




 

1. Мета начальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей щодо фітосанітарного законодавства, порядку та методів проведення 

фітосанітарних заходів, біології карантинних та інших шкідливих організмів, відсутніх на 

території країни. 

 
2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

обов’язкова  

Модулів – 1  

Спеціальність 

202 «Захист і 

карантин рослин» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(реферат, курсова робота, 

РГР тощо) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин − 120 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3, 

самостійна робота 

студента − 5 

18 год. 6 год.  

Практичні, семінарські 

- год. - год. 

Лабораторні 

24 год. 6 год. 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Самостійна робота 

78 год. 108год. 

Індивідуальні завдання:  

- год. - год. 

Вид контролю: 

екзамен 

 
3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: без обмежень 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 

РН 09 Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин. 

РН 10 Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, 

задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин. 

РН 11 Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин та 

оперативно реагувати на зміни в законодавстві. 

РН 14 
Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній 

діяльності. 

 

 



5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН09 РН10 РН11 РН14 

ЗК03 + + + + 

ЗК11 +   + 

СК06 +  + + 

 

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

ЗК 11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

СК 06. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, екологічні, економічні) 

внаслідок занесення чи поширення регульованих шкідливих організмів. 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид заняття 
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Лекції 1,0 18 18 

Лабораторні заняття 0,5 24 12 

Самостійна робота 0,2 78 16 

Модульна контрольна робота* 14,0 1 14 

Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 60 

 

 
*На модульні контрольні роботи (МКР) передбачити кількість балів, яка складає не менше 

20% від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю 

за накопичувальною системою (60 балів). 
 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання 
 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН 9, РН10 Лк 1, 2, 4, 5, 9,10, 11 Лб 1-3, 6, 9, 10, 

Ср 2-5, 8, 9 
16 27 

РН 11, РН14 Лк 3, 6-8, 10, 11 Лб 4, 5, 7, 8, Ср 1, 6, 7, 

10 
10 16 

РН 9, РН 10, 

РН 11, РН14 

Індивідуальні завдання - - 

МКР 10 17 

Разом: 36 60 
 



**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, 

передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що 

вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних 

теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ 

розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60 % від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів. 

 

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення екзамену у письмовій чи усній формі або за 

результатами тестування. Залікові тести охоплюють програму навчальної дисципліни. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки 

та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних 

задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування та передбачають 

вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента та рівень його компетентності з навчальної 

дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 

відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів і якщо він не 

захистив курсову роботу. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 

що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
 

8. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 (М1). Правові основи карантину рослин в Україні. 

Змістовий модуль 1 (ЗМ 1). Теоретичні засади карантину рослин. 

Тема 1 (Т1). Вступ. Поняття про карантин рослин та його значення. 

Тема 2 (Т2). Фітосанітарні заходи в карантині рослин. 

Тема 3 (Т3). Співробітництво України в галузі карантину рослин.  

Тема 4 (Т4). Організація, завдання та вимоги зовнішнього карантину рослин.  

Тема 5 (Т5). Організація і завдання внутрішнього карантину рослин. 

Тема 6 (Т6). Правила і техніка догляду підкарантинних матеріалів. Права і обов’язки 

інспектора з карантину рослин. 

Тема 7 (Т7). Особливий карантинний режим. 

Тема 8 (Т8). Організація, строки проведення контрольних обстежень. 



Тема 9 (Т9). Правила та техніка проведення лабораторної експертизи. 

Тема 10 (Т10). Загальна характеристика процесу фумігації.  

Тема 11 (Т11). Діагностика, біоекологічні особливості розвитку карантинних 

шкідливих організмів 

9. Теми лекцій 
№

 з
/п

 

Т
ем

а 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1 (М1). Правові основи карантину рослин в Україні 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади карантину рослин. 

1 Т1 Вступ. Поняття про карантин рослин та його значення. 

1. Поняття про карантин рослин, історія розвитку карантину 

рослин 

2. Основні законодавчі документи у сфері карантину рослин. 

3. Посадові права і обов’язки осіб, які здійснюють 

державний контроль з карантину рослин. 

2 0,5 

2 Т2 Фітосанітарні заходи в карантині рослин. 

1. Поняття «фітосанітарний захід», «належний рівень 

фітосанітарного захисту».  

2. Основні принципи фітосанітарних заходів. 

3. Порядок застосування фітосанітарних регламентацій.  

1 0,5 

3 Т3 Співробітництво України в галузі карантину рослин.  

1. Міжнародні організації з карантину рослин, їх взаємодія, 

завдання і функції.  

2. Міжнародна конвенція з карантину і захисту рослин.  

3. Угода СОТ про санітарні та фітосанітарні заходи.  

4. Фітосанітарні принципи карантину та захисту ролин. 

1 0,5 

4 Т4 Організація, завдання та вимоги зовнішнього карантину 

рослин.  

1. Підкарантинні матеріали, на які розповсюджуються 

карантинні обмеження.  

2. Основні види карантинних документів у зовнішньому 

карантині рослин.  

3. Умови використання імпортної підкарантинної продукції.  

4. Відповідальність за порушення правил зовнішнього 

карантину.  

5. Вимоги до імпортних і транзитних вантажів.  

6. Порядок оформлення та видачі карантинних дозволів. 

2 0,5 

5 Т5 Організація і завдання внутрішнього карантину рослин. 

1. Завдання і діяльність внутрішнього карантину рослин.  

2. Проведення інспектування, огляду, аналізу і обстеження 

підкарантинних матеріалів.  

3. Карантинне інспектування складських приміщень, 

сховищ, місць зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції.  

4. Карантинний огляд посівів та насаджень рослин.  

5. Порядок і правила вивезення та реалізації підкарантинної 

продукції із зон зараження.  

2 0,5 

6 Т6 Правила і техніка догляду підкарантинних матеріалів. Права 

і обов’язки інспектора з карантину рослин.  

1. Ділові взаємовідносини інспектора з карантину рослин.  

2. Особливості фітосанітарного огляду вантажів і 

2 1 



транспортних засобів.  

3. Положення про порядок ввезення і перевірки імпортного 

насіннєвого та садивного матеріалу, деревини, тари. 

7 Т7 Особливий карантинний режим.  

1. Поняття «ареал», «вогнище», «захисна зона».  

2. Система заходів попередження розповсюдження 

карантинних об’єктів.  

3. Порядок запровадження та зняття особливого 

карантинного режиму.  

4. Планування та організація карантинних заходів. 

2 0,5 

8 Т8 Організація, строки проведення контрольних обстежень. 

1. Поняття про «карантинний шкідливий організм», ознаки 

карантинного організму.  

2. Перелік регульованих шкідливих організмів: структура, 

порядок створення.  

3. Шляхи переміщення розповсюдження карантинних 

шкідливих організмів.  

4. Методи обстежень підкарантинних матеріалів та строки їх 

проведення.  

5. Правила оформлення зразків та надсилання їх на 

лабораторну експертизу 

2 0,5 

9 Т9 Правила та техніка проведення лабораторної експертизи.  

1. Завдання лабораторної експертизи. Види експертиз.  

2. Лабораторні прилади і обладнання, правила роботи на 

них.  

3. Техніка безпеки під час роботи з карантинними 

організмами.  

4. Порядок проведення лабораторної експертизи.  

5. Правила карантинної профілактики.  

6. Методи відбору проб під час карантинного огляду й 

експертизи 

1 0,5 

10 Т10 Загальна характеристика процесу фумігації.  

1. Вимоги до проведення фумігацій них робіт: підготовчі 

роботи. 

 2. Вибір, огляд місця фумігації.  

3. Вибір фуміганта, його дозування, розміщення та 

експозиція.  

4. Контроль концентрації фуміганту та повноти дегазації.  

5. Методи видалення залишків фумігантів.  

6. Основні правила техніки безпеки при фумігацій них 

роботах. 

1 0,5 

11 Т11 Діагностика, біоекологічні особливості розвитку 

карантинних шкідливих організмів. 

1. Карантинні хвороби.  

2. Карантинні шкідники. 

3. Карантинні бур’яни. 

2 0,5 

Разом: 18 6 

 

 

 

10. Теми лабораторних занять 
 

№ Тема Назва теми Кількість годин 



з/п денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1 (М1). Правові основи карантину рослин в Україні. 

Змістовий модуль 1 (ЗМ 1). Теоретичні засади карантину рослин. 

1. Т1 Основні терміни та визначення в карантині рослин 2 0,5 

2. Т2 Визначення фітосанітарних вимог до підкарантинного матеріалу, 

що імпортується в Україну. Порядок оформлення фітосанітарної 

документації на імпортний вантаж 

4 0,5 

3. Т3 Визначення фітосанітарних вимог до підкарантинного матеріалу, 

що експортується з України. Порядок оформлення фітосанітарної 

документації на вантаж 

4 0,5 

4. Т4 Порядок визначення карантинного об’єкта та розмірів карантинної 

зони 
2 0,5 

5. Т5 Визначення порядку запровадження та скасування «карантинного 

режиму» на території, на якій виявлено карантинний шкідливий 

організм. 

2 0,5 

6. Т6 Відбір проб та формування середнього зразка для проведення 

лабораторної експертизи. 
2 0,5 

7. Т7 Дослідження карантинних шкідливих організмів зернових та 

зернобобових культур 
2 1 

8. Т8 Дослідження карантинних шкідливих організмів картоплі та інших 

технічних культур 
2 0,5 

9. Т9 Дослідження методів обстеження плодових та багаторічних 

насаджень на виявлення карантинних видів, обмежено поширених 

на території України. 

2 1 

10. Т10 Дослідження карантинних шкідливих організмів продукції запасу 2 0,5 

Разом: 24 6 

 

 

11. Самостійна робота 
 

 

№ 

з/п 
Тема Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1 (М1). Правові основи карантину рослин в Україні. 

Змістовий модуль 1 (ЗМ 1). Теоретичні засади карантину рослин. 

1. Т1 Державна політика у сфері карантину рослин 8 10 

2. Т2 Історія створення служби карантину рослин 8 10 

3. Т3 Міжнародна співпраця у сфері карантину рослин 8 11 

4. Т4 Умови визначення та зняття карантинної зони 8 11 

5. Т5 Порядок оформлення і видачі карантинних дозволів та 

фітосанітарних сертифікатів 

8 11 

6. Т6 Карантинні хвороби, що поширені на території України 8 11 

7. Т7 Види карантинних шкідників, поширених на території 

України 

8 11 

8. Т8 Різновидності карантинних бур’янів, поширених на 

території України. 

8 11 

9. Т9 Види карантинних нематод, поширених на території 

України 

8 11 

10. Т10 Вимоги до сейф-пакетів. 6 11 

Разом 78 108 

 



 

12. Інструменти та обладнання 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Лабораторно-практичні заняття проводяться у 

спеціально обладнаних лабораторіях, в яких є все необхідне обладнання для проведення таких 

занять. 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Американський білий метелик: поширення, біологічні особливості та заходи 

боротьби : метод. рекомендації / С. А. Заполовський, А. І. Ігнатюк, Р. С. Будзінська та ін. 

Житомир, 2012. 38 с. (Ю. Ф. Руденко, Н. М. Плотницька.) 

2. Гурманчук О.В. Вплив інсектицидів на чисельність картопляної нематоди в грунті. 

Вісник Сумського нац. аграр. університету. 2013. № 3. С. 39-42. 

3. Заполовський С. А., Плотницька Н. М. Ефективність механічних заходів знищення 

амброзії полинолистої. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 1 (47), т. 1. С. 82–88. 

4. Ігнатюк А. І., Руденко Ю. Ф., Плотницька Н. М. Виявлення, локалізація і ліквідація 

вогнищ американського білого метелика в Житомирській області. Вісник ЖНАЕУ. 2013. № 1, 

т. 1. С. 100–108. 

5. Башинська О. В., Константінова Н. А., Пилипенко Л. А. Ілюстрований довідник 

регульованих шкідливих організмів в Україні. Київ : Урожай, 2009. 249 с 

6. Держпродспоживслужба України. URL: https://dpss.gov.ua/. 

7. ДСТУ 3354-96. Карантин рослин. Методи ентомологічної експертизи продуктів 

запасу. Київ, 1996. 22 с. (Інформація та документація). 

8. ДСТУ 3355-96. Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб у 

процесі карантинного огляду та експертизи. Київ, 1996. 22 с. (Інформація та документація). 

9. ДСТУ 4009-2001. Карантин рослин. Методи гербологічної експертизи 

підкарантинних матеріалів. Київ, 2001. 21 с. (Інформація та документація). 

10. Европейская и Средиземноморская организация по защите растений. URL: 

http://www.eppo.int/european and Mediterranean Plant protection organization.  

11. Ілюстрований довідник регульованих шкідливих організмів в Україні / [О. В. 

Башинська, Н. А. Константінова, Л. А. Пилипенко та ін.]. Київ : Урожай, 2009. 249 с.  

12. Карантинні хвороби рослин : підручник / В. М. Родігін, Ф. М. Марютін, І. Д. 

Устінов та ін. Харків : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2002. 360 с.  

13. Мовчан О. М., Устінов І. Д. Карантинні шкідливі організми. Київ : Світ, 2000. 

197 с.  

14. Мовчан О. М. Карантинні шкідливі організми : підручник. Київ : Світ, 2002. Ч. 1. 

288 с. 

15. Мовчан О. М., Сикало О. О., Устінов І. Д. Карантинні шкідливі організми : 

підручник. Київ : Колообіг, 2005. Ч. 1. 411 с. 

16. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур : підручник / С. В. Довгань, 

М. М. Доля, О. І. Борзих та ін. Київ : Агроосвіта, 2014. 279 с. 

17. Перелік регульованих шкідливих організмів, 2019 р. URL: 

http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Zakonodavstvo_U_Sferi_Karantinu_Roslin/129/. 

Допоміжна 

18. Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в 

межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів 

: наказ Мін-ва аграр. політики № 414 від 23.08.2005 р. Київ, 2005. 

19. Про карантин рослин : Закон України від 19 січня 2006 р. № 3369-IV зі змінами. 

Відомості Верховної Ради України. 2006. № 19/20. 167 с. 

http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Zakonodavstvo_U_Sferi_Karantinu_Roslin/129/
https://ua-broker.com/go/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1121-05
https://ua-broker.com/go/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1121-05


20. Станкевич С. В., Забродіна І. В. Моніторинг шкідників сільськогосподарських 

культур : навч. посібник. Харків : Бровін О. В., 2016. 216 с. 

21. Стратегія і тактика захисту рослин / В. П. Федоренко, Л. І. Бублик, Н. О. Козуб та 

ін. ; за ред. В. П. Федоренка. Київ : Альфа-стевія, 2012. Т. 1. Стратегія. 500 с. 

Устінов І. Д., Мовчан О. М., Кудіна Ж. Д. Карантин рослин. Ч. 1. Карантинні шкідники. Київ : 

Іріс, 1995. 416 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки Поліського національного університету, Житомирської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. 

Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-

81-04) та інших бібліотек (на розсуд викладача). 

2. Інституційний репозитарій Поліського університету (наукові статті, автореферати 

дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, 

патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

 

 

 
 

http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

