
Приклади врахування досвіду іноземних та/або вітчизняних ЗВО, 

сучасних досягнень галузі у світової науки  

в ОП «Захист і карантин рослин» 

 

У результаті вивчення досвіду реалізації аналогічних програм, зокрема 

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

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 ОПП «Захист і карантин 

рослин» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.  

З метою оволодіння здобувачами компетентностей для здійснення 

професійної діяльності у сфері захисту і карантину рослин було введено до 

обов’язкової компоненти освітньо-професійної програми наступні освітні 

компоненти:  

1. «Вступ до фаху» (ОП «Захист і карантин рослин» Уманського 

національного університету садівництва); 

2. «Основи карантину рослин» (ОП «Захист і карантин рослин», 2019 р. 

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва; ОП 

«Захист і карантин рослин», 2019 р. Сумського національного аграрного 

університету; ОП «Захист і карантин рослин», 2018 р. Національного 

університету біоресурсів і природокористування України); 

3. «Карантинні шкідливі організми» (ОП «Захист і карантин рослин», 

2019 р. Херсонського державного аграрно-економічного університету); 

4. «Прогноз розвитку шкідливих організмів» (ОП «Захист і карантин 

рослин», 2019 р. Херсонського державного аграрно-економічного 

університету; ОП «Захист і карантин рослин», 2019 р. Сумського 

національного аграрного університету). 

Доповнено перелік вибіркових навчальних дисциплін:  

1. «Бджільництво» (ОП «Захист і карантин рослин», 2019 р. 

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 

Херсонського державного аграрно-економічного університету; ОП «Захист і 

карантин рослин», 2018 р. Національного університету біоресурсів і 

природокористування України); 

2. «Екологічно безпечні методи захисту фітоценозів від шкідливих 

організмів» (ОП «Захист і карантин рослин», 2019 р. Харківського 

національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва); 

3. «Захист їстівних грибів від шкідників і хвороб» (ОП «Захист і 

карантин рослин», 2019 р. Херсонського державного аграрно-економічного 

університету; ОП «Захист і карантин рослин», 2018 р. Національного 

університету біоресурсів і природокористування України); 

4. «Методи огляду та експертизи підкарантинного матеріалу», 

«Знезараження підкарантинної продукції» (ОП «Захист і карантин рослин», 

2019 р. Сумського національного аграрного університету); 



5. «Основи біотехнології в захисті рослин» (ОП «Захист і карантин 

рослин», 2019 р. Сумського національного аграрного університету; ОП 

«Захист і карантин рослин», 2018 р. Національного університету біоресурсів і 

природокористування України). 

 

У процесі розробки ОПП «Захист і карантин рослин» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти було також враховано змістовне 

наповнення наступних аналогічних іноземних програм: 

1. 5410300 – «Захист рослин і карантин» Ташкентського державного 

аграрного університету, Республіка Узбекистан, 

(https://tdau.uz/site/chair?id=9); 

2. 5B081100 – «Захист і карантин рослин» Казахського агротехнічного 

університету імені С. Сейфулліна, Республіка Казахстан 

(http://kazatu.edu.kz/ru/specialties/zashchita-i-karantin-rasteniy/ ); 

3. Undergraduate Program «Plant Protection» – Zhejiang University, Китай 

(http://www.cab.zju.edu.cn/en/6745/list.htm ); 

4. Undergraduate Program «Plant Protection» – Institut Pertanian Bogor, 

Індонезія (http://ptn.ipb.ac.id/cms/en/page/plant-protection-undergraduate-

program ); 

5. Curriculum for the Degree of Bachelor of Science in Agriculture, Major: 

Plant Protection – Isfahan University of Technology, Іран 

(https://iscoweb.iut.ac.ir/sites/iscoweb/files/u34/Files/bsc_curriculum_plant_protec

tion.pdf ).  

 

З метою оволодіння здобувачами компетентностей для здійснення 

професійної діяльності у сфері захисту і карантину рослин було введено до 

обов’язкової компоненти освітньо-професійної програми наступні освітні 

компоненти:  

1. «Інтегрований захист рослин» (5410300 – «Захист рослин і карантин» 

Ташкентського державного аграрного університету; «Plant Protection» – 

Institut Pertanian Bogor); 

2. «Основи карантину рослин» (5410300 – «Захист рослин і карантин» 

Ташкентського державного аграрного університету; 5B081100 – «Захист і 

карантин рослин» Казахського агротехнічного університету імені 

С. Сейфулліна; «Plant Protection» – Institut Pertanian Bogor); 

3. «Кліщі, гризуни та нематоди фітоценозів» (5410300 – «Захист рослин і 

карантин» Ташкентського державного аграрного університету; 5B081100 – 

«Захист і карантин рослин» Казахського агротехнічного університету імені 

С. Сейфулліна); 

4. «Карантинні шкідливі організми» (5410300 – «Захист рослин і 

карантин» Ташкентського державного аграрного університету); 

5. «Вступ до фаху» («Plant Protection» – Zhejiang University; «Plant 

Protection» – Isfahan University of Technology). 
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