
Приклади пропозицій від роботодавців і здобувачів, які були 

враховані при перегляді освітньої програми «Захист і карантин рослин» 

 

У процесі перегляду і оновлення ОП «Захист і карантин рослин» було 

враховано наступні пропозиції роботодавців: 

1. З метою посилення навичок комплексно застосовувати методи для 

довгострокового регулювання, розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів 

шкідливості до обов’язкової складової ОП включено ОК 28 «Інтегрований 

захист рослин» 4 кредити ЄКТС (120 год.). 

2. Для оволодіння здобувачами принципів і методів розробки прогнозів 

розвитку шкідників, хвороб рослин і бур’янів до обов’язкової складової ОП 

ведено ОК32 «Прогноз розвитку шкідливих організмів» 4 кредити ЄКТС (120 

год.). 

3. З метою оволодіння компетентностей стосовно вивчення сучасних 

принципів і методів спостереження за розвитком шкідливих організмів 

доповнено обов’язкову компоненту ОП навчальною дисципліною 

«Моніторинг біоти фітоценозів» (4 кредити ЄКТС). 

4. Для посилення практичних навиків у здобувачів вищої освіти, 

збільшено обсяг годин відведених на практичну підготовку здобувачів, 

зокрема на виробничу практику до 6 кредитів ЄКТС (раніше 5), що 

відповідає запитам роботодавців. 

5. Для посилення оволодіння компетентностями стосовно організації 

заходів із захисту і карантину рослин під час зберігання рослинницької 

продукції доповнено перелік вибіркових навчальних дисциплін – «Контроль 

шкідливої біоти продукції під час зберігання». 

6. Для формування компетентностей у майбутніх фахівців розробляти і 

застосовувати технології захисту рослин на об’єктах сільськогосподарського 

та іншого призначення каталог вибіркових навчальних дисциплін доповнено 

«Екологічно безпечні методи захисту фітоценозів від шкідливих організмів» і 

«Новітні методи захисту рослин». 



7. З метою підвищення рівня знань і умінь здобувачів вищої освіти 

здійснювати моніторинг стану дендрофлори в урбофітоценозах і 

застосовувати сучасні природоохоронні технології доповнено перелік 

вибіркових навчальних дисциплін наступними: «Природоохоронний захист 

урбофітоценозів», «Контроль здоров’я фітодизайнових композицій», «Захист 

інтродукованих декоративних рослин». 

8. Для формування навичок здійснювати контроль шкідливих організмів 

із збереженням корисних мікроорганізмів та відновленням біорізноманіття за 

органічного виробництва каталог вибіркових навчальних дисциплін 

доповнено Захист рослин за органічного виробництва». 

Зазначені пропозиції враховано при оновленні змісту ОП і формуванні 

переліку вибіркових навчальних дисциплін (протокол № 10 від 28.02.2020 р.). 

У процесі перегляду і оновлення ОП «Захист і карантин рослин» було 

враховано наступні пропозиції здобувачів вищої освіти: 

1. Розширено вивчення іноземної мови впродовж 8 семестрів шляхом 

збільшення обсягу вивчення ОК 23 «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» до 6 кредитів ЄКТС і введення до обов’язкової компоненти 

освітньої програми ОК 9 «Ділова іноземна мова» обсягом 8 кредитів ЄКТС, 

що сприятиме здобувачам оволодіти іноземною мовою та мати змогу здати 

єдиний вступний іспит для вступу на навчання для здобуття ОС магістр, а 

також оволодіння здатності працювати в іншомовному середовищі (ЗК 5). 

2. Доповнено перелік вибіркових компонент для ефективного 

планування часу для реалізації проєктів, а також оволодіння навичок щодо 

здійснення підприємницької діяльності («Основи агробізнесу та управління 

проєктами», «Основи підприємницької діяльності», «Стратегія і розвиток 

агробізнесу»). 

3. Переглянуто та доповнено зміст окремих освітніх компонентів 

освітньої програми «Захист і карантин рослин», зокрема: 1) Оновлено 

змістовне наповнення навчальної дисципліни «Хімічний захист рослин з 

основами агротоксикології» сучасними практиками стосовно удосконалення 



технології застосування пестицидів, що представлено на освітньому порталі 

Moodle; 2) Лекційний матеріал навчальної дисципліни «Гербологія» 

доповнено результатами досліджень опублікованих у наукових працях 

викладачів кафедри захисту рослин стосовно регулювання рівня присутності 

бур’янів у фітоценозах.  

4. З метою оволодіння навичок визначати видовий склад сегетальної та 

рудеральної рослинності, а також оцінювати їх вплив на формування 

фітоценозів шкідливих організмів збільшено обсяг вивчення освітнього 

компоненту «Гербологія» з 5 кредитів ЄКТС (150 год) до 6 кредитів ЄКТС 

(180 год). 


