новосілки: 
Видавництво «Центр 
учбової літератури», 
2020. 192 с.
4. Біоекологічні 
особливості 
шкідників-фітофагів в 
агроценозах обліпихи 
крушиноподібної та 
науково-обґрунтовані 
способи їх контролю : 
монографія / В. В. 
Москалець, І. В. 
Гриник, Т. З. 
Москалець, І. В. 
Шевчук, В. М. 
Пелехатий, А. Б. 
Марченко, В. В. 
Любич, З. В. 
Москалець; за заг. 
ред. В. В. Москальця. 
Київ : Видавництво 
«Центр учбової 
літератури», 2021. 192 
с.
п.п. 8. 1. Керівник 
НДР «Розробка та 
удосконалення 
технології 
вирощування 
посадкового матеріалу 
плодових культур в 
зоні Західного 
Полісся», державний 
реєстраційний номер 
0116U008152 (2017–
2021 рр.).
2. Керівник НДДКР 
«Удосконалення 
елементів технології 
вирощування 



зерняткових плодових 
культур в зоні 
Західного Полісся», 
державний 
реєстраційний номер 
0120U103304 (2020–
2025 рр.).
п.п. 9. 1. Науковий 
керівник переможця 
обласного етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу «Юний 
селекціонер і генетик» 
Бабія Сергія, м. 
Житомир, наказ № 
295 від 06.12.2016 р.
п.п. 11. 1. Офіційний 
опонент Телепенько 
Ю. Ю., с. Новосілки 
Києво-
Святошинського 
району, Інституту 
садівництва НААН, 
19.12.2019 р. (на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
сільськогосподарських 
наук).
2. Офіційний опонент 
Бондаренко П. Г., с. 
Новосілки Києво-
Святошинського 
району, Інституту 
садівництва НААН, 
19.12.2019 р. (на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
сільськогосподарських 
наук).
п.п. 12. 1. Пат. u 2016 
02136 UA. Спосіб 
використання 
субстрату для 
підгортання відсадків 
у маточнику клонових 
підщеп зерняткових 
культур / Пелехата Н. 
П., Пелехатий В. М.; 
заявник і 
патентовласник 
Житомирський 
Національний 
агроекологічний 
університет. – № 
110027; заявл. 
04.03.2016; опубл. 
26.09.2016, Бюл. № 
18.
п.п. 13. 1. Пелехатий В. 
М., Пелехата Н. П.. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Декоративне 
садівництво і 
квітникарство» для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 201 
«Агрономія». 
Житомир: Рута, 2017. 
52 с.
2. Пелехата Н. П., 
Пелехатий В. М. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
лабораторно-
практичних занять з 



дисципліни 
«Органічне 
плодоовочівництво» 
для студентів 
освітнього ступеня 
«Магістр» 
спеціальностей 201 
«Агрономія», 203 
«Садівництво та 
виноградарство. 
Житомир: Рута, 2019. 
54 с.
3.  Пелехатий В. М., 
Пелехата Н. П. 
Методичні вказівки 
для підготовки і 
написання курсової 
роботи з дисципліни 
«Ягідництво» для 
студентів освітнього 
ступеня «Магістр» 
спеціальності 203 
«Садівництво та 
виноградарство». 
Житомир: 2019, 18 с.
п.п. 17. 1. Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю понад 
11 років – обіймав 
посаду агронома 
(1991–1992 рр.), 
молодшого наукового 
співробітника (1995–
1999 рр.), наукового 
співробітника (1999–
2000 рр.), старшого 
наукового 
співробітника (2000–
2005 рр.) Інституту 
садівництва 
Національної академії 
аграрних наук, м. 
Київ.

289370 Разумна 
Карина 
Андріївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
бакалавра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0101 
Педагогічна 

освіта, Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 

5 Ділова 
іноземна мова

Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка 2011, 
спеціальність: 
Педагогіка і методика 
середньої освіти. Мова 
та література 
(англійська, 
німецька), диплом ТМ  
41711180 від 
30.06.2011 р.

Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка 2011, 
Спеціальність: 
Педагогіка і методика 
середньої освіти. Мова 
та література 
(англійська), диплом 
магістра ТМ 41711408 
від 30.06.2011 р.
Сертифікат, що 
посвідчує визначення 
рівня володіння 
англійською мовою С1 
Cambridge English 
Level 2 Certificate in 
ESOL International 
(First) 168UA0070018 
2016 p. 

Scientific internship, 
Certificate Fil. Dr. Jun-
U. Sandal Instiyute, 



закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська), 
Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
073 

Менеджмент

Finstadjordet, Norway, 
June, 29, 2019.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 2. 1. Разумна К. А. 
Відтворення 
суспільно-політичних 
реалій української 
сучасності в 
британському 
публіцистичному 
дискурсі. Наук. вісн. 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Філологія». 2017. 
№26. С. 101–110.
2. Разумна К. А. 
Типологія англійської 
національно 
маркованої лексики та 
сфери її концентрації. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2018. 
Вип. 19. Том 2. С. 91–
95.
3. Разумна К. А. 
Англіськомовний 
публіцистичний 
дискурс у дзеркалі 
сучасних 
лінгвістичних 
розвідок. Науковий 
вісник Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Сер. 
Філологічні науки» 
(мовознавство): 
збірник наукових 
праць. Дрогобич, 
2018. № 10. С. 121–
125.
4. Разумна К. А., Хант 
Г. О. Лексичні та 
стилістичні 
особливості сучасного 
англійсько- та 
німецькомовного 
публіцистичного 
дискурсу. Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. 
Ужгород, 2019. С. 45–
50.
5.  Біоекономічні 
переваги розвитку 
підприємств молочної 
промисловості / К. А. 
Разумна, В. В. 
Бугайчук, О. А. 
Опалов, І. Ф. Грабчук. 
Наукові горизонти. 
Житомир, 2020. №08 
(93). С. 72–78



п.п. 3. 1. Razumna К. 
A., Grabczuk I. F., 
Bugaichuk V. V. 
Product quality: 
methodology and 
praxis. The Visegrad 
four – Ukrainian 
dimension. Integration 
– step by step: 
Collective monograph / 
under the editorship of 
T. Derkach, Doctor of 
Economic Sciences, 
Associate Professor. 
Riga, Latvia: 
«Izdevnieciba «Baltija 
Publishing»», 2017. Р. 
1–14.
п.п. 10.  Виконання 
обов’язків секретаря 
вченої ради 
факультету з 2018 
року.
п.п. 14. Робота у складі 
організаційного 
комітету студентської 
олімпіади з німецької 
мови (2019-2020 н.р.)
п.п. 15.  1. Разумна К. 
А. Специфіка 
перекладу української 
безеквівалентної 
лексики англійською 
мовою (на матеріалі 
сучасних 
публіцистичних 
текстів). Філологічні 
науки в умовах 
сучасних 
трансформаційних 
процесів : матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф. Л. : ЛОГОС, 
2017. С. 51–54.
2. Разумна К. А. 
Функціонально-
стильовий розподіл 
національно-
маркованої лексики 
на матеріалі 
англомовних корпусів. 
Science and education a 
new dimension. 
Philology. 2018. Vol. 6 
(42), iss. 149. P. 56–59.
3. Разумна К. А., 
Кубрак С. В. 
Міжкультурна 
комунікація у 
професійній 
підготовці майбутніх 
вчителів іноземних 
мов. International 
scientific and practical 
conference “Philology 
in EU countries and 
Ukraine at the modern 
stage”: Conference 
proceedings. 2018. Baia 
Mare: Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”. C. 
224–227.
4. Razumna K. The 
Role of Fil. Dr. Jan-U. 
Sandal in Promoting 
Independent Science 
and Social 
Entrepreneurship on a 
Global Scale Museum 
Science and Sandal 
Private Museum. Oslo, 



2020. P. 123–139.
5. Razumna K., 
Bugaychuk V., Sych K. 
Bioeconomic line of 
development at JSC 
“Zhytomyr Butter 
Plant”. Пріоритетні 
напрями розвитку 
економіки: наукові 
дискусії: 
всеукраїнська 
науково-практична 
конференція. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. С. 40–44.
п.п. 16.  З 2020 року 
член IATEFL в Україні 
(Міжнародна 
асоціація викладачів 
англійської мови як 
іноземної).
п.п. 17.  2011–2013 
(викладач англійської 
мови в приватній 
школі вивчення 
англійської мови 
EZEnglish)
2014–2016 (викладач 
англійської мови в 
приватній школі 
вивчення англійської 
мови Lingvo Centre);
2014 – дотепер 
(викладач англійської 
та німецької мов в 
онлайн школах 
Online-teacher та 
SkyEng).

57547 Романюк 
Неля 
Йосипівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

35 Історія та 
культура 
України

НПУ ім. М. П. 
Драгоманова Доктор 
історичних наук, 2014 
р., «Сільське 
підприємництво доби 
капіталістичної 
модернізації України: 
1861-1914 рр.», 
диплом ДД 003559 від 
26.06.2014

Державний 
агроекологічний 
університет. Доцент 
кафедри гуманітарної 
освіти, 2002 р., атестат 
ДЦ № 004851. 

Підвищення 
кваліфікації пройшла 
в Національному 
університеті 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної 
освіти, «Психолого-
педагогічні чинники 
ефективної взаємодії 
викладача та 
студента»», свідоцтво 
СС 00493706/004563-
17 від 23. 10. 2017 р.

п.п. 1. 1. Romanuk N. 
Art Nouveau Ukrainian 
Architecture in a Global 
Context //«Kyiv-
Mohyla HYumanities 
Journal», ISSN print: 
2313–4895, 2019. № 6. 



С. 137–148. Web of 
Science.Режим 
доступу: 
https://doi.org/! 
0.18523/kmhj 
189056.2019-6.137–
148.
п.п. 2. 1. Романюк Н. 
Й. Зростання 
чисельності та ролі 
сільських підприємців 
в умовах аграрних 
реформувань другої 
половини ХІХ – поч. 
ХХ ст. (за матеріалами 
Київської, 
Подільської, 
Волинської губерній). 
Гілея: науковий 
вісник : зб. наук. пр. 
2016. Вип. 105. С. 27–
31.
2. Романюк Н. Й. 
Архівні джерела про 
господарську 
діяльність та сільське 
підприємництво у 
Київській, 
Подільській і 
Волинській губерніях: 
1861–1914 рр. Наукові 
праці історичного 
факультету 
Запорізького 
національного 
університету.  
Запоріжжя, 2016. Вип. 
45. С. 262–266.
3. Господарська 
діяльність і 
підприємництво 
німців на Волині (ХІХ 
– початок ХХ ст.). 
Питання німецької 
історії: зб. наук. пр. / 
відп. ред. С. Й. 
Бобильова. Д.: РВВ 
ДНУ, 2016. С. 163–174.
4. Романюк Н. Й. 
Динаміка змін в 
аграрному 
виробництві та 
соціальній 
інфраструктурі на селі 
наприкінці ХХ – на 
початку ХХІ ст. (за 
статистикою 
Житомирського р-ну, 
Житомирської обл.). 
Вісник аграрної 
історії. 2017. Вип. 21. 
С.129–136.
5. Романюк Н. Й. 
Зміни в системі 
землеволодіння і 
землекористування у 
Правобережній 
Україні та їх наслідки: 
1861-1914 рр. Вісник 
аграрної історії. 2018. 
№ 25–26. С. 34–41.
6. Романюк Н. Й. 
Етнічні громади 
Правобережної 
України в історичних 
дослідженнях. 
Науковий вісник 
Східноєвропейського 
університету ім. Лесі 
Українки. Історичні 
науки. 2019. № 7 



(380). С. 125–131. 
7. Романюк Н. Й. 
Еколого-економічні 
проблеми 
використання 
земельних ресурсів 
України (1970–1990). 
Наукові записки 
Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла 
Коцюбинського. 
Історія. Збірник 
наукових праць / За 
заг. ред. проф. О.А. 
Мельничука. Вінниця: 
ТОВ «ТВОРИ», 2020. 
Вип. 33. C. 66-73. 
(Index Copernicus, 
Google Scholar). 
п.п. 3. 1. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи: 
наук. монографія / О. 
В. Скидан, І. А. 
Мельничук, В. П. 
Капелюшний та ін. ; за 
ред. І. А. Мельничука. 
Житомир : Рута, 2018. 
Т. І. 300 с. 
2. Соціальний 
розвиток сільських 
регіонів: кол. 
монографія / за ред.. 
А. М. Шатохіна, М. В. 
Костюк. Умань: Візаві, 
(Видавець 
«Сочінський М. М.»), 
2018. 306 с. 
3. Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи: 
наук. монографія / О. 
В. Скидан, І. А. 
Мельничук, В. П. 
Капелюшний та ін.; за 
ред. І. А. Мельничука. 
Житомир: Рута, 2019. 
Т. ІІ. 200 с.
4. Романюк Н. Й.  
Історія 
підприємництва 
України: навч. посібн. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2020. 560 с. 
п.п. 4. Махорін 
Геннадій Леонідович 
– кандидат 
історичних наук. У 
2008 році захистив 
кандидатську 
дисертацію на тему 
«Благодійна 
діяльність на Волині 
(1793–1917 рр.: 
історичний аспект». 
Східноукраїнський 
національний 
університет ім. Даля, 
м. Луганськ, 2008 р.; 
спеціальність 070001 
«Історія України».



п.п. 8. Член 
редакційної колегії 
фахового наукового 
видання України 
«Вісник аграрної 
історії»;
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
«Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи» (№ 
0116U006609)
п.п. 10. Завідувач 
кафедри (2003–2004); 
(2010–2011); (2015–
2016).
п.п. 15. 
1. Романюк Н. Й. 
Регіональні 
особливості 
господарювання і 
підприємництва на 
Волині: 1861–1914 рр. 
Соціально-економічні 
проблеми аграрного 
розвитку регіонів: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 
Житомир, 16 травня 
2017 р. С. 196–202.
2. Романюк Н. Й. Роль 
науково-дослідної 
діяльності у 
поширенні 
прогресивних 
технологій і 
підприємництва в 
сільському 
господарстві 
Правобережної 
України (друга 
половина ХІХ – 
початок ХХ ст. 
Тенденції і 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації: 
матеріали ХХV 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, м. 
Переяслав-
Хмельницький, 31 
травня 2017 р.
3. Романюк Н. Й. 
Розширення прав 
селян Правобережної 
України в контексті 
положень селянської 
реформи 1861 р. 
Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та 
світі: матеріали У 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Житомир, 18 травня 
2017 р. С. 30–34.
5. Романюк Н. Й. 
Модернізаційні 
практики сільських 
підприємців 
Правобережної 
України (друга 



половина ХІХ – 
початок ХХ ст.). VI 
Международная 
научно- практическая 
конференция 
«Perspectives of world 
science and education» 
26-28 февраля 2020 г. 
Осака, Япония. С. 
735–743.

132060 Стоцька 
Світлана 
Василівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
130107 

Агрономiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 001307, 

виданий 
10.11.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

042763, 
виданий 

30.06.2015

12 Рослинництво 
з основами 
кормовиробни
цтва

Державний 
агроекологічний 
університет, 2005 р., 
кваліфікація – 
вчений агроном, 
спеціальність – 
«Агрономія», диплом 
ТМ № 25948675 від 
25.02.2005 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 06.01.12 – 
кормовиробництво і 
луківництво, диплом 
ДК № 001307 від 
10.11.2011 р.
 
Доцент кафедри 
рослинництва, атестат 
12ДЦ № 042763 від 
30.06.2015 р.

1. Інститут кормів та 
сільського 
господарства Поділля 
НААНУ, підвищення 
кваліфікації 
працівників наукових 
установ НААН та 
науково-педагогічних 
працівників агарних 
вищих навчальних 
закладів Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства 
України за 
спеціальністю 
«Кормовиробництво», 
сертифікат № 013 від 
27.03.2015 р.

2. НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
СС00493706/011336-
20 «Сучасні підходи 
до викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Рослинництво з 
основами 
кормовиробництва» у 
вищій школі». Дата 
видачі: 28.02.2020 р.
Сільськогосподарськи
й університет ім. Гуго 
Коллонтая, м. Краків, 
12. 10.2020–
30.03.2021 р, 
«Інноваці у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 
сільського 
господарства Польщі 
та України». 
Сертифікат КR – 
300321/048 

Професійну 
активність 



представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
5.
1. Стоцька С. В. 
Концентрація 
хлорофілу в листках 
рослин конюшини 
лучної залежно від 
впливу агротехнічних 
прийомів 
вирощування в умовах 
Полісся. Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. № 2 
(61). Т. 1. С. 72–77.
2. Панчишин В. З., 
Мойсієнко В. В., 
Стоцька С. В. 
Урожайність та 
виявлення 
кореляційних зв’язків 
між елементами 
кормової 
продуктивності 
гірчиці білої у суміші з 
вівсом в умовах 
Полісся України. 
Сільське господарство 
та лісівництво, 2017. 
Вип. 7. т. 2. С.77–86.
3. Стоцька С. В., 
Мойсієнко В. В., 
Панчишин В. З. Вплив 
елементів технології 
вирощування 
конюшини лучної на 
поживність 
листостеблової маси. 
Збірник наукових 
праць «Агробіологія». 
2018. № 1. С. 215–224.
4. Мойсієнко В. В., 
Панчишин В. З., 
Стоцька С. В. 
Урожайність сумішок 
вівса з капустяними 
культурами залежно 
від удобрення в 
умовах Полісся. 
«Наукові горизонти», 
«Scientific horizonz». 
№1 (64), 2018. С. 3-9.
5. Мойсієнко В. В., 
Стоцька С. В. 
Агротехнічні прийоми 
вирощування 
фенхелю звичайного в 
умовах Полісся. 
«Наукові горизонти», 
«Scientific horizonz». 
№ 1 (74), 2019. С. 11–
17. doi: 
10.332491/2663-2144-
2019-74-1-11-17. 
п.п. 8. Виконавець 
теми «Оптимізація 
елементів технології 
вирощування фенхеля 
звичайного в умовах 
Полісся» яка є 
складовою частиною 
НДР «Антропогенна 
трансформація 
фітоценозів Полісся 
та оцінка 
інноваційних 
елементів технології 



вирощування 
польових і плодових 
культур» № 
0116U008153
п.п. 10. З 2016 р. по 
теперішній час – 
секретар Вченої ради 
агрономічного 
факультету.
п.п. 13. 1. Орієнтовна 
програма підвищення 
кваліфікації фахівців з 
ресурсозберігаючих 
технологій в 
рослинництві 
Орієнтовна програма 
підвищення 
кваліфікації фахівців з 
ресурсозберігаючих 
технологій в 
рослинництві  у 
навчальних закладах 
(підрозділах) 
післядипломної освіти 
/ В. В. Мойсієнко, В. Г. 
Дідора, С. Б. Шваб, С. 
В. Стоцька. К.: 
Агроосвіта, 2016.–11 с.
2. Програма 
закордонної 
виробничої практики 
студентів 
спеціальностей 201 
«Агрономія», 203 
«Садівництво та 
виноградарство» за 
освітніми ступенями 
«Бакалавр», 
«Магістр» / 
Мойсієнко В. В., 
Стоцька С. В., 
Пелехатий В. М., 
Овезмирадова О. Б. 
[та ін.]. Житомир, 
2018. 13 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Рослинництво» для 
студентів 
спеціальності 201 
«Агрономія» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» денної та 
заочної форм 
навчання у вищих 
навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівнів 
акредитації / Стоцька 
С. В., Панчишин В. З., 
Овезмирадова О. Б. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 42 с.
4. Програма 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальності 201 
«Агрономія» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» та 
«Магістр» / 
Мойсієнко В. В., 
Пелехатий В. М., 
Стоцька С. В., 
Овезмирадова О. Б. 
[та ін.]. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 44 с.
5. Стоцька С. В., 
Мойсієнко В. В., 
Панчишин В. З., 
Сладковська Т. А. 



Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Органічне 
кормовиробництво» 
для студентів 
спеціальності 201 
«Агрономія» 
освітнього ступеня 
«Магістр» денної та 
заочної форми 
навчання у вищих 
навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівнів 
акредитації. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2020. 92 с.
6. Мойсієнко В. В., 
Стоцька С. В., 
Панчишин В. З., 
Сладковська Т. А. 
Методичні вказівки 
для виконання 
курсової роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Адаптивні технології 
виробництва кормів» 
для студентів 
спеціальності 201 
Агрономія денної та 
заочної форм 
навчання, Житомир, 
2020. 18 с.
7. Сладковська Т. А., 
Мойсієнко В. В., 
Панчишин В. З., 
Стоцька С. В. 
Методичні 
рекомендації та 
завдання для 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Світові 
агротехнології» 
«Наукові основи 
світових 
агротехнологій». 
Житомир: ЖНАЕУ. 
2020 с. 48.
п.п. 14. Член 
оргкомітету з 
проведення І етапу 
Всеукраїнської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Агрономія».
п.п. 15. 1. Стоцька С. 
В., Панчишин В. З. 
Вплив елементів 
технології 
вирощування на 
урожайність насіння 
фенхелю звичайного. 
Інноваційні технології 
у рослинництві: 
проблеми та їх 
вирішення: матеріали 
Міжнарод. наук.-
практ. конф.(м. 
Житомир, 7-8 червня 
2018 р.) Житомир: 
вид-во «Рута», 2018. 
С. 158–160.
2. Панчишин В. З., 
Стоцька С. В. 
Урожайність вико-
вівсяної сумішки 
залежно від 
абіотичних факторів 
та інноваційних 
елементів 



вирощування. 
Інноваційні технології 
у рослинництві: 
проблеми та їх 
вирішення: матеріали 
Міжнарод. наук.-
практ. конф.(м. 
Житомир, 7-8 червня 
2018 р.) Житомир: 
вид-во «Рута», 2018. 
С. 123–128.
3. Стоцька С. В. Вплив 
систем удобрення на 
вміст нітратів у 
зеленій масі 
конюшини лучної. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи їх 
вирішення. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. С. 361–
364.
4. Радько В. Г., 
Клименко Т. В., 
Трембіцька О. І., 
Стоцька С. В. Вплив 
добрив на кількісні 
показники гумусу 
ясно-сірого лісового 
ґрунту в 
короткоротаційній 
сівозміні. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
[зб. доп. учасн. VI 
Міжнар. наук.-практ. 
конф.]. Житомир : О. 
О. Євенок, 2018. С. 
352–354.
5. Мойсієнко В. В., 
Назарчук О. П., 
Стоцька С. В. 
Продуктивність та 
якість гречки залежно 
від поєднання 
стимулятора росту та 
борного мікродобрива 
в умовах Полісся. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
[зб. доп. учасн. VIІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф.]. Житомир: 
Вид.-во ПНУ, 2020. С. 
268–272.

57547 Романюк 
Неля 
Йосипівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

35 Філософія НПУ ім. М. П. 
Драгоманова Доктор 
історичних наук, 2014 
р., «Сільське 
підприємництво доби 
капіталістичної 
модернізації України: 
1861-1914 рр.», 
диплом ДД 003559 від 
26.06.2014

Державний 
агроекологічний 
університет. Доцент 
кафедри гуманітарної 
освіти, 2002 р., атестат 
ДЦ № 004851. 

Підвищення 
кваліфікації пройшла 
в Національному 
університеті 



біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної 
освіти, «Психолого-
педагогічні чинники 
ефективної взаємодії 
викладача та 
студента»», свідоцтво 
СС 00493706/004563-
17 від 23. 10. 2017 р.

п.п. 1. 1. Romanuk N. 
Art Nouveau Ukrainian 
Architecture in a Global 
Context //«Kyiv-
Mohyla HYumanities 
Journal», ISSN print: 
2313–4895, 2019. № 6. 
С. 137–148. Web of 
Science.Режим 
доступу: 
https://doi.org/! 
0.18523/kmhj 
189056.2019-6.137–
148.
п.п. 2. 1. Романюк Н. 
Й. Зростання 
чисельності та ролі 
сільських підприємців 
в умовах аграрних 
реформувань другої 
половини ХІХ – поч. 
ХХ ст. (за матеріалами 
Київської, 
Подільської, 
Волинської губерній). 
Гілея: науковий 
вісник : зб. наук. пр. 
2016. Вип. 105. С. 27–
31.
2. Романюк Н. Й. 
Архівні джерела про 
господарську 
діяльність та сільське 
підприємництво у 
Київській, 
Подільській і 
Волинській губерніях: 
1861–1914 рр. Наукові 
праці історичного 
факультету 
Запорізького 
національного 
університету.  
Запоріжжя, 2016. Вип. 
45. С. 262–266.
3. Господарська 
діяльність і 
підприємництво 
німців на Волині (ХІХ 
– початок ХХ ст.). 
Питання німецької 
історії: зб. наук. пр. / 
відп. ред. С. Й. 
Бобильова. Д.: РВВ 
ДНУ, 2016. С. 163–174.
4. Романюк Н. Й. 
Динаміка змін в 
аграрному 
виробництві та 
соціальній 
інфраструктурі на селі 
наприкінці ХХ – на 
початку ХХІ ст. (за 
статистикою 
Житомирського р-ну, 
Житомирської обл.). 
Вісник аграрної 
історії. 2017. Вип. 21. 



С.129–136.
5. Романюк Н. Й. 
Зміни в системі 
землеволодіння і 
землекористування у 
Правобережній 
Україні та їх наслідки: 
1861-1914 рр. Вісник 
аграрної історії. 2018. 
№ 25–26. С. 34–41.
6. Романюк Н. Й. 
Етнічні громади 
Правобережної 
України в історичних 
дослідженнях. 
Науковий вісник 
Східноєвропейського 
університету ім. Лесі 
Українки. Історичні 
науки. 2019. № 7 
(380). С. 125–131. 
7. Романюк Н. Й. 
Еколого-економічні 
проблеми 
використання 
земельних ресурсів 
України (1970–1990). 
Наукові записки 
Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла 
Коцюбинського. 
Історія. Збірник 
наукових праць / За 
заг. ред. проф. О.А. 
Мельничука. Вінниця: 
ТОВ «ТВОРИ», 2020. 
Вип. 33. C. 66-73. 
(Index Copernicus, 
Google Scholar). 
п.п. 3. 1. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи: 
наук. монографія / О. 
В. Скидан, І. А. 
Мельничук, В. П. 
Капелюшний та ін. ; за 
ред. І. А. Мельничука. 
Житомир : Рута, 2018. 
Т. І. 300 с. 
2. Соціальний 
розвиток сільських 
регіонів: кол. 
монографія / за ред.. 
А. М. Шатохіна, М. В. 
Костюк. Умань: Візаві, 
(Видавець 
«Сочінський М. М.»), 
2018. 306 с. 
3. Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи: 
наук. монографія / О. 
В. Скидан, І. А. 
Мельничук, В. П. 
Капелюшний та ін.; за 
ред. І. А. Мельничука. 
Житомир: Рута, 2019. 
Т. ІІ. 200 с.
4. Романюк Н. Й.  
Історія 
підприємництва 



України: навч. посібн. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2020. 560 с. 
п.п. 4. Махорін 
Геннадій Леонідович 
– кандидат 
історичних наук. У 
2008 році захистив 
кандидатську 
дисертацію на тему 
«Благодійна 
діяльність на Волині 
(1793–1917 рр.: 
історичний аспект». 
Східноукраїнський 
національний 
університет ім. Даля, 
м. Луганськ, 2008 р.; 
спеціальність 070001 
«Історія України».
п.п. 8. Член 
редакційної колегії 
фахового наукового 
видання України 
«Вісник аграрної 
історії»;
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
«Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи» (№ 
0116U006609)
п.п. 10. Завідувач 
кафедри (2003–2004); 
(2010–2011); (2015–
2016).
п.п. 15. 
1. Романюк Н. Й. 
Регіональні 
особливості 
господарювання і 
підприємництва на 
Волині: 1861–1914 рр. 
Соціально-економічні 
проблеми аграрного 
розвитку регіонів: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 
Житомир, 16 травня 
2017 р. С. 196–202.
2. Романюк Н. Й. Роль 
науково-дослідної 
діяльності у 
поширенні 
прогресивних 
технологій і 
підприємництва в 
сільському 
господарстві 
Правобережної 
України (друга 
половина ХІХ – 
початок ХХ ст. 
Тенденції і 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації: 
матеріали ХХV 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, м. 
Переяслав-
Хмельницький, 31 
травня 2017 р.
3. Романюк Н. Й. 



Розширення прав 
селян Правобережної 
України в контексті 
положень селянської 
реформи 1861 р. 
Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та 
світі: матеріали У 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Житомир, 18 травня 
2017 р. С. 30–34.
5. Романюк Н. Й. 
Модернізаційні 
практики сільських 
підприємців 
Правобережної 
України (друга 
половина ХІХ – 
початок ХХ ст.). VI 
Международная 
научно- практическая 
конференция 
«Perspectives of world 
science and education» 
26-28 февраля 2020 г. 
Осака, Япония. С. 
735–743.

18909 Ковтун 
Тетяна 
Ігорівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 
Франка, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  
біологія і хімія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
205 Лісове 

господарство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 059485, 

виданий 
01.07.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

002423, 
виданий 

20.07.2001

24 Охорона праці 
та безпека 
життєдіяльност
і

Житомирський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. І. Франка, 1990 р., 
кваліфікація – 
вчитель біології і хімії 
середньої школи, 
спеціальність – 
«Біологія і хімія», 
диплом з відзнакою 
МВ-І №038471 від 
30.06.1990 р.
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 2017р., 
кваліфікація – 
інженер лісового 
господарства, 
спеціальність – 
«Лісове 
господарство», 
диплом з відзнакою 
С17 №050654 від 
30.03. 2017 р.
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 03.00.16 – 
екологія. 
«Особливості 
екологічної структури 
ентомокомплексів 
зелених насаджень м. 
Воронежа», диплом 
КТ №030654 від 
06.05.1997 р.
Доцент кафедри 
екології лісового 
господарства, атестат 
ДЦ № 002423 від 
20.07.2001 р.
НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/001577-16 
«Електронний 
навчальний курс з 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці». Дата 



видачі: 15.12.2016 р.
ДСНС України. 
Навчально-
методичний центр 
цивільного захисту та 
безпеки 
життєдіяльності. 
Посвідчення про 
фукнціональне 
навчання 
(підвищення 
кваліфікації цільового 
призначення) у сфері 
цивільного захисту 
ЖТФ №002045 
«Навчальний курс 
керівника навчальної 
групи ЦЗ». Дата 
видачі 22.04.2016 р.
Управління 
Держпраці в 
Житомирській 
області. Посвідчення 
про перевірку знань з 
питань охорони праці 
№7/19. Дата видачі 
19.04.2019 р.
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
5.
1. Ковтун Т.І. 
Особливості екології 
совкоподібних 
(Lepidoptera: 
Noctuoidea) в умовах 
напівприродних 
екосистем приміської 
зони міста Житомира. 
Науковий вісник 
НЛТУ України. 2016. 
Вип. 26.3. С.273–278. 
2. Ковтун Т.І. Аналіз 
динаміки показників 
видової 
різноманітності 
угруповань 
совкоподібних 
(Lepidoptera: 
Noctuoidea) в умовах 
напівприродних 
екосистем приміської 
зони м. Житомир. 
Науковий вісник 
НЛТУ України. 2017. 
Вип. 27.4. С.91–94. 
3. Ковтун Т.І. Огляд 
трофічних зв’язків 
гусені совкоподібних 
(Lepidoptera: 
Noctuoidea) в умовах 
напівприродних 
екосистем приміської 
зони міста Житомир. 
Науковий вісник 
НЛТУ України. 2018.  
Вип. 28.3. С.26–29.
4. Ковтун Т. І. 
Таксономічний склад 
кормових рослин 
гусені совкоподібних 
(Lepidoptera: 
Noctuoidea) в умовах 
напівприродних 
екосистем приміської 



зони міста Житомир. 
Науковий вісник 
НЛТУ України. 2019. 
Вип.29.2. С. 58–62.
5. Ковтун Т.І., 
Климчук О.О. 
Ландшафтно-
біотопічний та 
зоогеорафічний 
аналіз надродини 
Noctuoidea 
(Lepidoptera) 
приміської зони м. 
Житомир. Наукові 
горизонти. 2020. № 
05 (90). С. 65–72.
п.п. 8. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми 
«Мисливствознавство, 
захист лісу та 
вирощування стійких 
насаджень в умовах 
Житомирщини з 
використанням 
засобів механізації 
лісогосподарських 
робіт» (№ 
держреєстрації 
0115U006735, 2016–
2022 рр.). 
п.п 10. З 1.09.2019 р. - 
організаційна робота 
на посаді секретаря 
вченої ради 
факультету лісового 
господарства
З 8.12.2020 р. - 
організаційна робота 
на посаді секретаря 
вченої ради 
факультету лісового 
господарства та 
екології
п.п. 13. 1. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни «Основи 
охорони праці» для 
студентів напряму 
підготовки 6.030601 
«Менеджмент» 
варіативна 
компонента 
«Менеджмент 
організацій» (заочна 
форма навчання) 
[Електронний ресурс] 
/ Укл. Т. І. Ковтун. (1 
файл)  Житомир : 
ЖНАЕУ, 2015. 165 с. 
2. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни «Основи 
охорони праці в галузі 
екологічної безпеки» 
для студентів 
спеціальності 
8.04010603 
«Екологічна безпека» 
/ Укл.  Т. І. Ковтун. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2016. 128 с.
3. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних робіт з 
дисципліни «Безпека 



життєдіяльності та 
охорона праці» для 
студентів напряму 
підготовки 6.030401 
«Правознавство» / 
Укл. Т. І. Ковтун. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 134 с. Режим 
доступу: 
http://lib.znau.edu.ua/j
irbis2/index.php?
option=com_irbis&view
=irbis&Itemid=108 
4. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Охорона 
праці в галузі» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«Магістр» зі 
спеціальності 205 
«Лісове господарство» 
галузі знань 20 
«Аграрні науки та 
продовольство» 
(заочна форма 
навчання) /Укл. Т. І. 
Ковтун.  Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018.  69 с.
п.п. 14. 1. Студентка 
екологічного 
факультету Загляда 
Анна (ІІ місце на І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» у 
2016-2017 н. р. серед 
студентів ЖНАЕУ, 
протокол засідання 
конкурсної комісії 
від14.03.2017 р.
2. Студентка 
факультету лісового 
господарства та 
екології Бондарчук 
Ірина (І місце на І 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт серед 
студентів ПНУ у 2020-
2021 н.р. зі 
спеціальності 
«Цивільна безпека 
(Охорона праці)», 
протокол засідання 
галузевої конкурсної 
комісії від 25.01.2021 
р.
п.п. 15. 1. Ковтун Т. І., 
Ковтун М. І. 
Особливості 
трансформування 
поняття «безпека» у 
студентів екологічних 
спеціальностей: Мат. 
конференції науково-
педагогічних 
працівників науково-
інноваційного 
інституту екології та 
лісу «Наукові читання 
– 2018». Житомир, 
2018. С. 55–58.
2. Ковтун Т. І., Буднік 
М. В. Аналіз 
фінансування заходів 



з охорони праці в ДП 
«Пулинський лісгосп 
АПК»: зб. мат-лів 
«Еко – читання: 
конференція молодих 
науковців, студенті та 
учнів». Житомир: 
Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2019. С. 
57–59.
3. Ковтун Т. І. Буднік 
М. В. Стан умов та 
безпеки праці в ДП 
«Пулинський лісгосп 
АПК»: мат. VІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
студентів, магістрів, 
аспірантів і молодих 
учених .Ліс. Наука. 
Молодь. (Житомир, 
20 листопада 2019 р.). 
Житомир, 2019. 
С.104–105. 
4. Ковтун Т. І., 
Бондарчук О. М. Стан 
пожежної безпеки на 
лісогосподарських 
підприємствах 
України: зб. мат-лів 
«Еко – читання: 
конференція молодих 
науковців, студенті та 
учнів». (Житомир, 
жовтень 2019р.) 
Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2019.С. 
54–56.
5.Ковтун Т. І. 
Статистичний аналіз 
виробничого 
травматизму на 
підприємствах, що 
координуються 
Держлісагенством 
України:  мат. 
конференції науково-
педагогічних 
працівників науково-
інноваційного 
інституту екології та 
лісу «Наукові читання 
– 2020». Житомир, 
2020. С. 37–39.
6. Ковтун Т. І., 
Гасилов Р. Р., 
Іскоростенський Б. П. 
Порівняльний аналіз 
стану виробничого 
травматизму на 
лісогосподарських 
підприємствах 
України. Сучасні 
проблеми 
урбанізованих 
територій: матеріали 
ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, м. 
Житомир. 2020. С. 
47–48.
п.п.16. Член 
Товариства лісівників 
України.

109908 Денисовець старший Технологічний Диплом 25 Фізичне Український 



Анатолій 
Петрович

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

спеціаліста, 
Український 
державний 
університет 
фізичного 

виховання і 
спорту, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

фізична 
культура і 

спорт

виховання державний 
університету 
фізичного виховання і 
спорту за 
спеціальністю 
«Фізична культура і 
спорт» від  28.04.1995 
р. ТВ № 015117
Посвідчення 
«Заслуженого тренера 
України» №602 
Міністерства України 
у справах сім’ї, молоді 
та спорту. Наказ № 
4254 від 03.12.2009 р.

пп. 1. 1. Griban G., 
Dovgan N., 
Tamozhanska G., 
Semeniv B., Ostapenko 
A., Honcharuk N., 
Khurtenko O., 
Kozibroda L., 
Husarevych O., 
Denysovets A., 
Hrynchuk O.,  
Prontenko K., 
Bloshchynskyi I. State 
of physical fitness of the 
stu-dents of Ukrainian 
higher educational 
institutions. 
International Journal of 
Applied Exercise 
Physiology. 2020. Vol. 
9(5). P. 16–26.   DOI: 
10.26655/IJAEP.2020.5
. (Web of Science).
пп. 3. 1. Історичні 
витоки становлення та 
розвитку хортингу в 
Україні / О. О. Пантус, 
П. П. Ткаченко, А. П. 
Денисовець та ін.; за 
заг. ред. проф. Г. П. 
Грибана. Фізичне 
виховання : проблеми 
та перспективи : 
монографія. Житомир 
: Рута, 2020. С. 109–
117. 
2. Розвиток 
швидкісно-силових 
якостей студентів 
засобами легкої 
атлетики / О. О. 
Пантус, А. П. 
Денисовець, О. С. 
Скорий та ін.; за заг. 
ред. проф. Г. П. 
Грибана. Фізичне 
виховання: проблеми 
та перспективи: 
монографія. 
Житомир: Рута, 2020. 
С. 186–195.
пп. 14. Тренер секції з 
волейболу (чоловіки). 
Особистий тренер 
члена збірної команди 
України з волейболу 
сидячі, студентки 
факультету екології і 
права Філон Анастасії 
– чемпіонат світу 
липень 2018 року 
(Голландія) – VI 
місце, липень 2019 
року чемпіонат 
Європи (Будапешт) з 
волейболу сидячі 



серед жінок – ІІІ 
місце. 
В 2019 року Анастасія 
Філон виконала 
норматив майстра 
спорту України з 
волейболу (наказ 
№5833 від 22.11.2019 
року). 
Головний тренер 
чоловічої збірної 
команди 
Житомирської області 
на Універсіаді України 
2017 року з волейболу 
пляжного. 
Головний суддя 
чемпіонатів м. 
Житомира з 
волейболу. Головний 
суддя чемпіонатів м. 
Житомира з 
волейболу серед 
студентських команд. 
Головний суддя 
чемпіонатів та Кубків 
Житомирської області 
серед чоловічих та 
жіночих команд. 
Суддя в складі ГСК 
(головної суддівської 
колегії) на 
чемпіонатах України І 
ліги, вищої ліги, 
студентської ліги, 
дитячої ліги. 
Заслужений тренер 
України.
пп.15. 1. Плахтій П. Д., 
Денисовець А. П. 
Вплив дозованих 
регіональних 
навантажень 
циклічного характеру 
на перерозподіл 
температури шкіри 
волейболістів. 
Біологічні 
дослідження – 2018 : 
зб. наук. пр. наук.-
практ. конф. з міжн. 
Участю. Житомир: ПП 
«Рута», 2018. С. 417–
418.2. 
2. Денисовець А. П., 
Козак Є. П. 
Дослідження рівня 
фізичної 
підготовленості 
гравців різних ігрових 
амплуа у волейболі. 
Біологічні 
дослідження – 2018 : 
зб. наук. пр. наук.-
практ. конф. з міжн. 
Участю. Житомир: ПП 
«Рута», 2018. С. 403–
405.
3. Дмитрук В, 
Денисовець А. 
Використання 
електронних 
навчальних 
посібників з 
фізичного виховання 
студентами технічного 
університету. 
Тенденції та 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації : 



матеріали міжнар. 
наук.-практ. Інтернет 
– конф., 28 листоп. 
2018 р. Переяслав-
Хмельницький : 
Переяслав-
Хмельницький ДПУ 
ім. Г. Сковороди, 2018. 
Вип. 41. С. 501–504.
4. Плахтій П. Д., 
Козак С. П., 
Денисовець А. П. 
Використання вправ 
ЛФК і профілактора 
Євмінова для 
розвитку статичної 
витривалості м’язів з 
метою профілактики 
та корекції порушень 
постави у школярів. 
Біологічні 
дослідження – 2019 : 
матеріали X Всеукр. 
наук.–практ. конф. з 
міжнарод. участю, 16 
– 18 берез. 2019. 
Житомир. держ. ун-т 
ім. І. Франка. 
Житомир : “Полісся”, 
2019. С. 393–395.
5. Козерук К. В., 
Рибалко П. Ф., 
Денисовець А. П. 
Основні напрями в 
методиці силового 
тренування. Сучасні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту 
різних груп населення 
:  матеріали XIX 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. молодих 
учених, 23 – 24 трав. 
2019 р. : у 2 т. Сумськ. 
держ. пед. ун-т ім. А. 
С. Макаренка. Суми : 
СумДПУ ім. А. С. 
Макаренка, 2019. Т. 1. 
С. 246–251. 
пп. 16. Голова 
арбітражної колегії 
Житомирської 
обласної федерації 
волейболу. 
Член комісії 
студентського 
волейболу Федерації 
волейболу України. 
Заступник голови 
Житомирської 
обласної федерації 
волейболу. 
Голова асоціації 
волейболу пляжного 
Житомирської 
області.
пп. 17. 25 років 
науково-педагогічного 
стажу.

141593 Дорохов 
Віктор 
Іванович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
кандидата наук 

XM 018085, 
виданий 

25.06.1987, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
003384, 
виданий 

31.05.1996

34 Хімія (фахове 
спрямування)

Львівський 
політехнічний 
інститут, 1982 р., 
спеціальність – 
«Технологія 
біологічно активних 
речовин», 
кваліфікація – 
інженер-хімік-
технолог, диплом з 
відзнакою ЗВ № 



812700, від 19.06.1982 
р.
Кандидат хімічних 
наук, 02.00.03 
«Органічна хімія», «1-
(Ацилокси)алкилгетер
окумулены 
(изоцианаты и 
карбодиимиды)», 
диплом ХМ № 018085 
від 2.12.1987 р. 
Рішення вченої Ради 
Інституту органічної 
хімії АН УРСР від 25 
червня 1987 року, 
протокол № 6.

Доцент кафедри хімії, 
атестат № ДЦ АР № 
003384 від 31 травня 
1996 р.

Підвищення 
кваліфікації: з  
09.10.2017 до 
23.10.2017 р. в ННІ 
післядипломної освіти 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування
. Тема: «Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності». 
Свідотство СС 
00493706/004494-17

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. Грозав А. Н., 
Чорноус В. А., 
Дорохов В. И., Вовк М. 
В. 
Полифункциональные
имидазолы XIV. 4-
Сульфонилфункциона
лизиро-ванные -5-
формил-1Н-
имидазолы. Журн. 
орган. химии. 2017. 
Т.53. №.10. С.1520-
1527. (Scopus).
1. Кемский С. В.,. 
Сирота Н. А, Больбут 
А. А, Дорохов В. І., 
Вовк М. В. Синтез 5-
гидрокси- и 5-
сульфанилзамещенны
х [1,2,3]триазоло[4,5-
е][1,4]диазепинов. 
Химия 
гетероциклических 
соединений. 2018. Т. 
54, № 8. С.789–795 
(Scopus).
п.п. 2. 1. Дорохов В. І. 
Проблеми отримання 
товарної продукції 
рослинництва на 
радіаційно 
забруднених 
територіях  Полісся 
України. Вісник 
ЖНАЕУ. 2016. № 1 
(55), Т.3. С.130−137
2. Вплив способу 
висушування 



бджолиного обніжжя 
на його якість та 
безпечність / 
Лісогурська Д. В. та ін. 
Вісник СНАУ. 2018. 
Вип. 2 (34). С.167–169.
3. Хімічний склад, 
якість та безпечність 
продуктів 
бджільництва, 
вироблених у зоні 
радіоактивного 
забруднення 
Житомирщини / 
Лісогурська Д. В. і ін. 
Збірник наукових 
праць  міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи їх 
вирішення», 26 квітня 
2018 р., Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. – 
С.184-187
4. В. І.Дорохов Сучасні 
підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни  
«Екологічна хімія» у 
вищій школі. Збірник 
наукових праць 
«Біологічні 
дослідження – 2019». 
Житомир: „Полісся”, 
2019. С 403–406.
5. В. І.Дорохов Вплив 
транспорту на стан 
атмосфери Збірник 
наукових праць 
«Біологічні 
дослідження – 2020». 
Житомир: „Полісся”, 
2020. С 396–399.
п.п. 3. 1 Дорохов В. І., 
Заблоцька О. С., Вовк 
М. В. Неорганічна і 
органічна хімія : навч. 
посіб. для студентів 
спеціальності 
«Ветеринарна 
медицина». Житомир: 
Вид-во ЖНАЕУ, 2016. 
325 с.  (власних 
сторінок 200 )
2. Дорохов В. І., 
Горбунова Н. О., Вовк 
М. В. Хімія : навч. 
посіб. для студентів 
спеціальності «Лісове 
господарство» 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2018. 328 с. 
п.п. 10.
Завідувач кафедри 
хімії 2017–2018 роки
п.п. 12 1. Спосіб 
визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до Proteus 
vulgaris / Патент на 
корисну модель № 
129686 Україна: МПК 
А 61 К 35/00 
(2006.01).№ u 2018 
04429, заявл. 23. 04. 
2018, опубл. 



12.11.2018, Бюл.№ 21.
2. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до 
Escherichia coli / 
Патент на корисну 
модель № 129963 
Україна: МПК А 61 К 
35/00 (2006.01).№ u 
2018 04428, заявл. 23. 
04. 2018, опубл 
26.11.2018, Бюл.№ 22. 
3. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно Proteus 
vulgaris/ Патент на 
винахід № 120723 
Україна: МПК А 23 L 
3/3463 (2006.01).№ a 
2018 02934, заявл. 23. 
03. 2018, опубл 
27.01.2020, Бюл.№ 2.
4. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно Escherichia 
Coli / Патент на 
винахід № 121681 
Україна: МПК А 23 L 
3/3463 (2006.01). № a 
2018 02933, заявл. 23. 
03. 2018, опубл 
10.07.2020, Бюл.№ 13.
п.п. 13. 1. В. І.Дорохов. 
Методичні вказівки до 
проведення  
лабораторних робіт та 
організації 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Гідрохімія» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура». 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ 2017. 40 с.
2. В. І.Дорохов. 
Методичні вказівки до 
проведення  
лабораторних робіт та 
організації 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Гідрохімія з 
основами біохімії 
гідробіонтів» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура». 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ. 2017. 45 с.
п.п. 17. На посаді 
науково-педагогічного 
працівника з 1987 р.

70786 Борисов 
Федір 
Іванович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
кандидата наук 

ФM 040253, 
виданий 

01.01.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001178, 

виданий 
01.01.2000

42 Вища 
математика і 
біофізика

Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.04.10 – фізика 
напівпровідників та 
діелектриків. 
«Дослідження спін-
залежних ефектів у 
напівпровідникових 
структурах на основі 
кремнія», ФМ 



№040253 від 23 січня 
1991 р.

Доцент кафедри 
загально технічних 
дисциплін, атестат ДЦ 
№001178 від 29 
грудня 2000 р. 

НУБіП ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. «Психолого-
педагогічні чинники 
ефективної взаємодії 
викладача і студента». 
Свідоцтво СС 
00493706/012392-20 
від 09.10.20 р.

п.п 1. 1. Trofimenko P., 
Zubova O., Trofimenko 
N., Karas I. & Borysov 
F. (2017). The use of 
spectrum–zonal images 
by landsat 7 etm+ for 
diagnosing soil 
characteristics of 
Ukrainian Polissya. 
Eastern–European 
Journal of Enterprise 
Technologies, 1, is. 10 
(85), 11–19. doi: 
org/10.15587/1729-
4061.2017.91251. 
(Scopus).
2. Trofymenko P., 
Trofimenko N., 
Zatserkovnyi V. & 
Borysov F. Monitoring 
of emission volumes ↔ 
CO2 assimilation in 
«soil-atmosphere-
plant» system. 
Monitoring of 
geological processes 
and ecological 
condition of the 
environment : 
Conference Proceedings 
of XII International 
Scientific Conference, 
13–16 Nov. 2018. Кyiv, 
2018. doi: 
org/10.3997/2214-
4609.201803200. 
(Scopus).
3. Trofymenko P. I., 
Zatserkovnyi V. I., 
Zubova O.V.,  
Trofimenko N.V. & 
Borysov F. I. Remote 
diagnostics of grain 
straw yield based on 
soil areal scenarios. 
Geoinformatics : 
Theoretical and Applied 
Aspects : Conference 
Proceedings of 17th 
International 
Conference, 14–17 May 
2018. Kiev : European 
Association of 
Geoscientists & 
Engineers, 2018. Vol. 
2018. P. 1–6. doi: 
org/10.3997/2214-
4609.201801811. 
(Scopus).
4. Trofymenko P. I., 
Zatserkovnyi V. I., 
Trofimenko N. V., 



Borysov F. I. & Usata 
L.G. Monitoring of СО2 
emissions from the soil 
of the Polissya of 
Ukraine in the context 
of climate change. 
Monitoring of 
geological processes 
and ecological 
condition of the 
environment : 
Conference Proceedings 
of XII International 
Scientific Conference, 
13–16 Nov. 2018. Кyiv, 
2018. doi: 
org/10.3997/2214-
4609.201803203. 
(Scopus).
5. Bondar O. I., 
Trofymenko P. I., 
Trofymenko N. V., 
Zatserkovnyi V. I. & 
Borysov F. I. 
Development of 
algorithm for 
calculating exposition 
value of CO2 
concentration in air for 
tasks of monitoring of 
soils of Ukraine 
Polissya agro-
landscapes. Monitoring 
of geological processes 
and ecological 
condition of the 
environment : 
Conference Proceedings 
of XIII International 
conference, 12–15 Nov. 
2019. European 
Association of 
Geoscientists & 
Engineers : Kyiv, 2019. 
Vol. 2019. P. 1–5. doi: 
org/10.3997/2214-
4609.201903247. 
(Scopus).
п.п 2. 1. Магнітна 
сприйнятливість 
ґрунтів як 
діагностуюча ознака 
запасів органічної 
речовини / П. І. 
Трофименко, В. Г. 
Бахмутов, Н. В. 
Трофименко, І. Р. 
Стахів, О. В. Зубова, Ф. 
І. Борисов. Агрохімія і 
ґрунтознавство : 
міжвідом. наук. зб. 
спец. вип. до з’їзду 
ґрунтознавців та 
агрохіміків України, 
17–21 вер. 2018 р. Кн. 
1. Ґрунтознавство. м. 
Харків, 2018. С. 235–
237.
2. Запаси та втрати 
органічного вуглецю 
дерново-
підзолистими 
ґрунтами 
Житомирського 
Полісся у контексті 
змін клімату / Р. П. 
Паламарчук, П. І. 
Трофименко, Ф. О. 
Вишневський, Н. В. 
Трофименко, Ф. І. 
Борисов. Агрохімія і 



ґрунтознавство : 
міжвідом. наук. зб. 
Спец. випуск до з’їзду 
ґрунтознавців та 
агрохіміків України, 
17–21 вер. 2018 р. Кн. 
1. Ґрунтознавство. 
Харків, 2018. С. 220–
223.
3. Запаси та втрати 
органічного вуглецю 
дерново-
підзолистими 
ґрунтами 
Житомирського 
Полісся / Р. П. 
Паламарчук, П. І. 
Трофименко, Ф. І. 
Борисов ін. 
Інноваційні 
агротехнології : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., 28 
бер. 2018 р. Умань, 
2018. С. 56–58.
4. Методологія 
визначення 
інтенсивності дихання 
ґрунтів та емісійні 
втрати вуглецю 
агроландшафтами 
Лівобережного 
Полісся наприкінці 
періоду вегетації 
рослин / П. І. 
Трофименко, Н. В. 
Трофименко, С. І. 
Веремеєнко, Ф. І. 
Борисов. Вісник 
ЛНАУ. Сер. 
Агрономія. 2019. № 
23. С. 238–243. doi: 
org/10.31734/agronomy
2019.01.238.
5. Методология 
исследования и 
профильное 
распределение 
концентрации 
диоксида углерода в 
воздухе дерново-
подзолистой 
глееватой супесчаной 
почвы / П. И. 
Трофименко, Н. В. 
Трофименко, Ф. И. 
Борисов і ін. 
Почвоведения и 
агрохимия. 2019. № 1 
(62). С. 73–81.
п.п. 8. Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0113U003476 
«Вивчити 
закономірності 
секвестрації і емісії 
СО2 ґрунтів Полісся та 
визначити оптимальні 
критерії сталого 
землекористування» 
(період виконання 
2013–2017 рр.).
п.п. 12. 1. Спосіб 
визначення балансу 
маси газу в системі 
«Ґрунт-атмосфера-
рослина» у 
приземному шарі 
повітря: пат. 127061 



Україна: МПК G01 N 
7/00, G01 N 21/61 
(2006.01). № 
u201802361; заявл. 
07.03.2018 ; опубл. 
10.07.2018, Бюл. № 13.
2. Спосіб визначення 
інтенсивності емісії 
газів з ґрунту : пат. 
117911 Україна : МПК 
G01 N 33/24 (2006.01), 
G01 N 7/14 (2006.01). 
№ a201412734 ; заявл. 
27.11.2014 ; опубл. 
25.10.2018, Бюл. № 
20.
3. Пристрій для 
визначення величини 
біологічної активності 
ґрунту : пат. 132985 
Україна : МПК G01 N 
33/24 (2006.01). № 
u201808293 ; заявл. 
27.07.2018 ; опубл. 
25.03.2019, Бюл. № 6.
4. Спосіб визначення 
балансу маси газу в 
системі «Ґрунт-
атмосфера-рослина» у 
приземному шарі 
повітря : пат. 120972 
Україна : МПК G01F 
1/76 (2006.01). № 
a201801825 ; заявл. 
22.02.2018 ; опубл. 
10.03.2020, Бюл. № 5.
5. Пристрій для 
визначення величини 
біологічної активності 
ґрунту : пат. 121805 
Україна : МПК G01 N 
1/22 (2006.01), G01 N 
331/24, E21B 49/08. 
№ a201807575 ; заявл. 
06.07.2018 ; опубл. 
27.07.2020, Бюл. № 
14.
п.п. 13. 1. Трофименко 
П. І., Сябрук О. П., 
Борисов Ф. І., 
Мірошниченко М. М., 
Цапко Ю. Л., 
Трофименко Н. В. 
Спосіб визначення 
інтенсивності емісії 
газів з ґрунту (на 
прикладі СО2) : 
методичні поради. 
Харків: ННЦ Інститут 
ґрунтознавства та 
агрохімії ім. О. Н. 
Соколовського, 2019. 
29 с.
2. Борисов Ф. І., 
Гончаренко Ю. П., 
Сукманюк О. М., 
Ярош Я. Д. Методичні 
розробки до науково-
дослідної практики з 
підготовки фахівців 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти із 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 52 с.
3. Борисов Ф. І., 
Гончаренко Ю. П., 



Савченко Л. Г. 
Методичні розробки 
до педагогічної 
практики з підготовки 
фахівців другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти із 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 17 с.

289370 Разумна 
Карина 
Андріївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
бакалавра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0101 
Педагогічна 

освіта, Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська), 
Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
073 

Менеджмент

5 Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням)

Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка 2011, 
спеціальність: 
Педагогіка і методика 
середньої освіти. Мова 
та література 
(англійська, 
німецька), диплом ТМ  
41711180 від 
30.06.2011 р.

Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка 2011, 
Спеціальність: 
Педагогіка і методика 
середньої освіти. Мова 
та література 
(англійська), диплом 
магістра ТМ 41711408 
від 30.06.2011 р.
Сертифікат, що 
посвідчує визначення 
рівня володіння 
англійською мовою С1 
Cambridge English 
Level 2 Certificate in 
ESOL International 
(First) 168UA0070018 
2016 p. 

Scientific internship, 
Certificate Fil. Dr. Jun-
U. Sandal Instiyute, 
Finstadjordet, Norway, 
June, 29, 2019.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 2. 1. Разумна К. А. 
Відтворення 
суспільно-політичних 
реалій української 
сучасності в 
британському 
публіцистичному 
дискурсі. Наук. вісн. 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Філологія». 2017. 
№26. С. 101–110.
2. Разумна К. А. 
Типологія англійської 
національно 
маркованої лексики та 
сфери її концентрації. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 



молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2018. 
Вип. 19. Том 2. С. 91–
95.
3. Разумна К. А. 
Англіськомовний 
публіцистичний 
дискурс у дзеркалі 
сучасних 
лінгвістичних 
розвідок. Науковий 
вісник Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Сер. 
Філологічні науки» 
(мовознавство): 
збірник наукових 
праць. Дрогобич, 
2018. № 10. С. 121–
125.
4. Разумна К. А., Хант 
Г. О. Лексичні та 
стилістичні 
особливості сучасного 
англійсько- та 
німецькомовного 
публіцистичного 
дискурсу. Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. 
Ужгород, 2019. С. 45–
50.
5.  Біоекономічні 
переваги розвитку 
підприємств молочної 
промисловості / К. А. 
Разумна, В. В. 
Бугайчук, О. А. 
Опалов, І. Ф. Грабчук. 
Наукові горизонти. 
Житомир, 2020. №08 
(93). С. 72–78
п.п. 3. 1. Razumna К. 
A., Grabczuk I. F., 
Bugaichuk V. V. 
Product quality: 
methodology and 
praxis. The Visegrad 
four – Ukrainian 
dimension. Integration 
– step by step: 
Collective monograph / 
under the editorship of 
T. Derkach, Doctor of 
Economic Sciences, 
Associate Professor. 
Riga, Latvia: 
«Izdevnieciba «Baltija 
Publishing»», 2017. Р. 
1–14.
п.п. 10.  Виконання 
обов’язків секретаря 
вченої ради 
факультету з 2018 
року.
п.п. 14. Робота у складі 
організаційного 
комітету студентської 
олімпіади з німецької 
мови (2019-2020 н.р.)
п.п. 15.  1. Разумна К. 
А. Специфіка 



перекладу української 
безеквівалентної 
лексики англійською 
мовою (на матеріалі 
сучасних 
публіцистичних 
текстів). Філологічні 
науки в умовах 
сучасних 
трансформаційних 
процесів : матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф. Л. : ЛОГОС, 
2017. С. 51–54.
2. Разумна К. А. 
Функціонально-
стильовий розподіл 
національно-
маркованої лексики 
на матеріалі 
англомовних корпусів. 
Science and education a 
new dimension. 
Philology. 2018. Vol. 6 
(42), iss. 149. P. 56–59.
3. Разумна К. А., 
Кубрак С. В. 
Міжкультурна 
комунікація у 
професійній 
підготовці майбутніх 
вчителів іноземних 
мов. International 
scientific and practical 
conference “Philology 
in EU countries and 
Ukraine at the modern 
stage”: Conference 
proceedings. 2018. Baia 
Mare: Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”. C. 
224–227.
4. Razumna K. The 
Role of Fil. Dr. Jan-U. 
Sandal in Promoting 
Independent Science 
and Social 
Entrepreneurship on a 
Global Scale Museum 
Science and Sandal 
Private Museum. Oslo, 
2020. P. 123–139.
5. Razumna K., 
Bugaychuk V., Sych K. 
Bioeconomic line of 
development at JSC 
“Zhytomyr Butter 
Plant”. Пріоритетні 
напрями розвитку 
економіки: наукові 
дискусії: 
всеукраїнська 
науково-практична 
конференція. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. С. 40–44.
п.п. 16.  З 2020 року 
член IATEFL в Україні 
(Міжнародна 
асоціація викладачів 
англійської мови як 
іноземної).
п.п. 17.  2011–2013 рр. 
(викладач англійської 
мови в приватній 
школі вивчення 
англійської мови 
EZEnglish); 2014–2016 
рр. (викладач 
англійської мови в 
приватній школі 



вивчення англійської 
мови Lingvo Centre); 
2014 р. – дотепер 
(викладач англійської 
та німецької мов в 
онлайн школах 
Online-teacher та 
SkyEng).

206960 Трембіцька 
Оксана 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. 
Біологія. Хімія, 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
201 Агрономія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001900, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента AД 
003458, 
виданий 

16.12.2019

9 Агрохімія Житомирський  
державний 
педагогічний 
університет імені 
Івана Франка 2002 р., 
спеціальність: 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Біологія. 
Хімія», кваліфікація: 
вчитель біології, хімії, 
валеології та основ 
екології, диплом ТМ 
№21147052 від 
30.06.2002 р.

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 2018, 
спеціальність 
«Агрономія», 
кваліфікація: 
агроном-дослідник, 
диплом М18 №044188 
від 16.02.2018 р.
 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 03.00.16 – 
екологія. «Вплив 
добрив на родючість 
та агроекологічний 
стан дерново-
підзолистих ґрунтів, 
забруднених 
радіонуклідами», 
диплом ДК №001900 
від 17.02.2012 р.

Доцент кафедри 
грунтознавства та 
землеробства, атестат 
АД № 003458 від 
16.12.2019 р.

Підвищення 
кваліфікації у НУБіПУ 
ННІ післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/004581-17 
від 09.10.2017 р. Тема: 
«Навчання впродовж 
життя» Дата видачі: 
17.11.2017 р.

Академія управління 
та адміністрації в м. 
Ополе (Польща). 
Навчальний курс 
“Економіка та бізнес” 
(червень – серпень 
2018 р.). Сертифікат 
№034 від 31.08.2018 
р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 1. 1 А. Bakalova. 



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) ).  p. 4-10 ( 
Scopus )
2. Lisovyy M. 
Methodological 
approaches to the study 
and determination of 
the species condition of 
the entomological 
diversity of agricultural 
landscapes of the 
forest-steppe Ukraine / 
M. Lisovyy, S. 
Fedorchuk, T. 
Klymenko, O. 
Trembitska. 
SCIENTIFIC 
DEVELOPMENT AND 
ACHIEVEMENTS. 
Volume 4. London. 
Р.111-122.
3. Klymenko T. V. 
Forecasting the 
productivity of 
Solanum tuberosum L. 
under conditions of 
intensive agricul tural 
production (on the 
example of the territory 
of Polissya of Ukraine) 
/ Klymenko T.V., 
Fedorchuk S.V., 
Trembitska O.I., 
Zhuravel S.V., Radko 
V.G., Derebon I.Y., 
Lisovyy M.M., Didur 
O.O., Lykholat Y.V. // 
Ukrainian Journal of 
Ecology,  2020, 10(3), 
124-130, doi: 
10.15421/2020¬-145. 
(Web of Science).
п.п. 2. 1. Вплив 
системи удобрення на 
формування індекса 
площі листкової 
поверхні картоплі /Т. 
В. Клименко, В. Г. 
Радько, О. І. 
Трембіцька, В. О. 
Поліщук. Збірник 
наукових праць 
«Агропромислове 
виробництво Полісся» 
Випуск 9. 2016. С. 29–
31.
2. Особливості 
вирощування 
картоплі в умовах 
Полісся при 
використанні 
мікродобрив та 
біопрепарату / В. Б. 
Ковальов, О. І. 
Трембіцька, Т. В. 
Клименко, В. О. 
Поліщук. Збірник 
наукових праць 



«Агропромислове 
виробництво Полісся» 
Випуск 9. 2016. С. 25–
28.
3. Розвиток 
альтернаріозу та 
фітофторозу картоплі 
в польових умовах 
залежно від 
застосування 
препаратів захисту 
рослин / Т.В. 
Клименко, В. Г. 
Радько, О. І. 
Трембіцька, С. В. 
Федорчук. 
Агропромислове 
виробництво Полісс». 
Випуск 10. 2017. С. 38–
43. 
4. Радіоекологічний 
стан грунтів 
сільськогосподарських 
угідь Житомирської 
області / Р. П. 
Паламарчук та ін. 
Агроекологічний 
журнал. 2018. №4. С. 
36–41. 
5. Виробництво 
прядивних культур в 
умовах 
радіоактивного 
забруднення / 
Ковальов В. Б. та ін. 
Агроекологічний 
журнал. 2020. № 3. С. 
73–79. 
п.п. 3. 1. Вирощування 
картоплі в 
короткоротаційних 
сівозмінах: 
монографія / 
Клименко Т. В., 
Радько В. Г., 
Трембіцька О. І., 
Журавель С. В. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 138.
2. Технології 
біовиробництва (на 
основі біотехнологій): 
навчальний посібник 
/ Лісовий М. М. та ін. 
Житомир: ЖНАЕУ. 
2018. С. 244.
3. Information support 
of the competitive 
organic agriculture’ 
development in Ukraine 
under the conditions of 
European integration. 
Geo-management in 
organic agriculture : 
monograph / eds. P. 
Skrypchuk, J. Zat’ko. 
Podhajska, Slovensko : 
Europsky institute 
d’alsieho vzdelavania, 
2019. P. 264–272.
4. Органічні добрива: 
навч. посіб. / 
Журавель С. В. та ін. ; 
за ред. С. В. Журавля. 
Житомир: Вид-во 
Поліського ун-ту, 
2020. 200 с.
5. Агроекологічний 
стан Житомирського 
Полісся та вплив 
систем добрив на 



родючість ґрунтів, 
забруднених 
радіонуклідами через 
25 років після аварії 
на ЧАЕС: монографія 
/ Трембіцька О. І. та 
ін. Житомир: Вид-во 
Поліського ун-ту, 
2020. 168 с.
п.п. 8. 1. 
Відповідальний 
виконавець НДР 
«Розробка 
ефективних способів 
приготування 
компостів для 
використання в 
органічному та 
біодинамічному 
землеробстві» 
(державний 
реєстраційний номер 
0118U 004149 ).
п.п. 9. Керівництво 
учнями, які зайняли 
перше місце II етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
"Мала академія наук 
України": Алексєєва 
Ірина Євгенівна – 
2014–2015 н. р., 
Шульга Аліна 
Миколаївна  2015–
2016 н. р..
п.п. 13. 1. Методичні 
вказівки «Якісний 
аналіз основних 
промислових 
мінеральних добрив, 
їх фізико-хімічні та 
агрохімічні 
властивості»  щодо 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Агрохімія» / 
Журавель С. В., 
Трембіцька О. І., 
Клименко Т. В., 
Федорчук С. В., 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 35 с.  
п.п. 15. 1. Трембіцька 
О. І., Клименко Т. В., 
Поліщук В. О. 
Вирощування 
картоплі при 
використанні 
мікродобрив та 
біопрепарату в умовах 
Полісся. Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Актуальні проблеми 
розвитку аграрної 
освіти і науки та 
підвищення 
ефективності 
агропромислового 
виробництва». Одеса: 
ОДАУ, 2018. С. 57–60.
2. Радько В. Г., 
Трембіцька О. І., 
Стоцька С.В. Вплив 
добрив на кількісні 
показники гумусу 
ясно-сірого лісового 



ґрунту в 
короткоротаційній 
сівозміні. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
міжнар. наук.-практ. 
конф. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. С. 352–
354.
3. Трембіцька О. І., 
Клименко Т. В., 
Радько В. Г, 
Кропивницький P. Б. 
Вплив системи 
удобрення на 
мікробіологічні 
процеси в 
короткоротаційній 
сівозміні. / Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
міжнар. наук.-практ. 
конф. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. С. 354–
357.
4. Клименко Т. В., 
Радько В. Г., 
Трембіцька О. І., 
Федорчук С. В. 
Біологічна активність 
ясно-сірого 
опідзоленого ґрунту 
залежно від 
удобрення. Міжнар. 
наук.-практ. конф (7–
8 червня 2018 р.) . 
«Інноваційні 
технології у 
рослинництві: 
проблеми їх 
вирішення», 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. С. 224–229.
5. Урожай та якість 
насіння соняшнику 
залежно удобрення у 
короткоротаційніq 
сівозміні / Ковальов 
В.Б. та ін. Сучасні 
проблеми ведення 
сільського та лісового 
господарства в умовах 
глобальної зміни 
клімату: матер. 
всеукр. наук.-практ. 
конф. 11 березня 2020 
р. Житомир.: 
Житомирський 
агротехнічний 
коледж, 2020. С. 64–
66.
20. Журавель С. В.  
Ефективність 
використання рідких 
комплексних добрив у 
органічній технології 
вирощування 
пелюшко-вівсяної 
суміші / С. В. 
Журавель та ін. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
VIII міжнар. наук.-
практ. конф., 21–22 
травня  2020 р. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. С. 62–66.

109450 Мороз 
Маргарита 

старший 
викладач, 

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

24 Латинська 
мова

Київський державний 
діагностичний 



Василівна Основне 
місце 
роботи

Київський 
державний 

лінгвістичний 
університет, 

рік закінчення: 
1996, 

спеціальність: 
7.03.05.02 

Мова і 
література 
(іноземна 

мова)

університет спец. 
«Мова і література» 
(іноземну мова), 
диплом ЛН №010195 
від 15 червня 1996 
року

Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування
України ННІ 
післядипломної освіти 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/001586-16. 
Електронний 
навчальний курс з 
дисципліни 
«Німецька мова» від 
15.12.2016 р.

п.п. 2. 1. Мороз М. В., 
Ващенко С. В. 
Гнучкий підхід до 
розробки навчально-
методичних 
матеріалів для курсу 
іноземної мови 
професійного вжитку. 
«Психолого-
педагогічні проблеми 
сучасної школи» 
Уманського 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Павла Тичини, 2020. 
Вип. № 1(3), ч. 2. С. 
29–35.
2. Мороз М. В., Сайко 
М. М., Свисюк О. В. 
Застосування 
іншомовних подкастів 
для розвитку 
іншомовної 
професійної 
комунікативної 
компетенції студентів 
немовних 
спеціальностей. 
Вісник ЖДУ. 2017. 
Вип. № 1 (87). С. 147. 
3. Мороз М. В., 
Ващенко С. В. 
Використання 
автентичних 
відеоматеріалів на 
професійну тематику 
на заняттях з 
іноземної мови для 
студентів 
спеціальності 
«Туризм». Вісник 
ЖДУ. Вип. № 1 (92). 
2018. С. 64–69.
4. Мороз М. В., 
Ващенко С. В. 
Підготовка студентів 
юридичних 
спеціальностей до 
укладання та 
тлумачення 
іншомовних 
договорів. Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 2018. 
Вип. № 3 (94). С. 27–



31
5. Мороз М. В., Рибак 
Т. М. Особливості 
використання 
римованого матеріалу 
в розвитку 
граматичних навичок 
студентів немовних 
ВНЗ. Наукові записки 
Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету ім. М. 
Коцюбинського. 
Серія: педагогіка і 
психологія. 2019. Вип. 
№ 58. С. 26–31
6. Мороз М. В., 
Ващенко С. В. 
Технологія 
«перевернутого» 
класу в курсі 
іноземної мови 
професійного вжитку 
(на прикладі 
майбутніх менеджерів 
зовнішньоекономічної 
діяльності. 
Педагогічні науки 
Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету ім. В. Г. 
Короленка. 2019. Вип. 
№ 73. С. 54–60 
7. Мороз М. В., Рибак 
Т. М., Кирдан Т. В. 
Використання веб-
квестів у навчанні 
іноземної мови 
студентів немовних 
спеціальностей. 
Науковий журнал 
«Інноваційна 
педагогіка» 
Причорноморського 
науково-дослідного 
інституту економіки та 
інновацій. Том 2. Вип. 
№ 20. С. 115–118.
п.п. 3. 1. Мороз М. В. 
Збірник фахових 
текстів з тематичним 
словником з німецької 
мови для студентів 
факультету лісового 
господарства (І-ша 
частина навчального 
посібника). Житомир, 
2016.
2. Мороз М. В. 
Німецька мова за 
професійним 
спрямуванням : навч. 
посіб. для студ. ф-ту 
ліс. госп-ва. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2017. 112 с.
3. Хант Г. О., Мороз М. 
В. Німецька мова : 
навч. посібник для 
студентів 
технологічного ф-ту. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 160 с.
п.п. 15. 
1. Мороз М. В., 
Білошицька З. А. Роль 
вивчення української і 
німецької мов у 
формуванні 
особистісних та 



професійних якостей 
майбутнього фахівця. 
Сучасна наука: теорія і 
практика: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Науково-
учбовий центр 
прикладної 
інформатики НАН 
України. Київ: ГО 
«Інститут 
інноваційної освіти», 
2016.  с. 52–56. 
2. Мороз М. В., 
Білошицька З. А. Роль 
прислів’їв та приказок 
у вивченні української 
та латинської мов. 
Інноваційні наукові 
дослідження: теорія, 
методологія, 
практика: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Науково-
учбовий центр 
прикладної 
інформатики НАН 
України. Київ: ГО 
«Інститут 
інноваційної освіти», 
2017. с. 54–57.
3. Мороз М. В., 
Ващенко С. В. 
Провадженя 
іншомовного 
компоненту до змісту 
фахових дисциплін 
економічного 
профілю. «Сучасна 
система освіти і 
виховання: досвід 
минулого – погляд у 
майбутнє: мат. 
Міжнар. науково-
практичної 
конференції. Київ, 
2017.
4. Мороз М. В, 
Білошицька З. А. 
Вивчення теми 
«Іменник» на 
заняттях з української 
та латинської мови 
для студентів 
спеціальності «Захист 
рослин». Інноваційні 
наукові дослідження: 
теорія, методологія, 
практика: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Науково-
учбовий центр 
прикладної 
інформатики НАН 
України. Київ: ГО 
«Інститут 
інноваційної освіти», 
2018.
5. Мороз М. В. 
Значення латинської 
мови в кар’єрі 
майбутнього аграрія. 
Модернізація та 
наукові досліджено: 
парадигма 
інноваційного 
розвитку суспільства і 
технологій: матеріали 



ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 
24–25 січня 2020 р.). 
ГО «Інститут 
інноваційної освіти»; 
Науково-навчальний 
центр прикладної 
інформатики НАН 
України. Київ: ГО 
«Інститут 
інноваційної освіти», 
2020. с. 56–60
п.п. 17. Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 25 
років.

289382 Топольницьк
ий Павло 
Петрович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
кандидата наук 

KH 015695, 
виданий 

09.12.1997, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000030, 
виданий 

24.12.2003

39 Інформаційні 
технології

Житомирське вище 
училище 
радіоелектроніки, 
1985 р., 
Спеціальність – 
«Радіотехнічні 
засоби», диплом ИВ 
№ 159434 від 
21.06.1985.

Харківський 
військовий 
університет, 1994 р., за 
спеціальністю – 
«Інженер дослідник», 
диплом  КК № 901405  
від 25.06.1994.

Кандидат технічних  
наук, 20.02.14 – 
озброєння і військова 
техніка. 
«Вимірювання 
координатної 
інформації про 
космічні об’єкти 
оптико-електронними 
засобами в умовах 
низької щільності 
реперів»., диплом КН 
№ 015695 від 
09.12.1997 р.

Доцент кафедри 
кафедри 
комп’ютерних 
технологій і 
моделювання систем, 
атестат 02ДЦ 
№000030 від 
24.12.2003 р.

НУБіП України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/012417-20 
«Геоінформаційні і 
космічні системи та 
технології у 
формуванні 
професійних 
компетенцій 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери». Дата 
видачі 09.10.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:



пп. 1. 1. Oleksandr 
Maevsky,Volodymyr 
Artemchuk,Yuri 
Brodsky, Igor 
Pilkevych, Pavlo 
Topolnitsky Modeling 
of the Process of 
Optimization of 
Decision-Making at 
Control of Parameters 
of Energy and 
Technical Systems on 
the Example of Remote 
Earth’s Sensing Tools. 
Systems, Decision and 
Control in Energy I, 
2020, p. 111-122 ( 
Scopus )
п.п. 2. 1. Підвищення 
завадостійкості пункту 
прийому цільової 
інформації з 
космічних апаратів в 
форматі HRPT. 
Проблеми створення, 
випробування, 
застосування та 
експлуатації складних 
інформаційних 
систем. / Андреєв О. 
В., Парфенюк В. Г., 
Топольницький П. П. 
та ін. Збірник 
наукових праць. 
Житомир: ЖВІ, 2016. 
Випуск 13, С. 20–29.
2. Визначення 
місцезнаходження 
джерела 
радіовипромінювання 
з  аерокосмічного 
носія / Андреєв О. В., 
Ципоренко В. В., 
Андреєва Є. О., 
Топольницький П. П.. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 14. 
Житомир: ЖВІ, 2017. 
С. 85–90.
3. Ковтун С. О., 
Ковальчук С. В., 
Топольницький П. П. 
Статистичні 
характеристики 
енергетично 
прихованого 
фазоманіпульованого 
сигналу. Збірник 
наукових праць. Вип. 
16 / Житомирський 
військовий інститут 
імені С. П. Корольова. 
– Житомир : ЖВІ, 
2019. 180 с. ISSN 
2076–1546. 
4. Космічні технології 
у виробничій системі 
сільськогосподарських 
товаровиробників / 
Скидан О. В., 
Бродський Ю. Б., 
Пивовар П.В., 
Топольницький П. П. 
Збірник наукових 
праць ЖНАЕУ. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 3-12.
5. Методичний підхід 
до визначення 
статистичних 
арактеристик 



кодофазоманіпульова
ного сигналу в 
інформаційних 
системах / Бродський 
Ю. Б., Ковтун С. О., 
Ковальчук С. В., 
Топольницький П. П. 
Збірник наукових 
праць. Вип. 17. 
Житомирський 
військовий інститут 
імені С. П. Корольова. 
Житомир : ЖВІ, 2019. 
ISSN 2076-1546.  
пп. 3. 1. Основи 
побудови безпілотних 
роботизованих систем 
спеціального 
призначення: 
навчальний посібник. 
Бугайов М. В., Даник 
Ю. Г., Родіонов А. В. 
Поздняков П. В., 
Пулеко І. В., 
Топольницький П. П. 
Житомир: ЖВІ, 2016. 
320 с.
пп. 10: Начальник 
кафедри космічних 
систем 2006-2017 
роки.
пп. 17. На посадах 
науково-педагогічного 
працівника з 2021 р.

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 Вступ до фаху Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1999 р., кваліфікація – 
вчений агроном, 
спеціальність – 
«Агрономія», диплом 
ТМ №10689743 від 
12.03.1999 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 06.01.11 – 
фітопатологія. 
«Агроекологічні 
основи системи 
захисту пшениці від 
септоріозу в умовах 
Полісся і Північного 
Лісостепу України», 
диплом ДК №027595 
від 09.02.2005 р.

Доцент кафедри 
захисту рослин, 
атестат 12ДЦ 021103 
від 23.12.2008 р.

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

Професор кафедри 
захисту рослин, 
атестат АП 001316 від 



16.12.2019 р. 

Стажування:
1. НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
12СПК 864438 
«Специфіка реалізації 
оптимального 
поєднання методів та 
принципів навчання 
під час вивчення 
дисципліни 
Інтегрований захист 
рослин». Дата видачі: 
17.02.2012 р.
2. НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
12СПВ 104480 
«Обґрунтування 
методології 
підготовки фахівців 
напряму „Захист 
рослин”». Дата видачі: 
20.03.2015 р.
3. НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
СС00493706/004807-
17 «Специфіка 
реалізації 
оптимального 
поєднання методів та 
принципів навчання 
під час вивчення 
навчальної 
дисципліни 
Сільськогосподарська 
фітопатологія». Дата 
видачі: 17.11.2017 р.
4. НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
СС00493706/006197-
18 «Організація 
процесу 
консультування». 
Дата видачі: 
27.04.2018 р.
5. Стажування у 
європейських 
університетах: 
Akademie HUSPOL. 
Participant of the 
International 
Internship on the 
Principles of 
Substantiation of the 
Concept of Formation 
and Functioning of 
Sustainable and 
Urbophytocenoses with 
Increased Resistance to 
Biotic and Abiotic 
Factors, Чеська 
республіка (09–11 
жовтня 2019 р.). 
Сертифікат від 11 
жовтня 2019 р.
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.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. (Web of Science).
2. 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. 
(Web of Science).
3. 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. (Web of 
Science).
4. 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. (Web of 
Science).
5. 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. 
(Web of Science).
6. 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. (Web 
of Science).
7. 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. (Web 
of Science).
8. 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. (Web of 
Science).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
7.
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.п. 3. Загальна 
кількість монографій 
та навчальних 
посібників за п’ять 
останніх років – 4.
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.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.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.п. 8. Керівник 
науково-дослідних 
робіт: 1. «Наукові 
основи обґрунтування 
систем захисту сорго 
зернового від 
шкідливих організмів 
у Поліссі України» (№ 
0118U002372); 2. 
«Грибні хвороби жита 
озимого (Secale cerealе 
L.) та заходи 
обмеження їх 
розвитку в Поліссі 
України» (№ 
0116U008804); 3. 



«Короткоротаційна 
сівозміна з 
елементами 
органічної технології 
вирощування 
сільськогосподарських 
культур у Поліссі 
України» (№ 
0119U000456); 4. 
Особливості 
формування 
фітоценозів без 
використання 
синтетичних 
технологічгих 
матеріалів (№ 
0120U104551).
п.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.п. 11. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.083.01.
п.п. 12. 1. 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.
2. 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
3. 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.
4. 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.



5. 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.
6. 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.
7. Спосіб захисту 
насаджень хмелю від 
несправжньої 
борошнистої роси : 
пат. 145413 Україна, 
МПК (2020.01), А01G 
17/00, А01N 25/00, 
А01Р 3/00, А01Р 
21/00; заявл. 
30.06.2020, опубл. 
10.12.2020, Бюл. № 
23.
п.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.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.п. 16. Член 
Товариства 
мікробіологів України 
ім. С. М. 
Виноградського 
(ТМУ).
п.п. 18. Дорадча 
діяльність з надання 
соціально 
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань агрономії і 
захисту рослин.

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 Сільськогоспод
арська 
фітопатологія

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1999 р., кваліфікація – 
вчений агроном, 
спеціальність – 
«Агрономія», диплом 
ТМ №10689743 від 
12.03.1999 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 06.01.11 – 
фітопатологія. 
«Агроекологічні 
основи системи 
захисту пшениці від 
септоріозу в умовах 
Полісся і Північного 
Лісостепу України», 
диплом ДК №027595 
від 09.02.2005 р.

Доцент кафедри 
захисту рослин, 
атестат 12ДЦ 021103 
від 23.12.2008 р.

Доктор 
сільськогосподарських 



наук, 06.01.11 – 
фітопатологія. 
«Мікози тритикале 
(Тriticosecale Witt.) i 
спельти (Triticum 
spelta L.) та 
обґрунтування 
екологічно безпечних 
систем захисту в 
Поліссі України», 
диплом ДД №007406 
від 16.05.2018 р.

Професор кафедри 
захисту рослин, 
атестат АП 001316 від 
16.12.2019 р. 

Стажування:
1. НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
12СПК 864438 
«Специфіка реалізації 
оптимального 
поєднання методів та 
принципів навчання 
під час вивчення 
дисципліни 
Інтегрований захист 
рослин». Дата видачі: 
17.02.2012 р.
2. НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
12СПВ 104480 
«Обґрунтування 
методології 
підготовки фахівців 
напряму „Захист 
рослин”». Дата видачі: 
20.03.2015 р.
3. НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
СС00493706/004807-
17 «Специфіка 
реалізації 
оптимального 
поєднання методів та 
принципів навчання 
під час вивчення 
навчальної 
дисципліни 
Сільськогосподарська 
фітопатологія». Дата 
видачі: 17.11.2017 р.
4. НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
СС00493706/006197-
18 «Організація 
процесу 
консультування». 
Дата видачі: 
27.04.2018 р.
5. Стажування у 
європейських 
університетах: 
Akademie HUSPOL. 
Participant of the 
International 
Internship on the 
Principles of 
Substantiation of the 
Concept of Formation 
and Functioning of 
Sustainable and 
Urbophytocenoses with 
Increased Resistance to 
Biotic and Abiotic 



Factors, Чеська 
республіка (09–11 
жовтня 2019 р.). 
Сертифікат від 11 
жовтня 2019 р.
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.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. (Web of Science).
2. 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. 
(Web of Science).
3. 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. (Web of 
Science).
4. 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. (Web of 
Science).
5. 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. 
(Web of Science).
6. 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. (Web 
of Science).
7. 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. (Web 
of Science).
8. 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. (Web of 
Science).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
7.
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.п. 3. Загальна 
кількість монографій 
та навчальних 
посібників за п’ять 
останніх років – 4.
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.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.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.п. 8. Керівник 
науково-дослідних 
робіт: 1. «Наукові 
основи обґрунтування 
систем захисту сорго 
зернового від 
шкідливих організмів 
у Поліссі України» (№ 
0118U002372); 2. 
«Грибні хвороби жита 
озимого (Secale cerealе 
L.) та заходи 
обмеження їх 
розвитку в Поліссі 
України» (№ 
0116U008804); 3. 
«Короткоротаційна 
сівозміна з 
елементами 
органічної технології 
вирощування 
сільськогосподарських 
культур у Поліссі 
України» (№ 
0119U000456); 4. 
Особливості 
формування 
фітоценозів без 
використання 
синтетичних 
технологічгих 
матеріалів (№ 
0120U104551).
п.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.п. 11. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.083.01.
п.п. 12. 1. 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.
2. 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
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Спосіб захисту 
насаджень хмелю від 
несправжньої 
борошнистої роси : 
пат. 145413 Україна, 
МПК (2020.01), А01G 
17/00, А01N 25/00, 
А01Р 3/00, А01Р 
21/00; заявл. 
30.06.2020, опубл. 
10.12.2020, Бюл. № 
23.
п.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.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.п. 16. Член 
Товариства 
мікробіологів України 
ім. С. М. 
Виноградського 
(ТМУ).
п.п. 18. Дорадча 
діяльність з надання 
соціально 
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань агрономії і 
захисту рослин.

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, 

17 Інтегрований 
захист рослин

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1999 р., кваліфікація – 
вчений агроном, 
спеціальність – 
«Агрономія», диплом 
ТМ №10689743 від 
12.03.1999 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 06.01.11 – 
фітопатологія. 



виданий 
16.05.2018, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

021103, 
виданий 

23.12.2008, 
Атестат 

професора AП 
001316, 

виданий 
16.12.2019

«Агроекологічні 
основи системи 
захисту пшениці від 
септоріозу в умовах 
Полісся і Північного 
Лісостепу України», 
диплом ДК №027595 
від 09.02.2005 р.

Доцент кафедри 
захисту рослин, 
атестат 12ДЦ 021103 
від 23.12.2008 р.

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

Професор кафедри 
захисту рослин, 
атестат АП 001316 від 
16.12.2019 р. 

Стажування:
1. НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
12СПК 864438 
«Специфіка реалізації 
оптимального 
поєднання методів та 
принципів навчання 
під час вивчення 
дисципліни 
Інтегрований захист 
рослин». Дата видачі: 
17.02.2012 р.
2. НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
12СПВ 104480 
«Обґрунтування 
методології 
підготовки фахівців 
напряму „Захист 
рослин”». Дата видачі: 
20.03.2015 р.
3. НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
СС00493706/004807-
17 «Специфіка 
реалізації 
оптимального 
поєднання методів та 
принципів навчання 
під час вивчення 
навчальної 
дисципліни 
Сільськогосподарська 
фітопатологія». Дата 
видачі: 17.11.2017 р.
4. НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
СС00493706/006197-
18 «Організація 
процесу 
консультування». 
Дата видачі: 



27.04.2018 р.
5. Стажування у 
європейських 
університетах: 
Akademie HUSPOL. 
Participant of the 
International 
Internship on the 
Principles of 
Substantiation of the 
Concept of Formation 
and Functioning of 
Sustainable and 
Urbophytocenoses with 
Increased Resistance to 
Biotic and Abiotic 
Factors, Чеська 
республіка (09–11 
жовтня 2019 р.). 
Сертифікат від 11 
жовтня 2019 р.
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.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. (Web of Science).
2. 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. 
(Web of Science).
3. 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. (Web of 
Science).
4. 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. (Web of 
Science).
5. 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. 
(Web of Science).
6. 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. (Web 
of Science).
7. 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. (Web 
of Science).
8. 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. (Web of 
Science).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
7.
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.п. 3. Загальна 
кількість монографій 
та навчальних 
посібників за п’ять 
останніх років – 4.
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.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.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.п. 8. Керівник 
науково-дослідних 
робіт: 1. «Наукові 
основи обґрунтування 
систем захисту сорго 
зернового від 
шкідливих організмів 
у Поліссі України» (№ 
0118U002372); 2. 
«Грибні хвороби жита 
озимого (Secale cerealе 
L.) та заходи 
обмеження їх 
розвитку в Поліссі 
України» (№ 
0116U008804); 3. 
«Короткоротаційна 
сівозміна з 
елементами 
органічної технології 
вирощування 
сільськогосподарських 
культур у Поліссі 
України» (№ 
0119U000456); 4. 
Особливості 
формування 
фітоценозів без 
використання 
синтетичних 
технологічгих 
матеріалів (№ 
0120U104551).
п.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.п. 11. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.083.01.
п.п. 12. 1. 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.



2. 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
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Спосіб захисту 
насаджень хмелю від 
несправжньої 
борошнистої роси : 
пат. 145413 Україна, 
МПК (2020.01), А01G 
17/00, А01N 25/00, 
А01Р 3/00, А01Р 
21/00; заявл. 
30.06.2020, опубл. 
10.12.2020, Бюл. № 
23.
п.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.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.п. 16. Член 
Товариства 
мікробіологів України 
ім. С. М. 
Виноградського 
(ТМУ).
п.п. 18. Дорадча 
діяльність з надання 
соціально 
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань агрономії і 



захисту рослин.
188333 Котюк 

Людмила 
Анатоліївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Атестат 
доцента 02ДЦ 

001120, 
виданий 

28.04.2004

30 Ботаніка Житомирський 
державний 
педагогічний інститут 
імені І. Франка, 1982 
р., спеціальність – 
«Біологія з 
додатковою 
спеціальністю хімія», 
диплом ИВ № 175199

Державна 
агроекологічна 
академія, кандидат 
біологічних наук,  
06.01.11 – 
«фітопатологія». 
«Еколого-біологічні 
особливості стеблової 
нематоди Ditylenchus 
destructor Thorne при 
паразитуванні на 
картоплі в зоні 
Полісся України», 
диплом ДК № 006654 
від 12.04.2000 р.

Державний 
агроекологічний 
університет, доцент 
кафедри загальної 
екології, атестат 02ДЦ 
001120, від 28.04.2004 
р.

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, доктор 
біологічних наук, 
03.00.05 – ботаніка. 
«Біолого-екологічні 
основи інтродукції 
ароматичних рослин 
родини Lamiaceae 
Lindl. в Центральному 
Поліссі України», 
диплом ДД № 008673 
від 20.07.2020 р.

Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
університет 
біоресурсів та 
природокористування 
України (2017 р.), 
«Методика організації 
і проведення 
самостійної 
навчальної 
пізнавальної 
діяльності та науково-
дослідної роботи 
студентів під час 
вивчення дисципліни 
«Ботаніка», свідоцтво 
СС 00493706/004516-
17.
Сільськогосподарськи
й університет ім. Гуго 
Коллонтая, м. Краків, 
12. 10.2020–
30.03.2021 р, 
«Інноваці у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 
сільського 
господарства Польщі 
та України». 
Сертифікат КR-



300321/037
п.п. 1. 1. Котюк Л. 
Онтоморфогенез 
Hyssopus officinalis L. 
за умов інтродукції в 
ботанічному саду 
ЖНАЕУ. Modern 
Phytomorphology, 
2015. № 7. С. 135–146. 
DOI: 
https://doi.org/10.5281
/zenodo.160381. 
2. Kotyuk L. A. 
Antimicrobial activity 
of oil-bearing plants 
Lamiaceae Lindl. 
towards Escherichia 
coli. Biological Bulletin 
of Bogdan Chmelnitskiy 
Melitopol State 
Pedagogical University, 
2016. Vol. 6 (1), P. 216–
236. DOI: 10.1007/s 
11101 – 014 – 9349 – 1. 
3. Котюк Л. А. 
Особливості 
мікроморфологічної 
будови гісопу 
лікарського. Modern 
Phytomorphology, 
2016. №10. С. 59–67. 
DOI: 
https://doi.org/10.5281
/zenodo.155362. 
4. Kotyuk L.A. 
Biological and 
morphological features 
of erems of  Hyssopus 
officinalis L. 
(Lamiaceae Lindl.). 
Modern 
Phytomorphology, 
2017. № 11. P. 43–49. 
DOI: 
10.5281/zenodo.569064
. 
5. Kotyuk L. A., Shvaika 
O. V. Seasonal rhythms 
of Hyssopus officinalis 
L. plants under 
cultivation in Zhytomyr 
Polissya. Ukrainian 
Journal of Ecology, 
2018. Vol. 8 (1), P. 335–
341. DOI: 
10.15421/2018_219.
6. Ivashchenko, I., 
Kotyuk, L., Bakalova, A. 
(2020). Morphology 
and productivity of 
tarragon (Artemisia 
dracunculus L.) in 
Central Polissya 
(Ukraine). Ukrainian 
Journal of Ecology, 
10(3), 48-55.
п.п. 2. 1. Котюк Л. А. 
Антимікробна 
активність 
етанольного екстракту 
Hyssopus officinalis L. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
біологічна. Львів, 
2015. Вип. 70. С. 237–
234. 
2. Котюк Л. А. Оцінка 
якості насіннєвого 
матеріалу 
Dracocephalum 
moldavica L. при 



інтродукції в умовах 
Житомирського 
Полісся. Наукові 
доповіді НУБіП 
України. Київ, 2015. 
№ 51. URL: 
http://nd.nubip.edu.ua.

3. Kotyuk L. A. Hyssop 
composition depending 
on age and plants 
development phases. 
Biotechnologia acta. 
Kyiv, 2015. Vol. 8, № 5. 
P. 55–63. DOI: 
10.15407/biotech8.04.0
55. 
4. Котюк Л. А., 
Рахметов Д. Б. 
Біологічно активні 
речовини Origanum 
vulgare L. Физиология 
растений и генетика, 
2016. Т. 48. № 1. С. 
20–25. 
5. Котюк Л. А., 
Рахметов Д. Б., 
Пінкіна Т. В. Оцінка 
успішності інтродукції 
ароматичних рослин 
родини Lamiacea 
Lindl. в умовах 
Полісся України. 
Інтродукція рослин, 
2017. Вип. 1 (73). С. 11–
20.
п.п. 3. Котюк Л. А. 
Інтродукція 
ароматичних рослин 
родини Lamiaceae 
Lindl. у Центральному 
Поліссі України. 
Монографія. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 211 с.
п.п. 7. Експерт 
Національного 
агенства із 
забезпечення якості 
вищої освіти зі 
спеціальностей 
Біологія та Екологія з 
2020 р.  
п.п. 8. Керівник 
пошуково-ініціативної 
теми «Еколого-
біологічні особливості 
інтродукції рослин 
родини Lamiaceae в 
умовах ботанічного 
саду Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету» (номер 
державної реєстрації 
01130000719, 2013– 
2018 рр.). 
З 2019 р. - член 
редакційної колегії 
наукового видання 
Наукові 
горизонти/Scientific 
Horizons, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України. Рецензент 
наукового журналу 
«Інтродукція рослин» 
з 2020 р.
п.п. 9. Керівництво 
науковою роботою 



учениці 9-б класу  
Нікітчук А.Р. 
Житомирської 
загальноосвітньої 
школи ӏ-ӏӏӏ ступенів № 
30 на тему «Еколого-
біологічні особливості 
лаванди справжньої в 
умовах ботанічного 
саду ЖНАЕУ», яка на 
II етапі 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” посіла 1 
місце у секції 
«ботаніка і зоологія»  
(2019 р.). Участь у 
журі  конкурсів-
захистів “Мала 
академія наук 
України” відділення 
«Хімія та біологія», 
секція «Ботаніка та 
зоологія"(2015-2018 
рр.).
п.п. 10. Організаційна 
робота у ВНЗ:
- на посаді завідувача 
кафедри загальної 
екології з 01.07. 2019 
р.
- член науково-
технічної ради 
Науково-
інноваційного 
інституту екології і 
лісу Поліського 
національного 
університету з 2019 р. 
- член вченої ради 
факультету лісового 
господарства та 
екології Поліського 
національного 
університету з 2019 р..
п.п. 12. 1. Спосіб 
створення 
композиційного 
фіточаю з 
імуномоделюючими 
властивостями: пат. 
129876 Україна: МПК 
А 23 F 3/34 (2006.01). 
№ u 201807149; заявл. 
25. 06. 2018; опубл. 12. 
11. 2018, Бюл. № 21. 
2. Спосіб створення 
композиційного 
фіточаю з 
антиоксидантними 
властивостями: пат. 
131582 Україна: МПК 
А 23 F 3/34 (2006.01). 
№ u201807123; заявл. 
25. 06. 2018; опубл. 25. 
01. 2019, Бюл. № 2. 
3. Фітокомпозиційний 
чай «Гармонія»: пат. 
141971 Україна: МПК 
А 23 F 3 /14 (2006.01). 
№ u 201908702; 
заявл. 18.07.2019; 
публ. 12 05.2020, Бюл. 
№ 9. 
4. Композиційний 
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галузі знань 20 
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матеріали Міжнар. 
наук. конф. до 230-
річчя дендропарку 
«Олександрія» НАН 
України, 19–20 
вересня 2018 р. Біла 
Церква: ТОВ 
«Білоцерківдрук», 
2018. С. 159–161. 
5. Іващенко І. В., 
Фіщенко В. В., 
Рахметов Д. Б., Котюк 
Л. А.  Біохімічна 
характеристика 
надземної маси 
Glebionis coronaria L. 
Cassini ex Spach 
(Asteraceae) за 
інтродукції в 
Центральному Поліссі 
України. 
Фундаментальні та 
прикладні аспекти 
інтродукції рослин у 
реаліях євроінтеграції: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 9–
11 жовтня 2018 р. К.: 
Ліра-К., 2018. С. 198–
199.
6. Котюк Л. А, 
Іващенко І. В., 
Рахметов Д. Б. 
Інтродукція 
ароматичних рослин 
родин Lammiaceae і 
Asteraceae у 
ботанічному саду 
ЖНАЕУ. Генофонд 
колекцій ботанічних 
садів і дендропарків – 
запорука сталих 
фітоценозів в умовах 
кліматичних змін : зб. 
ст. міжнар. наук. 
конф., присвяч. 150-
річчю Ботанічного 
саду ім. акад. В. І. 
Липського ОНУ ім. І. 
І. Мечникова. Одеса : 
ОНУ, 2017. С. 166–169.
п.п. 16. 
Член товариства 
мікробіологів України 
імені С. М. 
Виноградського 
(ТМУ).

193732 Кравчук 
Микола 
Миколайови
ч

доцент, 
Суміщення

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 

18 Ґрунтознавств
о та 
землеробство

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
2000 р., спеціальність 
«Агрономія», 
кваліфікація «Вчений 



закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
1301 

Агрономія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 032444, 

виданий 
19.01.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032976, 
виданий 

30.11.2012

агроном», диплом ТМ 
№12890855 від 
26.05.2000 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 06.01.03 – 
агроґрунтознавство і 
агрофізика, 
Національний 
аграрний університет 
(м. Київ), диплом ДК 
№032444, від 
19.01.2006 р. Тема 
дисертаційної роботи: 
“Оптимізація режиму 
органічної речовини у 
легких за 
гранулометричним 
складом ґрунтах 
Полісся”.

Доцент кафедри 
охорони довкілля та 
збалансованого 
природокористування
, 2012 р. Атестат 
доцента 12ДЦ 032976 
від 30.11.2012 р.

Підвищення 
кваліфікації: 2020 р., 
СС 00493706/011311-
20 від 28.02.20 р., ННІ 
неперервної освіти і 
туризму НУБіП 
України. 

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. Valerko, R. A., 
Herasymchuk, L. O., 
Martenyuk, G. M., 
Kravchuk, M. M. (2018) 
Ecological assessment 
of vegetable products 
grown in the city of 
Zhytomyr and its 
residential suburb. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 8(1). 927–938.  
doi: 
10.15421/2018_295 
(Web of Science).
2. Herasymchuk, L. O., 
Martenyuk, G. M., 
Valerko, R. A.,  
Kravchuk, M. M. 
Demographic and onco-
epidemiological 
situation in radioactive 
contaminated territory 
of Zhytomyr Oblast. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems, 10(1), 
2019, 32–38. 
https://doi.org/10.1542
1/021905 (Web of 
Science).
3. Kotelnytska A., 
Тymoshchuk Т., 
Kravchuk M., Sayuk O., 
Nevmerzhytska O. 
Mineral nutrition 
optimization as a factor 
affecting blue lupine 
crop productivity under 
conditions of global 



climate warming. 
Romanian Agricultural 
Research. 2021. NO. 38. 
https://www.incda-
fundulea.ro/rar/nr38fol
/rar38.30.pdf (Scopus) 
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
11.
1.  Кравчук М. М., 
Кропивницький Р. Б., 
Довбиш Л. Л., 
Яковенко О. П. Зміна 
агрофізичних 
показників світло-
сірого лісового ґрунту 
залежно від способів 
основного обробітку 
та удобрення в 
Правобережному 
Поліссі. Збірник 
наукових праць 
Національного 
наукового центру 
«Інститут 
землеробства НААН». 
Київ: Едельвейс, 2016. 
Вип. 3–4. С.12-22.
2  Довбиш Л. Л., 
Кравчук М. М., 
Архип’юк Є. В. Оцінка 
ефективності 
удобрення пшениці 
озимої комплексними 
добривами на основі 
результатів листкової 
діагностики. 
Агропромислове 
виробництво Полісся, 
2019. Вип. 12. С. 13–17.
3.  Кравчук М. М., 
Кропивницький Р. Б., 
Андріяш В. В., 
Климчук В. В., Мисько 
К. В. Зміна 
агрофізичних 
показників ґрунту та 
продуктивності 
картоплі за 
ґрунтозахисних 
агротехнологій. 
«Наукові горизонти», 
«Scientific horizons», 
2019. № 11 (84) С. 61–
68.
4. Кравчук М. М., 
Кропивницький Р. Б., 
Клименко Т. В., 
Ярмолович О. О., 
Кропивницький В. Б. 
Забур’яненість посівів 
жита озимого залежно 
від способів обробітку 
ґрунту в умовах 
переходу до 
органічного 
землеробства. 
«Наукові горизонти», 
«Scientific horizons», 
2020. № 1 (86). С. 39–
45.
5. Журавель С. В., 
Кравчук М. М., 
Клименко Т. В., 
Поліщук В. О. 
Вирощування 
черв’яків 
промислового 
спрямування 



контейнерним 
способом в умовах 
Житомирського 
Полісся. Наукові 
горизонти, 2020, № 
05 (90). С. 22–-28. doi: 
10.33249/2663-2144-
2020-90-5-22-28. 
6. Поліщук В. О., 
Журавель С. В., 
Кравчук М. М., 
Залевський Р. А. 
Ефективність рідких 
комплексних добрив 
за різних систем 
удобрення картоплі в 
умовах Полісся 
України. Наукові 
горизонти, 2020, № 
08 (93). С. 141–148. 
doi: 10.33249/2663-
2144-2020-93-8-141-
148.
п.п. 3. 1. Практикум з 
лісового 
ґрунтознавства: 
навчальний посібник 
(для студентів 
напряму підготовки 
205 „Лісове 
господарство”) / С. І. 
Веремеєнко Л. Л. 
Довбиш, М. М. 
Кравчук; за ред. С. І. 
Веремеєнка. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2016. 168 с.
2. Журавель С. В., 
Кравчук М. М., 
Кропивницький Р. Б. 
[та ін.] (2020). 
Органічні добрива: 
навч. посіб. / С. В. 
Журавель, М. М. 
Кравчук, Р. Б. 
Кропивницький, Т. В. 
Клименко, О. І. 
Трембіцька, В. Г. 
Радько, С. А. 
Нігородова, М. О. 
Дяченко, С. С. 
Журавель, В. О. 
Поліщук; За ред. С. В. 
Журавля. Житомир : 
Вид-во Поліського ун-
ту, 2020. 200 с.
п.п. 5. 
Короткотерміновий 
експерт міжнародного 
проекту «Німецько-
Українська співпраця 
в галузі органічного 
землеробства» (2000 
р.)
п.п. 8. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Розробка 
ефективних способів 
приготування 
компостів для 
використання в 
органічному та 
біодинамічному 
землеробстві» 
(державний 
реєстраційний номер 
0118U004149).
п.п. 13. 1.  Надточій П. 
П., Мислива Т. М., 
Кравчук М. М., 
Білявський Ю. А., 



Мартенюк Г. М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Методологія 
організації наукових 
досліджень» (частина 
2) «Статистична 
обробка результатів 
наукових досліджень» 
(для студентів 
спеціальності 
8.04010601 „Екологія 
та охорона 
навколишнього 
середовища”).  
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2015. 164 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
„Методологія оцінки 
якості ґрунтів 
(частина 1)” (для 
студентів 
спеціальності 
8.09010103 
„Експертна оцінка 
ґрунтів”) / П. П. 
Надточій, Т. М. 
Мислива, Л. О. 
Герасимчук, М. М. 
Кравчук [та ін.]. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2016. 100 с.
п.п. 15. 1. Кравчук М. 
М., Мартенюк Г. М., 
Кравчук Т. В. Вплив 
агротехнологій на 
запаси детриту в ясно-
сірих лісових ґрунтах 
Полісся. Новітні 
системи землеробства 
та шляхи підвищення 
еколого-біологічної 
ефективності 
використання земель 
в сучасному 
агрокомплексі: 
матеріали Міжнар. 
науково-практ. конф. 
Дніпро: ДДАЕУ, 2017. 
С.108–110.
2.  Matviichuk B. V., 
Dovbysh L. L., 
Orlovskyi M. Y., 
Kropyvnytskyi R. B., 
Kravchuk M. M. 
Agroecological state of 
soil cover of 
Bereznivskyi region 
Rivne area. Science 
Review, 2018. 3(10). 
Vol.1. March 2018. 
Warsaw, Poland: RS 
Global Sp. z O.O. Р.50–
54.
3.  Кравчук М. М., 
Кропивницький Р. Б. 
Мінімалізація 
обробітку грунту як 
елемент підвищення 
ефективності 
органічного 
виробництва в умовах 
Полісся України. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 



матеріали VІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
23–24 трав. 2019 р. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2019. С. 257–
261.
4. Кравчук М. М., 
Буткус В. В., Оцінка 
агроекологічного 
стану ґрунтів 
Житомирського 
Полісся як базису для 
розвитку органічного 
виробництва в регіоні. 
«Органічне 
агровиробництво: 
освіта і наука»: зб. тез 
II Всеукр. наук.-практ. 
конф. (31 жовтня 2019 
р., Науково-
методичний центр 
ВФПО). Київ, 2019. С. 
134–137.
5.  Шувар І. А., 
Кропивницький Р. Б., 
Кравчук М. М. Сучасні 
системи обробітку 
ґрунту, як фактор 
поліпшення його 
родючості у 
адаптивно-
ландшафтному 
землеробстві. 
Integración de las 
ciencias fundamentales 
y aplicadas en 
elparadigma de la 
sociedad post-
industrial: Colección de 
documentos científicos 
«ΛΌГOΣ» con actas de 
la Conferencia 
Internacional Científica 
y Práctica. Vol.1, 24 de 
abril de 2020. 
Barcelona, España: 
Plataforma Europea de 
la Ciencia. 106-110. 
doi:https://doi.org/10.3
6074/24.04.2020.v1.38.

2871 Іващенко 
Ірина 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена Леніна 
державний 

університет ім. 
Шевченка, рік 

закінчення: 
1984, 

спеціальність:  
фізіологія, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 009145, 
виданий 

24.11.1995, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002769, 
виданий 

18.10.2001

26 Мікробіологія 
та вірусологія

Київський державний 
університет ім. Т. Г. 
Шевченка, 1984 рік, 
спеціальність 
фізіологія, 
кваліфікація – біолог-
фізіолог рослин, 
викладач біології та 
хімії, диплом ЛВ № 
387953 від 6.06. 1984 
р.
Кандидат біологічних 
наук, 03.00.21 – 
фітопатологія.
"Виділення стійких 
форм картоплі проти 
гнилей бульб", 
диплом КН № 009145 
від 24.11.95  1995 р.

Доцент кафедри 
селекції і 
фітомедицини, 
атестат ДС № 002769   
від 18.10. 2001 р.

Підвищення 
кваліфікації у 
Національному 
університеті 



біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної 
освіти, «Методичне 
обгрунтуванняорганіз
ації модульного 
рейтингового 
навчання при 
викладанні 
мікробіології», 
свідоцтво СС 
00493706/004800-17 
від 17. 10. 2017 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. Іващенко І. В., 
Рахметов Д. Б., 
Іваненко Г. Ф. 
Анатомічні 
особливості листка  
Artemisia dracunculus 
L. (Asteraceae) за умов 
інтродукції в 
Житомирському 
Поліссі. Modem 
Phytomorphology. 
2015. Vol. 8:123 – XXX. 
P. 123–129. doi: 
10.5281/ZENODO.5456
68
2. Іващенко І. В. 
Фунгіцидні 
властивості 
ефіроолійних рослин 
роду Artemisia 
відносно Fusarium 
oxysporum. 
Біологічний вісник 
МДПУ. 2015. № 2. С. 
44–53. doi: 
10.15421/2015016,  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/bvmd_2015_2_5
3. Іващенко І. В. 
Антимікробна 
активність 
етанольного екстракту 
Serratula coronata L. 
(Asteraceae) за 
інтродукції в 
Житомирському 
Поліссі. Біологічний 
вісник МДПУ. 2016. Т. 
6, № 1. С. 290–303. 
http://dx.doi.org/10.15
421/201616
4. Іващенко І. В., 
Рахметов Д. Б. 
Біоморфологічні 
особливості Serrratula 
coronata L. 
(Asteraceae) за умов 
інтродукції в 
ботанічному саду 
ЖНАЕУ. Modern 
Phytomorphology. 
2016. Vol. 10. P. 71–82. 
doi:10.5281/zenodo.155
363
5. Ivashchenko I. V. 
Chemical composition 
of essential oil and 
antimicrobial 
properties of 
Chrysantemum 
coronarium 



(Asteraceae). 
Biosistems Diversity. 
2017. V. 25 (2). p. 119–
123. doi: 10.15421/011.
6. Ivashchenko I. V., 
Ivanenko G. F. 
Morphological and 
anatomical structure of 
leaves of Artemisia 
abrotanum (Asteraceae) 
introduced in Zhytomyr 
Polissya. Modern 
Phytomorphology. 
2017. V.11. P. 35–42, 
doi: 
10.5281/zenodo.545668
.
7. Ivashchenko I. V. 
Antimicrobial 
properties of  
Tanacetum balsamita L. 
(Asteraceae) introduced 
in Ukrainian Polissya. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2017. V.7(1). 
P.52–57. doi: 
10.15421/201706.
8. Ivashchenko I. V. 
Biomorphological 
peculiarities of 
Glebionis coronaria 
(Asteraceae) introduced 
in Ukrainian Polissya. 
Modern 
Phytomorphology. 
2018. V.12. P. 59–71. 
doi: 
10.5281/zenodo.129569
4
9. 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.п. 2. 
Загальна кількість 
публікацій у фахових 
виданнях за п’ять 
останніх років – 7.
1. Іващенко І. В., 
Рахметов Д. Б., 
Іващенко О. А. 
Антимікробні 
властивості  Artemisia 
dracunculus L. 
(Asteraceae) при 
інтродукції в Поліссі 
України. Інтродукція 
рослин. 2015. №2. С. 
88–95.
2. Іващенко І. В. 
Дослідження 
фенольних сполук 
полину естрагонового 
(Artemisia dracunculus  
L.). Агроекологічний 
журнал. 2016. № 2. С. 
60–64. 
3. Иващенко И. В. 
Хроматографический 
анализ фенольных 
соединений 
Tanacetum balsamita L. 
(Asteraceae) в 
условиях 
интродукции в 



Житомирском 
Полесье. Физиология 
растений и генетика. 
2016. Т. 48, № 2. С. 
178–183. 
4. Бакалова А. В., 
Іващенко І. В. 
Ентомофаги в системі 
управління 
шкідливістю 
фітофагів на полину 
естрагоновому. Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. Т. 1., 
№1 (58). С.79–85.
5. Іващенко І. В., 
Рахметов Д. Б., Вергун 
О. М. Біохімічні 
особливості 
інтродукованої 
популяції Serratula 
coronata L. 
(Asteraceae) у 
Центральному Поліссі 
України. Plant 
Varieties Studying and 
Protection. 2019. T15, 
№2. Р. 200–2005. 
https: // doi.org / 
10.21498 / 2518-
1017.15.2.2019.173574
6. Бакалова А. В., 
Дереча О. А., Грицюк 
Н. В.,. Шудренко І. В, 
Іващенко І. В. 
Ефективність 
позакореневого 
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and praktikal 
conference, november 
18-20, Boston 2020. C. 
310–313. 

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 Сільськогоспод
арська 
ентомологія

Державний 
агроекологічний 
університет, 2005 р.,  
спеціальність – 
«Агрономія», диплом 
ТМ № 25948608 від 
25.02.2005 р.
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 16.00.10 – 
ентомологія. «Сисні 
шкідники смородини 
чорної та 
удосконалення 
інтегрованого захисту 
в Центральному 
Поліссі України», 
диплом ДК №062344 
від 10.11.2010 р.
Доцент кафедри 
захисту рослин, 
атестат 12ДЦ № 
036044 від 10.10.2013 
р.



НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/004766-17 
«Вповадження 
інтерактивних 
технологій навчання в 
навчальному процесі 
при викладанні 
дисципліни 
«Ентомологія»». Дата 
видачі: 17.11.2017 р.
п.п. 1. 1 А. Bakalova. 
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). p. 4-10 
(Scopus)
2. I. Ivashchenko, L. 
Kotyuk, A. Bakalova 
Morphology and 
productivity of tarragon 
Artemisia dracunculus 
L. in Central Polissya 
Ukraine. Ukrainian 
Journal of Ecology. 
2020, 10(3), S. 48-55. 
doi: 
10.15421/2020_132 
(Web of Science)
3. A. Bakalova, N. 
Hrytsiuk, S. Stoliar, A. 
Tkalenko Special 
aspects of the 
development of black 
currant bushes 
depending on 
weediness level in the 
Ukrainian polissia. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2020, 10(4), S. 
18-22. doi: 
10.15421/2020_161 
(Web of Science)
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
12.
1. 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.
2. Ефективність 
позакореневого 
підживлення 
мікродобривом 
Басфоліар смородини 
чорної проти сисних 
фітофагів / А.В. 
Бакалова, О.А Дереча, 
Н.В. Грицюк та ін. 
Вісник ЖНАЕУ. 2017. 
№ 2 (61), т. 1. C. 35–41.
3. 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. 5–10. 
4. Бакалова А. В., 
Дереча О. А. 
Біологічна стійкість 
різних сортів 
смородини чорної 
проти звичайного 
павутинного кліща. 
Вісник ЖНАЕУ. 2016. 
№2(56), т.1. С. 87–94.
5. Бакалова А. В. 
Ефективність 
сумісного 
застосування 
інсектицидів та 
мікроелементів на 
смородині чорній 
проти оленки 
волохатої. Вісник 
ЖНАЕУ. 2016. 
№2(56), т.1. С. 94–103.
6. Фенологічні 
особливості розвитку 
смородинової 
вузькотілої златки в 
насадженнях 
смородини чорної в 
умовах Полісся 
України / Бакалова А. 
В. та ін. Вісник ПДАА. 
2019. № 3. С.65–71. 
п.п. 3. Загальна 
кількість монографій 
та навчальних 
посібників за п’ять 
останніх років – 3.
1. Основи екологічно 
безпечного 
застосування 
пестицидів у 
інтегрованих система 
захисту 
сільськогосподарських 
культур від шкідливих 
організмів 
агроценозів: навч. 
посібник / Дереча О. 
А.,Ключевич М. М, 
Бакалова А. В. та ін. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 224 с.
2. Технології 
біовиробництва (на 
основі біотехнологій):  
навч. посіб / М.М. 
Лісовий, В.С. Таргоня, 
Т.В. Клименко, С.В. 
Федорчук, О.І. 
Трембіцька, С.В. 
Журавель, А.В. 
Бакалова. Київ, 2018. 
239 с.
3.Технологія 
комплексного захисту 
овочевих культур від 
шкідливих організмів 
у фермерських 
господарствах та на 
присадибних 
ділянках: практ. 
посібник. Дереча О. 
А., Бойчук А.К., 
Бакалова А. В. та ін. 



Житомир: Рута, 2019. 
183 с.
п.п. 8. 1. Керівник 
науково-дослідної 
роботи на тему: 
«Управління 
чисельністю комах-
фітофагів ягідних 
культур та 
удосконалення 
системи захисту в 
Центральному Поліссі 
України» за номером 
державної реєстрації 
№0116U008855
п.п. 13. 1. «Роль 
фітоекспертизи 
насіння і прогнозу 
розвитку шкідливих 
організмів у 
інтегрованому захисті 
зернових культур» / 
Дереча О. А., Бакалова 
А. В., Грицюк Н. В., 
Бойчук А. К. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 36 с.
2. Бакалова А. В. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
лабораторно-
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Ентомологія» для 
студентів ОС 
«Бакаларв» 
спеціальності 201 
«Агрономія» галузь 
знань 20 «Аграрні 
науки і 
продовольство» 
денної і заочної 
форми / Бакалова А. 
В. та ін.  Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. 109 с.
п.п. 14. Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
«Дослідник» п.п. 15. 1. 
Бакалова А. В., Дереча 
О. А., Грицюк Н. В., 
Іващенко І.В., 
Весельський В.Г. 
Ефективність 
застосування різних 
рівнів мінерального 
живлення при захисті 
смородини чорної від 
шкідників умовах 
дослідного поля 
ЖНАЕУ. The 1-st 
International scientific 
and practical 
conference «Dynamics 
of the development of 
world science» 
September 25-27, 2019. 
Perfect Publishing. 
Vancouver. Canada. 
2019. Р. 29-33.
2. Бакалова А.В., 
Васельський В.Г. 
Ефективність 
застосування різних 
рівнів мінерального 
живлення при захисті 
смородини чорної від 
сисних шкідників в 
умовах дослідного 



поля ЖНАЕУ. Наукові 
читання: збірник тез 
доповідей науково-
практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених агрономічного 
факультету. Житомир. 
17 Травня 2019. С. 68–
71. 
3. Бакалова А. В., 
Ренкас М. М. Стійкість 
різних сортів 
смородини чорної 
проти звичайного 
павутинного кліща в 
умовах дослідного 
поля ЖНАЕУ. «Topical 
issues of the 
development of modern 
science» Abstracts of II 
International Scientific 
and Practical 
Conference. 16-18 
October 2019 Sofia, 
Bulgaria. . 329–333.
4. Бакалова А. В., 
Грицюк Н. В., Ренкас 
М. М., Ковальчук М. 
С. Ефективність 
стійких сортів 
смородини чорної при 
сумісному 
застосуванні 
інсектициду і 
комплексних добрив 
для захисту від 
звичайного 
павутинного кліща. 
«Science, society, 
education: topical 
issues and development 
prospects» I 
международная 
научно-практическая 
конференция  16-17 
декабря 2019 г. 
Харьков, Украина. С. 
406–411.
5. Бакалова А. В., 
Панченко М. О., 
Ковальчук А. В., 
Боярчук Р. В., 
Карбовська Т.О. 
Господарська 
ефективність 
застосування 
комплексних добрив 
при захисті 
смородини чорної від 
звичайного 
павутинного кліща в 
умовах навчально 
дослідного поля. 
Fundamental and 
applied research ind the 
modern world. 
Abstrakst of IV 
international sctientifiic 
and praktikal 
conference, november 
18-20, Boston 2020. C. 
310–313.

60297 Тимощук 
Тетяна 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
магістра, 

Вінницький 
національний 

19 Хімічний 
захист рослин 
з основами 
агротоксиколо

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
2000 р., спеціальність 



аграрний 
університет, 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
201 Агрономія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028628, 
виданий 

13.04.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021897, 
виданий 

23.12.2008

гії «Агроекологія», 
кваліфікація агроном-
еколог, диплом ТМ 
№11980396 від 
17.03.2000 р.

Вінницький 
національний 
аграрний університет 
кваліфікація магістр 
спеціальність 
«Агрономія» Диплом 
М19 №140304 від 
26.12.2019 р. кандидат 
сільського-
сподарських наук, 
03.00.16 – екологія, 
«Агроекологічне 
обґрунтування 
природоохоронної 
системи захисту 
насіннєвих посівів 
озимої пшениці від 
хвороб в умовах 
Полісся України», 
диплом: ДК №028628 
від 13.04.2005 р. 
доцент кафедри 
захисту рослин, 
атестат 12 ДЦ 
№021897 від 
23.12.2008 р.

ННІ післядипломної 
освіти НУБіПУ, 
«Характеристика 
основних видів 
контролю успішності 
студентів з 
дисципліни 
«Хімічний захист 
рослин з основами 
агротоксикології»», 
свідоцтво СС 
00493706/004873-17 
від 17.11.2017 р.
2017 р.
Інститут 
рослинництва ім. В.Я. 
Юрʼєва НААН. 
«Формування, 
ведення, ефективне 
використання 
колекцій генетичних 
ресурсів рослин». 
Сертифікат Серія ГР 
№ 00497176/000191-
21 від 26.02.2021 р.
Сільськогосподарськи
й університет ім. Гуго 
Коллонтая, м. Краків, 
12. 10.2020–
30.03.2021 р, 
«Інноваці у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 
сільського 
господарства Польщі 
та України». 
Сертифікат КR-
300321/038.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 1. 
1. Kotelnytska A., 
Тymoshchuk Т., 
Kravchuk M., Sayuk O., 



Nevmerzhytska O. 
Mineral nutrition 
optimization as a factor 
affecting blue lupine 
crop productivity under 
conditions of global 
climate warming. 
Romanian Agricultural 
Research. 2021. NO. 38. 
https://www.incda-
fundulea.ro/rar/nr38fol
/rar38.30.pdf 
1. Ivanova I., Serdyuk 
M., Malkina V., Priss 
О., Herasko T. and 
Тymoshchuk Т. 
Investigation into 
sugars accumulation in 
sweet cherry fruits 
under abiotic factors 
effects. Agronomy 
Research 19(X), 2021. 
https://doi.org/10.1515
9/ar.21.004
п.п. 2.
1. Чайка О. В., Лапа С. 
В., Тимощук Т. М., 
Грицюк Н. В. 
Дослідження 
ефективності 
застосування 
біопрепарату Мікро-1 
проти хвороб ячменю 
ярого в умовах 
Полісся. ScienceRise: 
Biological Science. 
2017. № 2 (5) С. 34–37.
2. Ткачук В. П., 
Рябущиц О. П., 
Тимощук Т. Н., 
Котельницкая А. Н. 
Контроль 
засоренности посевов 
ржи озимой в 
условиях Украинского 
Полесья. Вестник 
Белорусской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии. 2018. № 1. 
С. 60–66.
3. Орловський М. Й., 
Тимощук Т. М., 
Конопчук О. В., 
Войцехівський В. І., 
Дідур І. М. Вплив 
елементів технології 
вирощування на 
продуктивність 
пшениці озимої в 
умовах Західного 
Полісся України 
Наукові горизонти. 
Scientific Horizons. 
2019. №11 (84). С. 77–
85.
4. Тимощук Т. М., 
Котельницька Г. М., 
Гурманчук О. В., 
Серба І. В., Юрчик Р. 
В., Шульга О. В. 
Контроль збудників 
фузаріозу колосу 
пшениці озимої за 
використання 
сучасних фунгіцидів. 
Наукові горизонти. 
Scientific Horizons. 
2020. №8(93). С. 112–
118.
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. 
Scientific Horizons. 
2020. №7(92). С. 53–
58. 
п.п. 3.
1. Шкідники ягідних 
культур : навчальний 
посібник / І. М. 
Мринський, В. В. 
Урсал, Т. М. Тимощук 
та ін. ; за ред. І. М. 
Мринського. Київ : 
Інтерконтиненталь, 
2018. 352 с.
2. Захист рослин. 
Терміни і поняття : 
навч. посібн. / Ж. П. 
Шевченко, І. І. 
Мостов’як та ін.; За 
ред. Ж. П. Шевченко, 
І. І. Мостов’як. Умань : 
Сочінський М. М., 
2019. 408 с.
3. Основи екологічно 
безпечного 
застосування 
пестицидів у 
інтегрованих системах 
захисту с.-г. культур 
від шкідливих 
організмів 
агробіоценозів.  
Дереча О.А., 
Ключевич М.М., 
Бакалова А.В., Грицюк 
Т.М., Плотницька 
Н.М., Клименко Т.В., 
Радько В.Г., Тимощук 
Т. М. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018, 232 с.
4. Бондарева Л.М., 
Тимощук Т.М. Кліщі: 
частина І: навчальний 
посібник. Київ: НУБіП 
України, 2020. 383 с.
п.п. 8. Відповідальний 
секретар наукового 
журналу «Наукові 
горизонти. Scientific 
Horizons», 
включеного до 
Переліку наукових 
фахових видань 
України (2014–2020 
рр.) 
Керівник наукової 
теми "Встановити 
закономірності 
поширення 
сегетальної та 
рудеральної 
рослинності з метою 
удосконалення заходів 
регулювання рівня їх 
присутності в агро- та 
фітоценозах 
Житомирського 
Полісся" (держ. 
реєстр. номер 
0120U105013).



п.п. 13. 1. Методичний 
посібник з 
дисципліни 
«Діагностика хвороб 
рослин» для 
проведення 
лабораторних занять 
студентам ОС 
«Магістр» 
спеціальності 202 
«Захист і карантин 
рослин» /  Л. О. 
Крючкова, Т. М. 
Тимощук, Н. В. 
Грицюк, О. А. Дереча 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 80 с.
2. Рекомендації щодо 
догляду за посівами 
озимих зернових 
культур у весняний 
період вегетації з 
урахуванням 
фітосанітарного стану 
агроценозу / О. А. 
Дереча та ін. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2017. 44 с.
3. Основи екологічно 
безпечного 
застосування 
пестицидів у 
інтегрованих системах 
захисту с.-г. культур 
від шкідливих 
організмів 
агробіоценозів : 
навчальн. посібник / 
М. М. Ключевич та ін. 
Житомир :  ЖНАЕУ, 
2018. 231 с.
4. Тимощук Т. М. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
“Хімічний захист 
рослин з основами 
агротоксикологї” для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня за спеціальністю 
202 «Захист і 
карантин рослин». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020, 60 с.
5. Тимощук Т. М. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
“Фізіологічні зміни в 
живих організмах при 
застосуванні 
пестицидів” для 
здобувачів вищої 
освіти другого 
(магістерського) рівня 
за спеціальністю 202 
«Захист і карантин 
рослин». Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019, 43 с.
п.п. 14. Здійснювала 
керівництво науковою 
роботою: 
– студентки 3 курсу 
Марчук В. С., яка 
зайняла 3-ге місце за 
участь у II тур 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 



наукових робіт у 
2015–2016 н. р. у 
Харківському 
національному 
аграрному 
університеті ім. В. В. 
Докучаєва з напряму 
«Агрономія» (24–25 
березня 2016 р.);
– студентки 4 курсу 
Марчук В. С., яка 
зайняла 2-ге місце за 
участь у II тур 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 
2016–2017 н. р. у 
Харківському 
національному 
аграрному 
університеті ім. В. В. 
Докучаєва з напряму 
«Агрономія» (16–17 
березня 2017 р.);
– студентки 4 курсу 
Бондар Т.Л., яка 
зайняла 2-ге місце за 
участь у II тур 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 
2018–2019 н. р. у 
Вінницькому 
національному 
аграрному 
університеті з 
напряму «Агрономія» 
(26–28 березня 2019 
р.);
– студента 3 курсу 
Шульги С.Ю., який 
зайняв 3-ге місце за 
участь у II тур 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 
2019–2020 н. р. у 
Вінницькому 
національному 
аграрному 
університеті з 
напряму «Агрономія» 
(25–27 березня 2020 
р.);
Член апеляційної 
комісії ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 2018–2019 
навчального року 
серед студентів вищих 
аграрних закладів 
освіти України ІІІ–ІV 
рівні акредитації зі 
спеціальності 202 
«Захист і карантин 
рослин».
п.п. 15. 1. Тимощук Т. 
Н., Грицюк Н. В., 
Котельницкая А. Н. 
Видовой состав 
сорных растений 
фитоценозов 
Украинского Полесья. 
Современные 
проблемы 
экспериментальной 
ботаники: материалы 
І Междун. научн. 
конф. молодых 
учёных, 



приуроченной Году 
науки в Республике 
Беларусь (г. Минск, 
27–29 сентября 2017 
г.) / Национальная 
академия наук 
Беларуси ; ГНУ 
«Институт 
экспериментальной 
ботаники им. В.Ф. 
Купревича НАН 
Беларуси». Минск: 
Колорград, 2017. С. 
68–71.
2. Грицюк Н. В., 
Тимощук Т. Н., 
Дереча А. А. Влияние 
агротехнических 
приемов на 
вредоносность 
церкоспореллеза 
озимой пшеницы : 
Protecţia Plantelor în 
Agricultura Convenţială 
şi Ecologică : 
Materialele conferinţei 
internaţionale ştiinţifice 
: În numele 
Proiectului"Consolidare
a capacităţilor regionale 
pentru aplicarea 
tehnologiilor ecologice 
în sistemele integrate de 
gestionare a 
dăunătorilor", (10–12 
decembrie 2018) 
Chișinău, Republica 
Moldova :  
Biotehdesign, 2018. P. 
105–108.
3. Тимощук Т., 
Курковський С., 
Луценко Д., Іщук А. 
Розвиток Alternaria 
Nees у посівах 
соняшнику 
однорічного залежно 
від застосування 
фунгіцидів. Тенденції 
та перспективи 
розвитку науки і 
освіти в умовах 
глобалізації: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції. Зб. наук. 
праць. Переяслав, 
2020. Вип. 65. С. 477–
479.
4. Тимощук Т. М. 
Барановський В. А. 
Перезимівля ріпаку 
озимого залежно від 
застосування 
рістрегулюючих 
фунгіцидів. Сучасні 
проблеми ведення 
сільського та лісового 
господарства в умовах 
глобальної зміни 
клімату: Всеукр. 
наук.-практ. конф. (11 
березня 2020 р., м. 
Житомир). Житомир: 
ЖАТК, С.128–130.
5. Тимощук Т. М., 
Котельницька Г. М., 
Бондар С. О., 
Рейстровий В. С. 
Фунгіцидний 



контроль мікозів 
ячменю ярого. 
Проблеми екології та 
екологічно 
орієнтованого захисту 
рослин: матеріали 
Міжнар. наук-практ. 
конф. факультету 
захисту рослин 
Харківського 
національного аграр. 
ун-ту ім. В. В. 
Докучаєва, присв. 130-
річчю з дня 
народження 
академіка ВАСГНІЛ, 
член-кор. НАНУ, д. б. 
н., професора, 
фундатора та першого 
декана факультету Т. 
Д. Страхова, 29−30 
жовтня 2020 р. 
Харків: «Планета–
прiнт», 2020. С. 151–
153.
п.п.  16. Член 
товариства 
мікробіологів України 
ім. С. М. 
Виноградського.

207417 Плотницька 
Наталія 
Михайлівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
130107 

Агрономiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 004007, 

виданий 
19.01.2012

9 Основи 
карантину 
рослин

Державний 
агроекологічний 
університет, 2005 р., 
за спеціальністю 
«Агрономія», 
кваліфікація – вчений 
агроном, диплом ТМ 
№ 28179702 від 
15.07.2005 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 06.00.11 – 
фітопатологія. 
«Особливості 
розвитку фітофторозу 
картоплі 
(Рhytophthora 
infestans (Мont) de 
Вary) та 
обґрунтування заходів 
захисту в умовах 
Полісся України», 
диплом ДК №004007 
від 19.01.2012 р.

Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної 
освіти. Тема: 
«Електронний 
навчальний курс з 
дисципліни 
«Сільськогосподарськ
а фітопатологія». 
Свідоцтво 
СС00493706/001590-
16 від 15.12.2016 р.
Сільськогосподарськи
й університет ім. Гуго 
Коллонтая, м. Краків, 
12. 10.2020–
30.03.2021 р, 
«Інновації у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 



сільського 
господарства Польщі 
та України». 
Сертифікат КR-
300321/045.
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 1. 
1. Моskаlеts Т.Z., 
Vоvkоhоn А.H., 
Ovezmyradova O.B., 
Merzlova H.V., 
Nevmerzhitska O.M., 
Plotnytska N.M., 
Gurmanchuk O.V., 
Nasikovskyi V.A., 
Kravets О.О., Моskаlеts 
V.V. Parameters of 
adaptability, biological 
and economical 
valuable traits of soft 
wheat promising lines 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 2020, 10(5), 
101-110  (Web of 
Science)
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
13.
1. Карась. І. Ф., 
Невмержицька О. М., 
Плотницька Н. М., 
Павлюк І. О. 
Ідентифікація та 
вивчення 
антагоністичних 
особливостей грибів-
деструктантів 
целюлози щодо 
збудника фузаріозної 
гнилі коренеплодів 
цукрових буряків. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету. 2019. № 
23. С. 164–170.
2. Невмержицька О. 
М., Плотницька Н. М., 
Суслик Л. О. 
Особливості елементів 
системи захисту 
цукрових буряків від 
коренеїду. Карантин і 
захист рослин. 2019. 
№ 5–6 С. 24–27.
3. 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
4. Грицюк Н. В., 
Плотницька Н. М., 
Тимощук Т. М., 
Довбиш Л. Л., 
Бондарева Л. М. 
Вплив обробітків 
ґрунту на 
забур’яненість посівів 
пшениці озимої в 



умовах Полісся 
України. Наукові 
горизонти. ЖНАЕУ, 
2020. № 5 (90). С. 15–
21
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. 
ЖНАЕУ, 2020. № 07 
(92). С. 53–58
п.п. 3. 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 та ін. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 232 с.
п.п. 8.  Виконавець 
наукових тем:
«Агроекологічне 
обґрунтування заходів 
зменшення 
шкідливості 
сегетальної 
рослинності в 
агроценозах Полісся 
(0116U5756)
«Встановити 
закономірності 
поширення 
сегетальної та 
рудеральної 
рослинності з метою 
удосконалення заходів 
регулювання їх 
присутності в агро- та 
фітоценозах 
Житомирського 
Полісся 
(0116U008857)»
«Поширення, 
шкодочинність, 
біологічні особливості 
та заходи захисту 
кукурудзи від 
сажкових хвороб в 
умовах Житомирської 
області 
(0116U005757)»
п.п. 10. Секретар 
Науково-
інноваційного 
інституту 
агротехнологій та 
землеустрою 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету (2016–
2020 рр.).
п.п. 13. 1. Ключевич М. 
М., Невмержицька О. 
М., Плотницька Н. М. 



Методичні вказівки 
щодо проведення 
лабораторно-
практичних занять з 
дисципліни “Імунітет 
рослин” для студентів 
агрономічного 
факультету 
спеціальності 202 
“Захист і карантин 
рослин”: метод. 
реком. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2017. 58 с.
2. 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 і карантин 
рослин». Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. 49 с.
3. Гурманчук О. В., 
Плотницька Н. М., 
Невмержицька О. М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторно-
практичних робіт із 
дисципліни 
«Біологічний захист 
рослин від бур’янів» 
для підготовки 
фахівців ОС 
«Бакалавр» зі 
спеціальності 202 
«Захист і карантин 
рослин» галузі знань 
20 «Аграрні науки та 
продовольство». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 42 с.
4. Плотницька Н. М., 
Гурманчук О. В. 
Методичні 
рекомендації для 
написання курсової 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Зовнішній і 
внутрішній карантин» 
студентами ОС 
«Магістр» 
спеціальності 202 
«Захист і карантин 
рослин» галузі знань 
20 «Аграрні науки та 
продовольство». 
Житомир, ПНУ. 2020. 
21 с.
п.п. 15. 
1. Плотницька Н. М., 
Невмержицька О. М., 
Хоменко І. О. 
Стійкість сортів 
картоплі іноземної 
селекції до 
дитиленхозу. Наукові 
засади підвищення 
ефективності 
сільськогосподарськог
о виробництва: 
матеріали Ⅳ 
Міжнарод. наук.-



практ. конф., 26-
27листоп. 2020 р. у 2-
х ч., ч. 2. Харків: 
ХНАУ, 2020. С. 152–
154
2. Плотницька Н. М., 
Оксенюк Ю. В. 
Ефективність 
механічних заходів 
проти амброзії 
полинолистої. 
Проблеми екології та 
екологічно 
орієнтованого захисту 
рослин: матеріали 
Міжнар. наук-практ. 
конф. 29−30 жовт. 
2020 р. Харків: 
«Планета–прiнт», 
2020. С. 121–123.
3. Невмержицька О. 
М., Плотницька Н. М., 
Гурманчук О. В. 
Біодеградація 
целюлозовмісної 
сировини відходів 
сільського 
господарства за 
використання 
мікроорганізмів. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VIII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Житомир 
21–22 травня 2020 р.). 
Житомир: Вид.-во 
ПНУ, 2020. С. 308–
310.
4. Плотницька Н. М., 
Гурманчук О. В., 
Войтенко А. Ю. 
Стійкість гібридів 
кукурудзи до 
сажкових хвороб. 
Збалансоване 
природокористування
: традиції, 
перспективи та 
інновації: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Київ, 3 
грудня 2019 р.). К.: 
ДІА, 2019. С. 96–98
5. Ключевич М. М., 
Дереча О. А., Вигера 
С.М., Плотницька Н. 
М., Невмержицька О. 
М., Залевський Р. А. 
Перспективи 
формування і 
функціонування 
сталих 
урбофітоценозів 
Полісся України. 
«Трофологія (Вчення 
про закономірності 
живлення біоти та 
правильного 
харчування людей) – 
новітній 
міждисциплінарний 
напрям в Україні»: 
матеріали наук.-
освітньо-практ. конф., 
25–26 квітня 2019 р. 
Житомир: Вид-во 
«ЖНАЕУ», 2019. С. 
30–33.
6. Гурманчук О. В., 



Саюк О. А., 
Плотницька Н. М., 
Павлюк І. О. 
Урожайність сортів 
картоплі у вогнищах 
глободерозу. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VI Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
24–25 травня 2018 р. 
Житомир: Видавець 
О. О. Євенок, 2018. С. 
102–106.
п.п. 16. Член 
Товариства 
мікробіологів України  
ім. С. М. 
Виноградського.207417 Плотницька 

Наталія 
Михайлівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
130107 

Агрономiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 004007, 

виданий 
19.01.2012

9 Карантинні 
шкідливі 
організми

Державний 
агроекологічний 
університет, 2005 р., 
за спеціальністю 
«Агрономія», 
кваліфікація – вчений 
агроном, диплом ТМ 
№ 28179702 від 
15.07.2005 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 06.00.11 – 
фітопатологія. 
«Особливості 
розвитку фітофторозу 
картоплі 
(Рhytophthora 
infestans (Мont) de 
Вary) та 
обґрунтування заходів 
захисту в умовах 
Полісся України», 
диплом ДК №004007 
від 19.01.2012 р.

Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної 
освіти. Тема: 
«Електронний 
навчальний курс з 
дисципліни 
«Сільськогосподарськ
а фітопатологія». 
Свідоцтво 
СС00493706/001590-
16 від 15.12.2016 р.
Сільськогосподарськи
й університет ім. Гуго 
Коллонтая, м. Краків, 
12. 10.2020–
30.03.2021 р, 
«Інновації у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 
сільського 
господарства Польщі 
та України». 
Сертифікат КR-
300321/045.
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 1. 
1. Моskаlеts Т.Z., 
Vоvkоhоn А.H., 



Ovezmyradova O.B., 
Merzlova H.V., 
Nevmerzhitska O.M., 
Plotnytska N.M., 
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«Наукові читання –
2020» Житомир, 
ЖНАЕУ. 2020. С. 64–
66.
5. Невмержицька О. 
М., Плотницька Н. М., 
Гурманчук О. В. 
Грунтові гербіциди та 
їх застосування у 
посівах сої. «Наукові 
читання –2020». 
Житомир, ЖНАЕУ. 
2020. С. 72–75.
п.п. 16. Член 
Товариства 
мікробіологів України  
ім. С. М. 
Виноградського.

204232 Невмержиць
ка Ольга 
Михайлівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Державний 

агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

070801 
Екологiя та 

охорона 
навколишньог
о середовища, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012594, 
виданий 

28.03.2013

9 Імунітет 
рослин

Державний 
агроекологічний 
університет, 2007 р., 
спеціальність – 
«Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища», 
кваліфікація – 
Агроном-еколог, 
диплом ТМ 
№32941192 від 
13.07.2007 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 06.01.11 – 
фітопатологія. 
«Хвороби цукрових 
буряків, які 
спричиняються 
грибами родів 
Fusarium і Rhizoctonia 
та використання 
Trichoderma hamatum 
(bonordem) і інших 
біологічних засобів 
для обмеження їх 
розвитку», диплом ДК 
№ 012594 від 
28.03.2013 р.

Національний 



університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
післядипломної 
освіти. «Сучасні 
підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни «Імунітет 
рослин» у вищій 
школі». Свідоцтво СС 
00493706/004542-17 
від 23.10.2017 р.

Інститут 
рослинництва ім. В.Я. 
Юрʼєва НААН. 
«Формування, 
ведення, ефективне 
використання 
колекцій генетичних 
ресурсів рослин». 
Сертифікат Серія ГР 
№ 00497176/000192-
21 від 26.02.2021 р.
Сільськогосподарськи
й університет ім. Гуго 
Коллонтая, м. Краків, 
12. 10.2020–
30.03.2021 р, 
«Інновації у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 
сільського 
господарства Польщі 
та України». 
Сертифікат КR-
300321/004

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. Моskаlеts Т.Z., 
Vоvkоhоn А.H., 
Ovezmyradova O.B., 
Merzlova H.V., 
Nevmerzhitska O.M., 
Plotnytska N.M., 
Gurmanchuk O.V., 
Nasikovskyi V.A., 
Kravets О.О., Моskаlеts 
V.V. Parameters of 
adaptability, biological 
and economical 
valuable traits of soft 
wheat promising lines 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 2020, 10(5), 
101-110  (Web of 
Science)
2. Kotelnytska A., 
Тymoshchuk Т., 
Kravchuk M., Sayuk O., 
Nevmerzhytska O. 
Mineral nutrition 
optimization as a factor 
affecting blue lupine 
crop productivity under 
conditions of global 
climate warming. 
Romanian Agricultural 
Research. 2021. NO. 38. 
https://www.incda-
fundulea.ro/rar/nr38fol
/rar38.30.pdf (Scopus)
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 



п’ять останніх років – 
11.
1. Карась. І. Ф., 
Невмержицька О. М., 
Плотницька Н. М., 
Павлюк І. О. 
Ідентифікація та 
вивчення 
антагоністичних 
особливостей грибів-
деструктантів 
целюлози щодо 
збудника фузаріозної 
гнилі коренеплодів 
цукрових буряків. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету. 2019. № 
23. С. 164–170.
2. Невмержицька О. 
М., Плотницька Н. М., 
Суслик Л. О. 
Особливості елементів 
системи захисту 
цукрових буряків від 
коренеїду. Карантин і 
захист рослин. 2019. 
№ 5–6 С. 24–27.
3. 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
4. Оцінка нових 
селекційних форм 
калини звичайної за 
екологічними і 
господарсько цінними 
ознаками / Москалець 
В. В., Москалець Т. З., 
Барат Ю. М., 
Овезмирадова О. Б., 
Невмержицька О. М. 
Наукові горизонти. 
ЖНАЕУ, 2020. № 08 
(93). С. 125–133.
5. Маційчук В. М., 
Невмержицька О.М. 
Експертиза сортів 
круп’яних культур: 
гречка звичайна 
(Fagopyrum 
esculentum Moench). 
Scientific proceedings 
of the international 
network AgroBioNet of 
the institution and 
researcher of 
international research, 
education and 
development 
programme 
“Agrobiodiversity for 
improving nutrition, 
health, and life quality 
2016“: Nitra, 2016. C. 
250–255.
п.п. 8. Виконавець 
наукових тем:
1. Встановити 
закономірності 
поширення 
сегетальної та 
рудеральної 



рослинності з метою 
удосконалення заходів 
регулювання рівня їх 
присутності в агро- та 
фітоценозах 
Житомирського 
Полісся  (Держ. 
реєстр. 
№0120U105013)
2. Біологічні основи 
інтродукції лікарсько-
ароматичних рослин 
родини Айстрових 
(Asteraceae) в 
Житомирському 
Поліссі (Держ. реєстр. 
№0116U005758)
п.п. 10. Заступник 
декана агрономічного 
факультету з 
організаційної роботи 
2016–2017 рр.
п.п. 13. 1. 
Невмержицька О. М., 
Руденко Ю. Ф. 
Методичні вказівки 
щодо проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни
“Генетика, селекція і 
насінництво” для 
студентів 
агрономічного 
факультету денної та 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 201 
“Агрономія” та 202 
«Захист і карантин 
рослин» ОС бакалавр. 
ЖНАЕУ, 2019. 40 с.
2. Робочий зошит для 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Генетика» 
фахівцями освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальностей 201 
«Агрономія», 202 
«Захист і карантин 
рослин» галузі знань 
20 «Аграрні науки і 
продовольство» / 
Немерицька Л. В., 
Невмержицька О. М. 
та ін. Житомир: 
ЖНАЕУ. 2018. 43 с.
3. Науково-
методичний супровід 
щодо ведення 
колекції генетичних 
ресурсів обліпихи 
крушиноподібної 
(HIPPOPHAE 
RHAMNOIDES L.) в 
умовах EX SITU 
(методичні 
рекомендації) / 
Москалець В. В. та ін. 
Київ: Центр учбової 
літератури», 2021. 74 
с. 
п.п. 15. 1. Іващенко І. 
В., Невмержицька О. 
М., Оношко А. В.  
Ураження рослин 
серпію увінчаного 
альтернаріозом за 
інтродукції в 



ботанічному саду 
ЖНАЕУ. Перспективи 
формування і 
функціонування 
сталих 
урбофітоценозів 
Полісся України 
«Трофологія (Вчення 
про закономірності 
живлення біоти та 
правильного 
харчування людей) – 
новітній 
міждисциплінарний 
напрям в Україні»: 
матеріали науково-
освітньо-практичної 
конференції, 25–26 
квітня 2019 р. 
Житомир: Вид-во 
«ЖНАЕУ», 2019. С. 
187–190.
2. Невмержицька О. 
М., Плотницька Н. М., 
Гурманчук О. В. 
Біодеградація 
целюлозовмісної 
сировини відходів 
сільського 
господарства за 
використання 
мікроорганізмів. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VIII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Житомир 
21–22 травня 2020 р.). 
Житомир: Вид.-во 
ПНУ, 2020. С. 308–
310.
3. Невмержицька О. 
М., Плотницька Н. М., 
Овезмирадова О. Б., 
Дроздова А. А. 
Застосування гриба 
Trichoderma при 
захисті цукрових 
буряків від коренеїду. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Житомир 23–24 
травня 2019 року) 
Житомир: Вид-во 
«ЖНАЕУ», 2019. С. 
429–433.
4. Гурманчук О. В., 
Невмержицька О. М., 
Плотницька Н. М., 
Стаднік Р. С. . 
Нематодостійкість 
картоплі – основа 
отримання 
стабільного її урожю.  
«Наукові читання –
2020» Житомир, 
ЖНАЕУ. 2020. С. 64–
66.
5. Невмержицька О. 
М., Плотницька Н. М., 
Гурманчук О. В. 
Грунтові гербіциди та 
їх застосування у 
посівах сої. «Наукові 
читання –2020». 



Житомир, ЖНАЕУ. 
2020. С. 72–75.
п.п. 16. Член 
Товариства 
мікробіологів України  
ім. С. М. 
Виноградського.

310240 Климова 
Катерина 
Яківна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 000424, 

виданий 
22.12.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008095, 
виданий 

11.10.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005598, 
виданий 

17.10.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 007950, 

виданий 
26.09.2012

25 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Житомирський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. І. Франка, 1992 р., 
спеціальність – 
українська мова та 
література, 
кваліфікація – 
вчитель української 
мови та літератури 
середньої школи, 
диплом УВ №790797 
від 30.06.1992 р.

Кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.02 – теорія і 
методика навчання 
української мови, 
«Формування 
культури мовлення 
майбутніх учителів 
початкових класів в 
умовах говірок 
Житомирщини», 
диплом ДК №008095  
від 11.10.2000 р.

Доцент кафедри мов з 
методикою 
викладання в 
початкових класах, 
атестат ДЦ №005598 
від 17.10.2002 р.
Доктор педагогічних 
наук, 13.00.02 – теорія 
і методика навчання 
(українська мова). 
«Формування 
мовнокомунікативної 
професійної 
компетентності 
студентів 
нефілологічних 
спеціальностей 
педагогічних 
університетів», 
диплом ДД №000424 
від 22.12.2011 р.

Професор кафедри 
філології та 
лінгводидактики, 
атестат 12ПР 
№007950, від 
26.09.2012 р.

Інститут педагогіки 
Національної академії 
педагогічних наук 
України. «Культура 
професійного 
мовлення 
неогілологічних 
спеціальностей 
університетів» довідка 
№490. Дата видачі: 
25.10.2018 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:



п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
8.
1. Климова К. Я. 
Дистанційна форма 
навчання української 
мови за системою 
Moodle : проблеми і 
перспективи. Наук. 
вісник МДУ. Сер. 
Педагогіка та 
психологія. 2016. Вип. 
2 (4). С. 124–128.
2. Климова К. Я. 
Формування культури 
українського 
мовлення студентів на 
заняттях зі сценічної 
мови. Наук. вісник 
МДУ. Сер. Педагогіка 
та психологія. 2018. 
Вип. 1 (7). С. 177–180.
3. Климова К. Я. 
Інтерпретація 
драматичного 
літературного твору на 
занятті зі сценічної 
мови у ВНЗ. Вісник 
ЖДУ ім. І. Франка. 
2018. Вип. 3 (94). С. 
96–99.
4. Климова К. Я. 
Розвиток критичного 
мислення студентів у 
процесі роботи з 
інформаційними 
джерелами. Вісник 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка. 2020. 
Вип. 1 (42). С. 90–96.
5. Климова К. Я. 
Теоретико-методичні 
аспекти формування 
мовнокомунікативної 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
сфери публічного 
управління та 
адміністрування. 
Наук. вісник МДУ. 
Сер. Педагогіка та 
психологія. 2020. Вип. 
1 (11). С. 204–207.
п.п. 3. Педагогічна 
риторика: історія, 
теорія, практика : 
монографія / О. А. 
Кучерук та ін. : за ред. 
О. А. Кучерук. К.: 
КНТ, 2016. 258 с. 
п.п. 4. За останні 5 
років підготовлено 3 
кандидати наук.
п.п. 8. 1. Керівник 
наукової теми: 
«Формування 
мовнокомунікативної 
професійної 
компетентності 
здобувачів вищої 
освіти» (держ. 
реєстраційний № 
0120U104048).
2. Член редакційної 
колегії «Вісника ЖДУ 
ім. І. Франка та 
періодичного видання 
вищої школи 



економіки в Будогощи 
«Українська 
полоністика». 
п.п. 10. Завідувач 
кафедри 
лінгвометодики та 
культури фахової 
мови ЖДУ ім. І. 
Франка (наказ № 550-
к від 02.12.2014 р.) до 
19.08.2019 р.
п.п. 11. 1. За п’ять 
останніх років була 
офіційним опонентом 
5 кандидатських та 
докторських робіт.
1. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Нагрибельної І. А. на 
тему: «Самостійна 
робота в системі 
підготовки майбутніх 
учителів до навчання 
української мови в 
початкових класах», 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
доктора педагогічних 
наук зі спеціальності 
13.00.02 «Теорія та 
методика навчання 
(українська мова)». 15 
грудня 2016 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 67.051.03.
2. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Грони Н. В. на тему: 
«Система підготовки 
студентів 
педагогічного 
коледжу до 
формування у 
молодших школярів 
текстотворчих умінь», 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
доктора педагогічних 
наук зі спеціальності 
13.00.02 «Теорія та 
методика навчання 
(українська мова)». 01 
березня 2018 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.133.05.
3. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Гринджук О. Є. на 
тему: «Теоретико-
методичні засади 
формування 
мовнокомунікативної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
лісотехнічних 
спеціальностей», 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
доктора педагогічних 
наук зі спеціальності 
13.00.02 «Теорія та 
методика навчання 
(українська мова)». 25 
травня 2018 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 67.051.03.
4. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Ростикус Н. П. на 
тему: «Теоретико-
методичні засади 



формування 
мовнокомунікативної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
лісотехнічних 
спеціальностей», 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 
«Теорія та методика 
навчання (українська 
мова)». 03 березня 
2019 р. Спеціалізована 
вчена рада Д 
26.133.05.
5. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Томашівської М. М. на 
тему: «Фoрмувaння 
прoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi 
мaйбутнiх учитeлiв 
музики зacoбaми 
укрaїнcькoгo 
нaрoднoгo музичнoгo 
миcтeцтвa», поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 
«Теорія і методика 
професійної освіти». 
15 січня 2020 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 14.053.01.
6. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.053.01 у 
ЖДУ ім. І. Франка 
(відповідно до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України № 326 
від 04.04.2018 р.) до 
вересня 2019 р.
п.п. 14. 1. Директор 
Експериментально-
тематичного центру 
навчальної та 
науково-
дослідницької 
діяльності ЖДУ ім. І. 
Франка (наказ по 
університету про 
створення № 44 від 
28.01.2013 р.) до 
19.08.2019 р.
2. Керівник гуртка 
сценічної мови при 
ННІ педагогіки 
(протокол № 5 від 
24.11.17, наказ № 108 
від 24.11.2017 р.). 
Гуртківці здобули 
гран-прі в номінації 
«Сценічне мистецтво» 
на 7-му 
Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі 
дитячої творчості 
«Весняні барви2018», 
нагороджено 
Студентський театр-
лабораторію ЖДУ ім. 
І. Франка за пєсу К. 
Климової «Вечірня 
зустріч, або дрес-код 
інкогніто» (режисер-
постановник Л. 
Берелет), ГО 



«Талановити діти 
України», м. Київ, 28 
квітня 2018 р.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв перше місце на 
I етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
української мови за 
професійним 
спрямуванням (2020 
р.) – Ісаєв В., студент 
групи ПУА 18-2 
факультету економіки 
та менеджменту.
4. Керівництво 
студенткою, яка 
посіла перше місце у I 
турі Міжнародного 
конкурсу з української 
мови ім. П. Яцика 
(2019 р.) – Саган І., 
студентка групи ЕП-19 
факультету економіки 
та менеджменту.
п.п. 15. 1. Климова К. 
Я. Теоретичні основи 
формування 
креативності студентів 
педагогічних 
спеціальностей на 
заняттях з 
українськомовних 
дисциплін. Креативна 
педагогіка : наук.-
метод. журнал 
Академії 
міжнародного 
співробітництва з 
креативної педагогіки. 
Житомир : Полісся, 
2016. Вип. 11. С. 38–
44.
2. Климова К., 
Чупріна О. Проблеми 
та шляхи 
використання 
мультимедійних 
технологій у сучасній 
початковій школі. 
Актуальні проблеми 
лінгводидактики : зб. 
наук. пр. Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 
Суми : Вінніченко М. 
Д., 2017. Вип. 3. 148 с. 
С. 74–77.
3. Климова К. Я. 
Значення художньої 
літератури як 
особливого виду 
мистецтва у площині 
формування техніки 
сценічного читання у 
студентської та 
учнівської молоді. 
Актуальні проблеми 
текстотворення у 
лінгводидактичній та 
мистецтвознавчій 
площинах : зб. наук. 
пр. за матеріалами 
міжрегіонального 
науково-методичного 
семінару. Житомир : 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2017. С. 150–153. 
4. Климова К. Я., 
Берелет Л. І. 
Формування 



артистизму 
художнього типу у 
студентів 
спеціальності 
«Сценічне мистецтво» 
під час роботи над 
драматичним твором. 
Книга в академічному 
дискурсі: 
філологічний, 
методичний та 
мистецтвознавчий 
аспекти : зб. наук. пр. 
за матеріалами 
всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конференції. 
Житомир: 
Видавництво ЖДУ ім. 
І. Франка, 2018. 284 с. 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка 
(протокол № 12 від 23 
березня 2018 р.). С. 
176-179.
5. Климова К. Я. 
«Мовне обличчя» 
сучасного студента як 
активного учасника 
мережевого 
спілкування 
Формування базових і 
фахових 
компетентностей 
студентів у закладах 
вищої освіти : 
матеріали наук.-
практ. конф. Житомир 
: Рута, 2020. С. 15–16.
п.п. 16. Дійсний член 
Академії 
міжнародного 
співробітництва з 
креативної педагогіки 
«Полісся» (диплом 
ПА № 009, виданий 
23 лютого 2017 р.).

279974 Столяр 
Світлана 
Григорівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
130104 Захист 

рослин, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 051052, 

виданий 
05.03.2019

2 Загальна 
мікологія 

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 2011 р., 
спеціаліст, 
кваліфікація агроном 
із захисту рослин,
спеціальність – 
«Захист рослин», 
диплом ТМ 
№41775834 від 
30.06.2011 р.

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 2014 р., 
кваліфікація 
спеціаліст з обліку і 
аудиту,
спеціальність – 
«Облік і аудит», 
диплом про 
перепідготовку 12 ДСК 
№ 231776 від 
24.01.2014 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 



наук, спеціальність: 
03.00.16 – екологія
ДК № 051052 від 
05.03.2019 р.
«Екологічне 
обґрунтування захисту 
проса посівного від 
грибних хвороб у 
Поліссі України»

Підвищення 
кваліфікації: 
1. Prometheus 
Навчальний курс 
«Експерт з 
акредитації освітніх 
програм: онлайн 
тренінг» 
Ідентифікаційний 
номер сертифікату
fba57ac77c4c414989121
8fa85b785cc
від 26.01.2020 р.

2. ТОВ «Наукові 
публікації» 
Навчальний курс 
«Головні метрики 
сучасної науки. Scopus 
та Web of Science» 
(лютий 2021 р.). 
Сертифікат № АА 
1539 від 12.02.2021 р.
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. First detection 
of Colletotrichum 
gloesporioides (penz.) 
Pens. & sacc. оn 
Liriodendron chinense 
(hemsl.) Sarg. in 
Ukraine / M. M. 
Kliuchevych, P. Yа. 
Chumak 1, S. M. Vigera, 
S. G. Stolyar. Modern 
Phytomorphology.  
2019. Vol. 13. P. 9–12. 
DOI: 10.5281 / 
zenodo.20190103.
2. 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. 
3. 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. M. Vigera. Modern 
Phytomorphology. 
2020. Vol. 14. P. 85–92.  
4. 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. № 
10(2), P. 112–117. 
5. 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. 
6. Special aspects of the 
development of black 
currant bushes 
depending on 
weediness level in the 
Ukrainian Polissia / А. 
V. Bakalova, N. V. 
Hrytsiuk, N. М. 
Tkalenko, S. H. Stoliar. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2020. Vol. 
10(4). P. 18–22. 
п.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. Столяр С. Г. Вплив 
строків сівби на 
розвиток хвороб та 
урожайність сортів 
проса в Поліссі 
України. Збірник 
наукових праць 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва. 2017. 
Вип. 90, ч. 1 : 
Сільськогосподарські 
науки. С. 272–281.
3. 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.
4. Столяр С. Г. 
Розвиток 
пірикуляріозу у 
посівах проса в 



Поліссі України. 
Збірник наукових 
праць Уманського 
національного 
університету 
садівництва. 2018. 
Вип. 92, ч. 1 : 
Сільськогосподарські 
науки. С. 238–247. 
5. 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.
6. 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.п. 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.
п.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.п. 7. Експерт з 
акредитації освітніх 
програм 
Національного 
агенства із 
забезпечення якості 
вищої освіти
п.п. 8. Керівник 
науково-дослідної 
роботи 
«Агроекологічне 
обґрунтування сталого 
виробництва сорго в 



Поліссі України» 
(0119U001715).
п.п. 10. 
Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії ОС «Магістр» 
спеціальності 202 
«Захист і карантин 
рослин», 2019 р.
Секретар Науково 
інноваційного 
інституту 
агротехнологій та 
землеустрою, з 2020 
р. то теперішній час.
п.п. 12. 1 Ефективний 
спосіб обробки 
насіння проса 
посівного: пат. 90031 
Україна: МПК 
(2018.01) А01С 1/00; 
№ u 2017 12890; 
заявл. 26.12.2017, 
опубл. 10.07.2018, 
Бюл. № 13. 
2. Ефективний спосіб 
захисту 
агроекосистеми проса 
посівного від грибних 
хвороб: пат. 132625 
Україна: МПК 
(2019.01) А01N 43/00; 
№ u 2018 07127; 
заявл. 25.06.2018, 
опубл. 11.03.2019, 
Бюл. № 5. 3. 
Ефективний спосіб 
передпосівної обробки 
насіння спельти 
озимої: пат. 133441 
Україна: МПК 
(2019.01) А01G 13/00; 
№ u 2018 10241; 
заявл. 16.10.2018, 
опубл. 10.04.2019, 
Бюл. № 7. 
4. Спосіб моніторингу 
бджолинних 
запилювачів в посівах 
насіннєвої люцерни: 
пат. 133526 Україна: 
МПК G01N 
21/01(2006.01); № u 
2018 11175; заявл. 
14.11.2018, опубл. 
10.04.2019, Бюл. № 7. 
5. Спосіб колонізації 
сонечок 
семикрапкових в 
урбофітоценози проти 
попелиць: пат. 133941 
Україна: МПК 
(2019.01); А01G 13/00; 
№ u 2018 11175; заявл. 
14.11.2018, опубл. 
25.04.2019, Бюл. № 8.
6. Спосіб 
використання 
захисно-стимулюючі 
композиції для 
передпосівної обробки 
насіння тритикале 
озимого: пат. 135569 
України: МПК 
(2019.01); А 01G13/00; 
№ u 2019 00416; 
заявл. 15.01.2019, 
опубл. 10.07.2019, 
Бюл. № 13.
7. Спосіб ефективного 
захисту агроценозів 



тритикале озимого від 
мікозів: пат. 136506 
України: МПК 
(2019.01); А 01G13/00; 
А 01N25/00; А 
01Р3/00; № u 2019 
01510; заявл. 
14.02.2019, опубл. 
27.08.2019, Бюл. № 
16.
п.п. 13. 1. Освітні 
програми Захист і 
карантин рослин: 
Рекомендації до 
розроблення / Уклад.: 
М. М. Ключевич, С. Г. 
Столяр. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. 39 с.
2. 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 / М. М. 
Ключевич, С. Г. 
Столяр. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. 67 с. 
3. 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.
4.С. Г. Столяр. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
лабораторно- занять з 
навчальної 
дисципліни «Загальна 
мікологія» для 
студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 202 
«Захист і карантин 
рослин» галузь знань 
20 «Аграрні науки і 
продовольство» 
денної та заочної 
форми навчання. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 65 с.
5. Методичні вказівки 
для виконання 



студентами 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Трофологія» (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 // 
Поліський 
національний 
університет / уклад. С. 
М. Вигера, М. М. 
Ключевич, С. Г. 
Столяр. Житомир: 
Поліський 
національний 
університет, 2021. 34 с.
п.п. 15. 1. 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. -
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Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
130104 Захист 

рослин, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 051052, 

виданий 
05.03.2019

2 Основи 
наукових 
досліджень 

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 2011 р., 
спеціаліст, 
кваліфікація агроном 
із захисту рослин,
спеціальність – 
«Захист рослин», 
диплом ТМ 
№41775834 від 
30.06.2011 р.

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 2014 р., 
кваліфікація 
спеціаліст з обліку і 
аудиту,
спеціальність – 
«Облік і аудит», 
диплом про 
перепідготовку 12 ДСК 
№ 231776 від 
24.01.2014 р.



Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність: 
03.00.16 – екологія
ДК № 051052 від 
05.03.2019 р.
«Екологічне 
обґрунтування захисту 
проса посівного від 
грибних хвороб у 
Поліссі України»

Підвищення 
кваліфікації: 
1. Prometheus 
Навчальний курс 
«Експерт з 
акредитації освітніх 
програм: онлайн 
тренінг» 
Ідентифікаційний 
номер сертифікату
fba57ac77c4c414989121
8fa85b785cc
від 26.01.2020 р.

2. ТОВ «Наукові 
публікації» 
Навчальний курс 
«Головні метрики 
сучасної науки. Scopus 
та Web of Science» 
(лютий 2021 р.). 
Сертифікат № АА 
1539 від 12.02.2021 р.
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. First detection 
of Colletotrichum 
gloesporioides (penz.) 
Pens. & sacc. оn 
Liriodendron chinense 
(hemsl.) Sarg. in 
Ukraine / M. M. 
Kliuchevych, P. Yа. 
Chumak 1, S. M. Vigera, 
S. G. Stolyar. Modern 
Phytomorphology.  
2019. Vol. 13. P. 9–12. 
DOI: 10.5281 / 
zenodo.20190103.
2. 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. 
3. 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. M. Vigera. Modern 
Phytomorphology. 
2020. Vol. 14. P. 85–92.  
4. 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. № 
10(2), P. 112–117. 
5. 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. 
6. Special aspects of the 
development of black 
currant bushes 
depending on 
weediness level in the 
Ukrainian Polissia / А. 
V. Bakalova, N. V. 
Hrytsiuk, N. М. 
Tkalenko, S. H. Stoliar. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2020. Vol. 
10(4). P. 18–22. 
п.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. Столяр С. Г. Вплив 
строків сівби на 
розвиток хвороб та 
урожайність сортів 
проса в Поліссі 
України. Збірник 
наукових праць 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва. 2017. 
Вип. 90, ч. 1 : 
Сільськогосподарські 
науки. С. 272–281.
3. 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.
4. Столяр С. Г. 
Розвиток 



пірикуляріозу у 
посівах проса в 
Поліссі України. 
Збірник наукових 
праць Уманського 
національного 
університету 
садівництва. 2018. 
Вип. 92, ч. 1 : 
Сільськогосподарські 
науки. С. 238–247. 
5. 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.
6. 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.п. 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.
п.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.п. 7. Експерт з 
акредитації освітніх 
програм 
Національного 
агенства із 
забезпечення якості 
вищої освіти
п.п. 8. Керівник 
науково-дослідної 
роботи 
«Агроекологічне 



обґрунтування сталого 
виробництва сорго в 
Поліссі України» 
(0119U001715).
п.п. 10. 
Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії ОС «Магістр» 
спеціальності 202 
«Захист і карантин 
рослин», 2019 р.
Секретар Науково 
інноваційного 
інституту 
агротехнологій та 
землеустрою, з 2020 
р. то теперішній час.
п.п. 12. 1 Ефективний 
спосіб обробки 
насіння проса 
посівного: пат. 90031 
Україна: МПК 
(2018.01) А01С 1/00; 
№ u 2017 12890; 
заявл. 26.12.2017, 
опубл. 10.07.2018, 
Бюл. № 13. 
2. Ефективний спосіб 
захисту 
агроекосистеми проса 
посівного від грибних 
хвороб: пат. 132625 
Україна: МПК 
(2019.01) А01N 43/00; 
№ u 2018 07127; 
заявл. 25.06.2018, 
опубл. 11.03.2019, 
Бюл. № 5. 3. 
Ефективний спосіб 
передпосівної обробки 
насіння спельти 
озимої: пат. 133441 
Україна: МПК 
(2019.01) А01G 13/00; 
№ u 2018 10241; 
заявл. 16.10.2018, 
опубл. 10.04.2019, 
Бюл. № 7. 
4. Спосіб моніторингу 
бджолинних 
запилювачів в посівах 
насіннєвої люцерни: 
пат. 133526 Україна: 
МПК G01N 
21/01(2006.01); № u 
2018 11175; заявл. 
14.11.2018, опубл. 
10.04.2019, Бюл. № 7. 
5. Спосіб колонізації 
сонечок 
семикрапкових в 
урбофітоценози проти 
попелиць: пат. 133941 
Україна: МПК 
(2019.01); А01G 13/00; 
№ u 2018 11175; заявл. 
14.11.2018, опубл. 
25.04.2019, Бюл. № 8.
6. Спосіб 
використання 
захисно-стимулюючі 
композиції для 
передпосівної обробки 
насіння тритикале 
озимого: пат. 135569 
України: МПК 
(2019.01); А 01G13/00; 
№ u 2019 00416; 
заявл. 15.01.2019, 
опубл. 10.07.2019, 
Бюл. № 13.



7. Спосіб ефективного 
захисту агроценозів 
тритикале озимого від 
мікозів: пат. 136506 
України: МПК 
(2019.01); А 01G13/00; 
А 01N25/00; А 
01Р3/00; № u 2019 
01510; заявл. 
14.02.2019, опубл. 
27.08.2019, Бюл. № 
16.
п.п. 13. 1. Освітні 
програми Захист і 
карантин рослин: 
Рекомендації до 
розроблення / Уклад.: 
М. М. Ключевич, С. Г. 
Столяр. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. 39 с.
2. 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 / М. М. 
Ключевич, С. Г. 
Столяр. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. 67 с. 
3. 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.
4.С. Г. Столяр. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
лабораторно- занять з 
навчальної 
дисципліни «Загальна 
мікологія» для 
студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 202 
«Захист і карантин 
рослин» галузь знань 
20 «Аграрні науки і 
продовольство» 
денної та заочної 
форми навчання. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 65 с.



5. Методичні вказівки 
для виконання 
студентами 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Трофологія» (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 // 
Поліський 
національний 
університет / уклад. С. 
М. Вигера, М. М. 
Ключевич, С. Г. 
Столяр. Житомир: 
Поліський 
національний 
університет, 2021. 34 с.
п.п. 15. 1. 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. 
2. 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.
3. Вигера С. М., 
Ключевич М. М. 
Столяр С. Г. 
Гармонізація 
трофологічних 
критеріїв, життєвих 
процесів та 
територіального 
розподілу в Україні. 
Сучасні аспекти 
збереження здоров’я 
людини : збірник 
праць ХІІІ Міжнар. 
міждисциплінарної 
наук.-практ. конф. / за 
ред. проф. Т. М. 
Ганича. Ужгород : 
ДВНЗ «УжНУ», 2020. 
С. 186–189.
4. Ключевич М. М., 
Столяр С. Г., Грицеко 
О. Ю. Шкідливість 



мікозів у агроценозах 
жита озимого за 
органічного 
виробництва. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали доп. учасн. 
VІІІ Міжнар. наук.-
практ. конф., 30квіт. – 
1 трав. 2020 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. С. 54�57.
5. Методологія 
гармонізації сталих 
екосистем та 
виробництва 
органічної 
фітопродукції в 
Україні / С. М. Вигера, 
М. М. Ключевич, С. Г. 
Столяр, Л. В. 
Білоцерківська, А. А. 
Прус, О. О. 
Самойленко 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали доп. учасн. 
VІІІ Міжнар. наук.-
практ. конф., 30квіт. – 
1 трав. 2020 р. 
Житомир : Поліський 
національний 
університет, 2020. С. 
67�72.
п.п. 16. Член 
Товариства 
мікробіологів України 
ім. С. М. 
Виноградського 
(ТМУ).
Член наукового 
товариства молодих 
вчених Поліського 
національного 
університету.
п.п. 18. Дорадча 
діяльність з надання 
соціально 
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань агрономії і 
захисту рослин.

195649 Ляшенко 
Руслана 
Дмитрівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Вінницький 
державний 

педагогічний 
університет 

імені Михайла 
Коцюбинськог

о, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Історія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

заклад 
"Міжрегіональ

18 Правознавство Вінницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Михайла 
Коцюбинського, 2002 
р. Спеціальність 
«Педагогіка і 
методика освіти. 
Історія», кваліфікація 
«Вчитель історії і 
правознавства», 
спеціалізація 
«Правознавство», 
диплом ВН 
№21195726;

Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом, 2018 р. 
Спеціальність 
«Право», 
спеціалізація 
«Комерційне право», 
диплом С18 № 
037398.



на Академія 
управління 

персоналом", 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

081 Право, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 002845, 

виданий 
22.12.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

037832, 
виданий 

14.02.2014

Кандидат юридичних 
наук, наукова 
спеціальність 12.00.01 
«Теорія та історія 
держави і права; 
історія політичних і 
правових учень», 
диплом ДК № 002845 
від 22.12.2011 р.; 
«Презумпції у праві: 
питання теорії та 
практики»;
Доцент кафедри 
правознавства, атестат 
12 ДЦ № 037832 від 
14.02.2014 р. протокол 
№2/02-Д; 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України.
ННІ післядипломної 
освіти; «Сучасні 
підходи до 
викладання 
дисципліни «Загальна 
теорія права» у вищій 
школі». Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
СС00493706/004530-
17. Дата видачі: 
23.10.2017 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. Iasechko, S., 
Bratsuk, I., Petrechenko 
Petrechenko, S., 
Kazanchuk, I., 
Liashenko, R. 2020. 
Development of the 
Doctrine on Certain 
Personal Incorporeal 
Rights in European 
Countries. Journal of 
Advanced Research in 
Law and Economics, 
Volume XI, Summer, 
4(50): 1169–1174. DOI: 
10.14505/jarle.v11.4(50)
.12. 
п.п. 2. 1. Ляшенко Р.Д. 
Антикорупційна 
експертиза НПА: 
поняття та важливість 
застосування. 
Держава і право. 
Юридичні науки. 
Випуск 86. Частина 1. 
К.: Ін-т держави і 
права ім. В.М. 
Корецького НАН 
України, 2019. С. 177–
187.
2.  Ляшенко Р.Д., 
Мамчур С.М.  
Адвокатська 
монополія в Україні: 
плюси та мінуси 
реформування. Право 
і суспільство. 2018. № 
1. Частина 2. С. 21–25.
3.  Ляшенко Р.Д. 
Конформне 
тлумачення: до 



визначення сутності 
та змісту. Правова 
держава. Випуск 29. 
К.: Ін-т держави і 
права ім. В.М. 
Корецького НАН 
України, 2018. С. 389–
395.
4.   Ляшенко Р.Д. 
Казуальне судове 
тлумачення: поняття 
та принципи. Правова 
держава. Випуск 30. 
К.: Ін-т держави і 
права ім. В.М. 
Корецького НАН 
України, 2019. С. 492–
498.
5.   Ляшенко Р.Д. 
Солідаризм: сутність 
та перспективи 
реалізації. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2019. № 4. С.187–190.
п.п. 3. 1. Юридична 
відповідальність за 
порушення 
природоресурсного 
законодавства 
України: монографія. 
О. Б. Німко, Н. В. 
Бондарчук, Р. Д. 
Ляшенко [та ін.] ; під 
заг. ред. О. Б. Німко. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. 208 с. (власний 
внесок підрозділи 1.2., 
1.5., 1.6.)
2. Ляшенко Р.Д. 
Правові основи 
управління ресурсами 
: навч. посіб. для 
студентів ВНЗ 
Житомир. нац. 
агроекол. ун-т. 
Житомир : Євенок О. 
О., 2014. 207 с.
п.п. 8. 1. 
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідного проекту на 
2017–2022 р.р. 
«Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та 
світі» (державний 
реєстраційний номер 
0117U 000807). 
2. Відповідальний 
виконавець  науково-
дослідного проекту на 
2013-2016 рр. 
«Юридична 
відповідальність за 
порушення  
природоресурсного 
законодавства 
України» (державний 
реєстраційний номер 
01/3U000813).
п.п. 9. Заступник 
Голови журі IV етапу 
XXV Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
правознавства (27–31 
березня 2017 року).
Експерт-консультант, 
член журі ІІІ етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 



правознавства 
(Житомирська 
область) (2018, 2019 
р.р.).
п.п.10. Завідувач 
кафедри 
правознавства з 
23.09.2015 р.: наказ № 
313 к від 23.09.2015 р.
п.п.11. Офіційний 
опонент 
дисертаційних  
досліджень: 
Кузьменко Я.П. 
«Теоретико-правові 
засади права людини 
на життя» 12.00.01 
(30.03.2015 р.).;
Черновол О. П. 
«Юридичні обов’язки 
людини і 
громадянина: 
теоретичні моделі 
правового 
забезпечення та 
реалізації» 12.00.01 
(17.05.2019 р.);
Шевченко О.С. 
«Концепція 
солідаризму: історія, 
теорія та практика 
впровадження в 
Україні» 12.00.01 
(29.05.2019 р.).
Левенець Б. Б. 
«Моделі судового 
правозастосування : 
концептуальні засади 
сутності та змісту» 
12.00.01 (30.10.2020 
р.).
п.п. 13. 1. Ляшенко, Р. 
Д. Конституційне 
право [Електронний 
ресурс]: курс лекцій (1 
файл : 1.79 МБ). 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 206 с.
2. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Актуальні проблеми 
теорії права» для 
підготовки фахівців 
другого 
(магістерського) рівня 
спеціальності 081 
«Право» / Укладачі: 
к.ю.н., доц. Ляшенко 
Р.Д.; д.ю.н., проф. 
Пархоменко Н.М. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019.  22 с. 
3. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Юридичне 
тлумачення» для 
підготовки фахівців 
другого 
(магістерського) рівня 
спеціальності 081 
«Право» / Укладачі: 
к.ю.н., доц. Ляшенко 
Р.Д.; д.ю.н., проф. 
Пархоменко Н.М. 
Житомир: ЖНАЕУ, 



2019.  35 с. 
п.п.14. Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Актуальні проблеми 
теорії права». 

 
  
 
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 16. Знати 
основні історичні 
етапи розвитку 
предметної 
області.

Вступ до фаху МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Історія та культура 
України

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.



Філософія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

РН 15. 
Усвідомлювати 
цінність захисту 
незалежності, 
територіальної 
цілісності та 
демократичного 
устрою України.

Історія та культура 
України

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

Правознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
 МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



(розв’язання програмних 
завдань).

РН 14. 
Застосовувати 
міжнародні та 
національні 
стандарти і 
практики в 
професійній 
діяльності.  

Загальна мікологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

Загальна ентомологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

Загальна 
фітопатологія 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Загальна 
фітопатологія 

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту 
практики.

Основи карантину 
рослин

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Основи карантину 
рослин

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

ФО 05 – захист звіту 
практики.

Моніторинг біоти 
фітоценозів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН3 – наочний метод(метод 
ілюстрацій –підготовка 
власних фотоматеріалів, 
рисунків);
МН4 – робота з навчально-
методичною 
літературою(опрацювання 
джерел до написання 
розділів кваліфікаційної 
роботи, анотування слайдів 
презентації);
МН6 – самостійна 
робота(оформлення 
доповіді, презентації);
МН8 – написання 
кваліфікаційної роботи.

ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи 
(матеріали роботи, доповідь, 
презентація, відповіді на 
запитання).

Виробнича практика МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН 06 
– самостійна 
робота(розв’язання 
програмних завдань);МН 07 
– науково-дослідна робота 
(написання статей та тез 
доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 05 – захист звіту 
практики.

Атестаційний екзамен МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО2 – комплексний 
екзамен;
ФО4 – письмовий  та 
комп’ютерний  тестовий 
контроль.

Гербологія МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсової 
роботи.

Загальна ентомологія МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 

ФО 05 – захист курсової 
роботи.



(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Мікробіологія та 
вірусологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

Гербологія МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту 
практики.

Гербологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.



РН 13. 
Використовувати 
інструменти 
демократичної 
правової держави в 
професійній та 
громадській 
діяльності. 

Правознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
 МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

РН 08. Уміти 
координувати, 
інтегрувати та 
удосконалювати 
організацію 
виробничих 
процесів під час 
проведення заходів 
із захисту рослин.

Хімічний захист 
рослин з основами 
агротоксикології

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсової 
роботи

Атестаційний екзамен МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО2 – комплексний 
екзамен;
ФО4 – письмовий  та 
комп’ютерний  тестовий 
контроль.

Гербологія МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсової 
роботи.

Агрохімія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Ґрунтознавство та 
землеробство

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Інтегрований захист 
рослин

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Карантинні шкідливі 
організми

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Механізація, 
електрифікація та 
автоматизація 
сільськогосподарськог
о виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Плодівництво з 
основами 
декоративного 
садівництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Прогноз розвитку 
шкідливих організмів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Рослинництво з 
основами 
кормовиробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Сільськогосподарська 
ентомологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Сільськогосподарська 
фітопатологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 07 – усний контроль.



навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Кліщі, гризуни та 
нематоди фітоценозів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Хімічний захист 
рослин з основами 
агротоксикології

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 07 – усний контроль.

Виробнича практика МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна 
робота(розв’язання 
програмних завдань);МН 07 

ФО 05 – захист звіту 
практики.



– науково-дослідна робота 
(написання статей та тез 
доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН3 – наочний метод(метод 
ілюстрацій –підготовка 
власних фотоматеріалів, 
рисунків);
МН4 – робота з навчально-
методичною 
літературою(опрацювання 
джерел до написання 
розділів кваліфікаційної 
роботи, анотування слайдів 
презентації);
МН6 – самостійна 
робота(оформлення 
доповіді, презентації);
МН8 – написання 
кваліфікаційної роботи.

ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи 
(матеріали роботи, доповідь, 
презентація, відповіді на 
запитання).

Сільськогосподарська 
фітопатологія

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсової 
роботи.

Охорона праці та 
безпека 
життєдіяльності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Моніторинг біоти 
фітоценозів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Гербологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 07 – усний контроль.

Гербологія МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту 
практики.

РН 12. 
Дотримуватися 
вимог охорони 
праці.  

Охорона праці та 
безпека 
життєдіяльності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Механізація, 
електрифікація та 
автоматизація 
сільськогосподарськог
о виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Виробнича практика МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН 06 
– самостійна 
робота(розв’язання 
програмних завдань);МН 07 
– науково-дослідна робота 
(написання статей та тез 
доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 05 – захист звіту 
практики.

РН 11. 
Дотримуватися 
вимог 
законодавства у 
сфері захисту і 
карантину рослин 
та оперативно 
реагувати на зміни 
в законодавстві. 

Основи карантину 
рослин

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Основи карантину МН 02 – практичний метод ФО 05 – захист звіту 



рослин (лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

практики.

Основи наукових 
досліджень 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Охорона праці та 
безпека 
життєдіяльності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Правознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



 МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Карантинні шкідливі 
організми

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Хімічний захист 
рослин з основами 
агротоксикології

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 07 – усний контроль.

Виробнича практика МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 

ФО 05 – захист звіту 
практики.



анотування, рецензування, 
складання реферату);МН 06 
– самостійна 
робота(розв’язання 
програмних завдань);МН 07 
– науково-дослідна робота 
(написання статей та тез 
доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН3 – наочний метод(метод 
ілюстрацій –підготовка 
власних фотоматеріалів, 
рисунків);
МН4 – робота з навчально-
методичною 
літературою(опрацювання 
джерел до написання 
розділів кваліфікаційної 
роботи, анотування слайдів 
презентації);
МН6 – самостійна 
робота(оформлення 
доповіді, презентації);
МН8 – написання 
кваліфікаційної роботи.

ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи 
(матеріали роботи, доповідь, 
презентація, відповіді на 
запитання).

Хімічний захист 
рослин з основами 
агротоксикології

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсової 
роботи.

Атестаційний екзамен МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО2 – комплексний 
екзамен;
ФО4 – письмовий  та 
комп’ютерний  тестовий 
контроль.

РН 10. Навчати, 
контролювати і 
оцінювати 
професійні навички 
працівників, 
задіяних у 
виконанні заходів із 
захисту і 
карантину рослин. 

Вступ до фаху МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Основи карантину 
рослин

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 



тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Основи карантину 
рослин

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту 
практики.

Хімічний захист 
рослин з основами 
агротоксикології

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 07 – усний контроль.

Атестаційний екзамен МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО2 – комплексний 
екзамен;
ФО4 – письмовий  та 
комп’ютерний  тестовий 
контроль.



Хімічний захист 
рослин з основами 
агротоксикології

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсової 
роботи.

Інтегрований захист 
рослин

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

РН 09. Ефективно 
планувати час для 
отримання 
прогнозованих 
результатів 
діяльності із 
захисту і 
карантину рослин.       

Моніторинг біоти 
фітоценозів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Основи карантину 
рослин

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Основи карантину 
рослин

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту 
практики.

Основи наукових 
досліджень 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Інтегрований захист 
рослин

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Плодівництво з 
основами 
декоративного 
садівництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Рослинництво з 
основами 
кормовиробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Виробнича практика МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН 06 
– самостійна 
робота(розв’язання 
програмних завдань);МН 07 
– науково-дослідна робота 
(написання статей та тез 
доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 05 – захист звіту 
практики.



Сільськогосподарська 
фітопатологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 07 – усний контроль.

Кліщі, гризуни та 
нематоди фітоценозів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Хімічний захист 
рослин з основами 
агротоксикології

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 07 – усний контроль.



(розв’язання програмних 
завдань).

Вступ до фаху МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Сільськогосподарська 
фітопатологія

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсової 
роботи

Хімічний захист 
рослин з основами 
агротоксикології

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсової 
роботи

Сільськогосподарська 
ентомологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 07. Складати 
технологічні 
карти для 
організації заходів 
із захисту рослин.

Хімічний захист 
рослин з основами 
агротоксикології

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсової 
роботи.

Інтегрований захист 
рослин

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Карантинні шкідливі 
організми

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Механізація, 
електрифікація та 
автоматизація 
сільськогосподарськог
о виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Плодівництво з 
основами 
декоративного 
садівництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Прогноз розвитку 
шкідливих організмів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Рослинництво з 
основами 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 



кормовиробництва тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Сільськогосподарська 
ентомологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Сільськогосподарська 
фітопатологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 07 – усний контроль.

Кліщі, гризуни та 
нематоди фітоценозів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 



тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Хімічний захист 
рослин з основами 
агротоксикології

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 07 – усний контроль.

Атестаційний екзамен МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО2 – комплексний 
екзамен;
ФО4 – письмовий  та 
комп’ютерний  тестовий 
контроль.

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН3 – наочний метод(метод 
ілюстрацій –підготовка 
власних фотоматеріалів, 
рисунків);
МН4 – робота з навчально-
методичною 
літературою(опрацювання 
джерел до написання 
розділів кваліфікаційної 
роботи, анотування слайдів 
презентації);
МН6 – самостійна 
робота(оформлення 
доповіді, презентації);
МН8 – написання 
кваліфікаційної роботи

ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи 
(матеріали роботи, доповідь, 
презентація, відповіді на 
запитання).

Гербологія МН 02 – практичний метод ФО 05 – захист курсової 



(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

роботи.

Сільськогосподарська 
фітопатологія

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсової 
роботи.

Імунітет рослин МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Генетика і селекція 
рослин 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



завдань).
Ґрунтознавство та 
землеробство

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Агрохімія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Гербологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 07 – усний контроль.



орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Гербологія МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту 
практики.

РН 5 Коректно 
використовувати 
доцільні 
математичні і 
статистичні 
методи та 
інформаційні 
технології у 
професійній 
діяльності.  

Вища математика і 
біофізика

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Інформаційні 
технології

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Основи наукових 
досліджень 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 

ФО 01 –екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Прогноз розвитку 
шкідливих організмів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН3 – наочний метод(метод 
ілюстрацій –підготовка 
власних фотоматеріалів, 
рисунків);
МН4 – робота з навчально-
методичною 
літературою(опрацювання 
джерел до написання 
розділів кваліфікаційної 
роботи, анотування слайдів 
презентації);
МН6 – самостійна 
робота(оформлення 
доповіді, презентації);
МН8 – написання 
кваліфікаційної роботи.

ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи 
(матеріали роботи, доповідь, 
презентація, відповіді на 
запитання).

РН 04. Знати і 
розуміти 
математику та 
природничі науки в 
обсязі, необхідному 
для професійної 
діяльності із 
захисту і 
карантину рослин.

Генетика і селекція 
рослин 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Імунітет рослин МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Загальна ентомологія МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсової 
роботи.

Хімія (фахове 
спрямування)

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Фізіологія рослин з 
основами біохімії

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 



тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах;
ФО 07 – усний контроль.

Загальна 
фітопатологія 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Ботаніка МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Ботаніка МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту 
практики.

Вища математика і 
біофізика

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Мікробіологія та 
вірусологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



Загальна мікологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Загальна ентомологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 07 – усний контроль.

Загальна 
фітопатологія 

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту 
практики.

РН 03. Вільно 
спілкуватися усно і 
письмово 
українською та 
іноземною мовами 
з професійних 

Ділова іноземна мова МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



питань, що 
належать до 
спеціальності 
«Захист і 
карантин рослин».

графічні роботи тощо);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Латинська мова МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 02. Розуміти 
причинно-
наслідкові зв’язки 
розвитку 
господарств 
сільськогосподарськ
ого призначення 
усіх форм 
власності та 
використовувати в 
професійній 
діяльності фахівця 
з захисту і 
карантину рослин.

Вступ до фаху МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

РН 01. Володіти 
знаннями, що 
сприяють 
розвитку загальної 
політичної 
культури та 
активності, 
формуванню 
національної 
гідності і 
патріотизму, 
соціалізації 
особистості, 
схильності до 
етичних цінностей.      

Історія та культура 
України

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

Правознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
 МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Фізичне виховання МН2 – практичний метод 
(заняття на тренажерах, гра 
у командні спортивні ігри, 
загальні гімнастичні 
вправи);
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
тренажери, спортивне 
обладнання).

ФО10 – робота на 
практичних заняттях

Філософія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

РН 06. Коректно 
використовувати 
доцільні методи 
спостереження, 
опису, 
ідентифікації, 
класифікації, 
культивування 
об’єктів 
агробіоценозів та 
підтримання їх 
стабільності для 
збереження 
природного 
різноманіття.

Ботаніка МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.



Ботаніка МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту 
практики.

Гербологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

Гербологія МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

ФО 05 – захист звіту 
практики.

Мікробіологія та 
вірусологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.



складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Загальна мікологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

Загальна ентомологія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

Загальна 
фітопатологія 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Загальна 
фітопатологія 

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту 
практики.

Моніторинг біоти 
фітоценозів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Основи наукових 
досліджень 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Фізіологія рослин з 
основами біохімії

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Генетика і селекція 
рослин 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Імунітет рослин МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Карантинні шкідливі 
організми

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Прогноз розвитку 
шкідливих організмів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Сільськогосподарська 
ентомологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Сільськогосподарська 
фітопатологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист курсової 
роботи;
ФО 07 – усний контроль.

Кліщі, гризуни та 
нематоди фітоценозів

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Виробнича практика МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН 06 
– самостійна 
робота(розв’язання 
програмних завдань);МН 07 
– науково-дослідна робота 
(написання статей та тез 
доповідей, виконання 

ФО 05 – захист звіту 
практики.



експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН3 – наочний метод(метод 
ілюстрацій –підготовка 
власних фотоматеріалів, 
рисунків);
МН4 – робота з навчально-
методичною 
літературою(опрацювання 
джерел до написання 
розділів кваліфікаційної 
роботи, анотування слайдів 
презентації);
МН6 – самостійна 
робота(оформлення 
доповіді, презентації);
МН8 – написання 
кваліфікаційної роботи.

ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи 
(матеріали роботи, доповідь, 
презентація, відповіді на 
запитання).

Гербологія МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсової 
роботи.

Загальна ентомологія МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсової 
роботи.

Сільськогосподарська 
фітопатологія

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист курсової 
роботи.

Атестаційний екзамен МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО2 – комплексний іспит;
ФО4 – письмовий  та 
комп’ютерний  тестовий 
контроль.

 


