
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23493 Агрономія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 201 Агрономія

 
 

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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https://naqa.gov.ua/


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 23493

Назва ОП Агрономія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 201 Агрономія

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», Бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра ґрунтознавства та землеробства

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедри: рослинництва, технології зберігання та переробки продукції 
рослинництва, захисту рослин, правознавства, суспільних наук, 
інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, іноземних 
мов, комп’ютерних технологій і моделювання систем, вищої та 
прикладної математики, фізичноговиховання, психології

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Бакалавр з агрономії

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 10281

ПІБ гаранта ОП Кропивницький Руслан Броніславович

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

ruslan.kropyvnytskyi@polissiauniver.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-973-99-42

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 
 
Освітньо-професійна програма «Агрономія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 
Агрономія галузь знань 20 Аграрні науки і продовольство була введена в освітній процес рішенням Вченої ради 
Житомирського національного агроекологічного університету (нині Поліський національний університет) з 01 
вересня 2017 року. Основною метою освітньої програми є формування здобувачами практичних та теоретичних 
навичок щодо організації технологічного процесу вирощування традиційних та нішевих сільськогосподарських 
культур за умов розширеного відтворення родючості ґрунтів та еколого-енергетичного покращення агроекосистеми 
в цілому.
Підготовлена програма орієнтована за такими напрямами: ґрунтознавство, землеробство, рослинництво, агрохімія, 
захист рослин, плодівництво, овочівництво, селекція та насінництво, кормовиробництво, сільськогосподарські 
машини та машиновикористання в рослинництві. При розробці освітньої програми було враховано досвід 
роботодавців та побажання здобувачів у розрізі сучасних тенденцій розвитку аграрного сектору, а також інших 
стейкхолдерів. Компоненти освітньої програми формувалися таким чином, щоб дати можливість здобувачам вищої 
освіти навчитися самостійно вирішувати складні виробничі задачі і проблеми у галузі агрономії на основі 
ознайомлення з кращими практиками і передовим досвідом з впровадження сучасних інновацій, а також 
критичного переосмислення навчальної і наукової літератури. До розробки освітньої програми також були залучені 
науково-педагогічні працівники Поліського національного університету, співробітники науково-дослідних установ, 
керівники та провідні фахівці агроформувань різних форм власності. Враховуючи вимоги Стандарту вищої освіти 
України (https://cutt.ly/BRcx1BD), а також пропозиції зовнішніх стейкхолдерів, освітню програму було адаптовано 
до вимог сучасного ринку праці та аграрного виробництва і введено у навчальний процес необхідні освітні 
компоненти.
У 2018 р. спеціальність «Агрономія» була успішно акредитована Міністерством освіти і науки України (Сертифікат 
про акредитацію АКУ МОНУ (серія УД № 06003405), наказ МОН України від 08.01.2019 р. № 13).
Щонайменше один раз на рік відбувається перегляд освітніх компонентів та враховуються побажання здобувачів, 
випускників, роботодавців та інших стейкхолдерів. Навчальні дисципліни забезпечуються необхідним 
лабораторним обладнанням та наочно-ілюстративним матеріалом, проводяться виїзні практичні тренінги на базі 
науково-дослідних установ та сільськогосподарських підприємств різних форм власності, що сприяє підвищенню 
якості надання освітніх послуг.
 
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 2021 - 2022 108 96 11 0 0

2 курс 2020 - 2021 91 94 20 0 0

3 курс 2019 - 2020 142 94 49 0 0

4 курс 2018 - 2019 123 63 14 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 23493 Агрономія
7900 Агрохімія

другий (магістерський) рівень 23835 Агрономія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37258 Агрономія
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
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_201_Агрономія.pdf S/dfG8d13gKRF2jUIPN6CHCS39RBhSNislOqiMQEtnw=

Навчальний план за ОП Навчальний_план_201_Агрономія.
pdf

C0ObwCLyWMaX5jbKeP3nHNQU1eznzebjeVz75qfrBM4
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії_ОП_Агрономія_бакалавр
.pdf

ciX+iTqE2h3PbA6ZI3L3OkxLQUuqtzUazyyoynmwM1s=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Освітня програма передбачає вивчення навчальних дисциплін за циклами загальної та спеціальної підготовки за 
обов’язковими і вибірковими компонентами. Пріоритетом даної освітньої програми є вивчення сучасних світових 
тенденцій розвитку землеробства, рослинництва та селекції для отримання високих сталих врожаїв відповідної 
якості на основі використання інноваційних технологій з акцентом на тенденції екологізації з метою формування 
сталих агроекосистем Поліського регіону та України в цілому. Окремі дисципліни та розділи освітньої програми 
спрямовані на підготовку фахівців, здатних теоретично аналізувати та практично забезпечити процес виробництва 
безпечної сільськогосподарської продукції. Студенти агрономічного факультету мають можливість засвоїти сучасні 
підходи до ведення сільськогосподарського виробництва в постійно діючій «Школі Фермера», створеній на базі 
дослідного поля Поліського національного університету, з метою закріплення практичних та теоретичних знань та 
навичок.

 

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

Стратегічним завданням Поліського університету є підготовка професійної еліти та формування цілісної екосистеми 
для сталого регіонального розвитку (https://cutt.ly/UxbMNsS). ОП «Агрономія» розроблена у відповідності до місії 
та стратегії університету, оскільки спрямована на підготовку фахівців, які здатні адаптуватися до сучасних умов та 
змін, приймати креативні рішення, готові розв’язувати практичні проблеми у критичних виробничих ситуаціях, 
генерувати та впроваджувати інновації у аграрній галузі, здійснювати дослідницьку діяльність, постійно 
вдосконалювати професіоналізм через відпрацьовування сучасних методів вітчизняних і міжнародних практик. 
ОП є елементом стратегії університету, оскільки спрямована на підтримку державної і регіональної політики 
стосовно екологічно безпечного виробництва сільськогосподарської продукції, генерування нових поглиблених 
знань у сфері агрономії, здійснення дослідницько-інноваційної діяльності, на високому рівні вирішення практичних 
проблем аграрного виробництва. Цілі ОП корелюють з місією університету, зокрема орієнтовані на вирішення 
проблем забезпечення продовольчої і екологічної безпеки України, в тому числі в умовах кліматичних змін. Все 
вище зазначене передбачає підготовку фахівців, які здатні комплексно здійснювати професійну діяльність у 
агровиробництві, у т. ч. органічному землеробстві, швидко адаптуватися до вимог сьогодення і бути 
конкурентоспроможними на ринку праці.

 

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

Сторінка 4



При формуванні професійних компетентностей щодо напрацювання професійного підходу до виробничих питань 
вирощування сільськогосподарських культур за традиційними і альтернативними агротехнологіями з врахуванням 
зональних особливостей було враховано інтереси здобувачів вищої освіти.
Здобувачі вищої освіти і випускники приймають активну участь у засіданнях випускової кафедри, надають 
пропозиції і конкретні зауваження щодо покращення освітнього процесу. Далі пропозиції обґрунтовуються і 
розглядаються на спільних засіданнях робочих груп кафедр ґрунтознавства та землеробства, рослинництва, 
переробки та зберігання продукції рослинництва, захисту рослин. На такі засідання запрошуються зовнішні 
стейкхолдери, за участі яких проводиться обговорення доцільності внесення змін до освітньої програми, виходячи з 
сучасних тенденцій та ринкових потреб галузі, після чого вносяться відповідні зміни до освітньої програми.
Для посилення циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти у навчальний процес впроваджено нові 
дисципліни. Так, ОК «Агрометеорологія» введено у зв’язку з необхідністю усвідомлення здобувачами вищої освіти 
проблеми глобальних змін клімату та необхідності врахування цих змін при розробці і впровадженні сучасних 
агротехнологій. ОК «Система застосування добрив» було  включено з метою зосередження уваги здобувачів на 
важливості науково обґрунтованого підходу до використання добрив та засобів захисту рослин з урахуванням їх 
хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.

- роботодавці

Співпрацю з роботодавцями спрямовано на створення нових можливостей для здобувачів вищої освіти на ринку 
праці з акцентом на максимальному усвідомленні сучасних потреб і напрямків розвитку сільськогосподарського 
виробництва та основних критеріїв, яким повинен відповідати майбутній фахівець. 
Пропозиції цієї групи враховуються з метою удосконалення професійних компетентностей здобувачів вищої освіти 
при перегляді та розробці ОП. Потреби роботодавців відображені у програмних результатах навчання в більш 
поглибленому вивченні блоку дисциплін: землеробство, агрохімія, агрометеорологія, система застосування добрив, 
рослинництво, ґрунтознавство з основами геології, генетика та селекція рослин. Зворотній зв’язок передбачає 
участь роботодавців у науково-практичних конференціях, Днях поля, круглих столах, спільних дослідженнях, 
засіданнях випускової кафедри і спільних робочих груп, заключаються договори про співробітництво. 

- академічна спільнота

У своїй професійній та освітній діяльності академічна спільнота керується принципами доброчесності, порядності, 
справедливості, взаємоповаги, особистої довіри, взаємної відповідальності.
Інтереси академічної спільноти враховані шляхом впровадження у навчальних процес сучасних форм і методів 
навчання та інноваційних технологій. Особлива увага приділяється активізації викладацької діяльності для 
досягнення цілей та результатів, виконання компонентів та складових ОП. У ЗВО дотримуються права викладачів 
щодо академічної мобільності, саморозвитку, а також співробітництва із закладами вищої освіти України та 
закордонними партнерами.
За результатами реалізації міжнародних проєктів ПМГ ПРООН/ГЕФ, зокрема «Інноваційні агроекологічні рішення 
для сталого сільського господарства на деградованих землях Полісся» (UKR/SGP/OP7/Y1/CORE/LD/2020/03) було 
враховано потреби ринку і міжнародний досвід щодо впровадження органічних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур та внесено до ОП «Агрономія» ряд вибіркових дисциплін.
Для врахування інтересів та пропозицій усіх стейкхолдерів під час формулювання мети і програмних результатів ОП 
«Агрономія» випусковою кафедрою було прийнято рішення про створення робочих груп забезпечення якості ОП, до 
складу яких увійшли члени проєктної групи, групи забезпечення, роботодавці, здобувачі вищої освіти та випускники 
(протокол засідання кафедри ґрунтознавства та землеробства від 28.12.2020, № 6).

- інші стейкхолдери

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП залучалися інші стейкхолдери, зокрема 
представник громадського об’єднання малих і середніх агровиробників Юрій Драган (Голова Асоціації фермерів і 
приватних землевласників України в Житомирській області), акцентував увагу на важливості впровадження 
грунтозахисних агротехнологій, що дозволить мінімізувати прояв ерозійних явищ, підвищити урожайність с.-г. 
культур і забезпечить підвищення стійкості агроекосистеми. Врахування зазначеної позиції було відображено у 
змістовному наповненні вибіркових освітніх компонент ОП. Дмитро Гірин (Бізнес-менеджер ТОВ «Суфле Агро 
Україна Захід») наголосив на необхідності вільного володіння ЗВО іноземними мовами, що є актуальним в процесі 
співробітництва з закордонними партнерами та закладами вищої освіти.

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

Зміни у законодавстві, зокрема вступ в силу 01.07.2021 р. Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» (https://cutt.ly/4EeG9g8) 
від 31.03.2020 р., а також швидкий розвиток аграрного бізнесу вносять свої корективи у підготовку сучасних 
фахівців для аграрного сектору. Це знайшло відображення у ОП «Агрономія» шляхом змін у загальних, 
професійних та вибіркових циклах. Моніторинг змін у запитах ринку праці та відповідності сформованих 
компетенцій та програмних результатів навчання здобувачів освіти здійснюється в результаті співпраці з науковими 
установами, базами практик та потенційними роботодавцями. 
Ринок праці характеризується високим попитом на фахівців, що володіють знаннями з питань рентабельного й 
екологічно безпечного вирощування сільськогосподарських культур і плодово-ягідних насаджень з врахуванням 
зональних особливостей. Ці аспекти підкреслюють актуальність та особливість ОП «Агрономія» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти.
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Формування цілей та програмних результатів навчання об’єктивно передбачає врахування галузевого та 
регіонального контекстів з огляду на інтереси стейкхолдерів, переважно регіонального рівня. Упродовж періоду 
навчання за ОП здобувачі вищої освіти отримують затребувані ринком праці професійні навички з землеробства, 
рослинництва, агрохімії, захисту рослин, овочівництва, плодівництва тощо. 
Житомирщина займає провідні позиції в галузі органічного виробництва. Так, станом на 2021 р. на Житомирщині 
діє 25 сертифікуваних органічних агроформувань, які працюють у галузях рослинництва, тваринництва, 
бджільництва, збором дикоросів та виробництвом органічних добрив. В звязку з цим, до циклу вибіркових 
компонент було введено ряд відповідних дисциплін органічного спрямування.
Регіональний та галузевий контекст враховано у програмних результатах навчання, оволодіння якими забезпечує 
досягнення здобувачами вищої освіти високого професійного рівня у аграрній сфері та конкурентоспроможності на 
ринку праці. Нині університет здійснює підготовку майбутніх фахівців за ОП «Агрономія», здатних до самостійного 
розв’язання наукових проблем, здійснення дослідницької діяльності у складі наукових установ і агроформуваннях 
різних форм власності. З огляду на це, функціонування ОПП відповідає місії, функції та стратегії розвитку 
Житомирської області.

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

Проведений аналіз аналогічних програм Львівського національного аграрного університету 
(https://cutt.ly/PRgoMzN), Національного університету біоресурсів і природокористування України 
(https://cutt.ly/TRgoW8G), Луцького національного технічного університету (https://cutt.ly/1Rgulq7), Подільського 
державного аграрно-технічного університету (https://cutt.ly/8RgpWok),   Одеського державного аграрного 
університету (https://cutt.ly/IRga476), Полтавської державної аграрної академії (https://cutt.ly/QRgpVcZ), Сумського 
національного аграрного університету (https://cutt.ly/bRgauM6), Уманського національного університету 
садівництва (https://cutt.ly/qRgaE9D), Харківського національного аграрного університету ім. Докучаєва 
(https://cutt.ly/MRgaC3j), Херсонського державного аграрного університету (https://cutt.ly/2Rgsgxz), Вінницького 
національного аграрного університету (https://cutt.ly/hRgsLTJ).
Під час формулювання цілей та програмних результатів ОП «Агрономія» вивчено та враховано досвід іноземних 
програм, які мають аналогічну освітньо-професійну орієнтацію, зокрема: Університету Вітовта Великого (Vytautas 
Magnus University, VMU, Каунас, Литва, https://cutt.ly/iET8Liw), Природничий Університет у Любліні (Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie, UPL, Люблін, Польща, https://up.lublin.pl/agrobio/en/didactic-activity/), Казахського 
національного аграрного університету (6В08101 – «Агрономія», https://cutt.ly/QEe9wRH). 

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

Освітня програма «Агрономія» розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 201 
«Агрономія» (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2018 р. № 1339). Зміст 
освітньої програми спрямований на оволодіння компетентностями і досягнення результатів навчання, що визначені 
у зазначеному стандарті вищої освіти. Обов’язкові та вибіркові освітні компоненти ОП «Агрономія» націлені на 
формування у здобувачів освіти 16-ти ПРН, що забезпечуються використанням сучасного методичного 
інструментарію та технологіями. Таким чином розкривається професійний, науковий, творчий і комунікативний 
потенціал здобувачів освіти, розвиваються їх лідерські здібності, формується здатність до командної роботи і 
саморозвитку, що забезпечує підготовку фахівців з агрономії, здатних вирішувати складні спеціалізовані завдання і 
практичні проблеми професійної діяльності.
ОП є основою для прийняття рішень здобувачами вищої освіти при виборі компонент у процесі формування 
індивідуальної освітньої траєкторії. Для роботодавців програмні результати, що передбачені у ОП, відображають 
сукупність компетентностей, фахових умінь і навичок ЗВО і є основою для оцінки їх професійних переваг та 
характеризують спроможність до вирішення оперативних, тактичних і стратегічних завдань.
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 201 «Агрономія». 
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 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 
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для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти наявний. Стандарт вищої освіти затверджений наказом 
Міністерства освіти і науки України від 15.12.2018 р. № 1339.

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)?

164

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 ОП «Агрономія» розроблено в повній відповідності до предметної області, що регламентується Стандартом 
вищої освіти України із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти. 
  ОП складається з обов’язкової і варіативної компонент, що поділяються на цикли загальної та професійної 
підготовки. Зміст ОП та НП є збалансованим в контексті загального часу навчання (дотримання 30 кредитів ECTS в 
семестр); вони мають чітку та логічну структуру, оскільки освітні компоненти одного семестру доповнюють та 
поглиблюють попередньо отримані компетентності й результати навчання, які вивчені в межах попередніх ОК. 
Структура ОП «Агрономія» містить обов’язкові компоненти освітньої програми: 15 дисципліни загальної і 18 – 
професійної підготовки, а також вибіркові компоненти. До програми входять навчальні та виробнича практика, а 
також атестаційний екзамен. Це дозволяє сформувати у здобувачів вищої освіти сукупність необхідних знань, вмінь 
та навичок, які будуть ключовим у творенні кар’єрного шляху випускника ЗВО. Так, теоретичний зміст предметної 
області ОП реалізується через освітні компоненти, які сприяють формуванню у здобувачів вищої освіти фахових 
компетентностей з знань та розумінь предметної області (ОК2, ОК3, ОК5, ОК10, ОК14-22, ОК26-31, ОК33). Крім того, 
зміст освітніх компонент ОП спрямований на формування фахівців із агрономії, які здатні використовувати базові 
знання основних підрозділів аграрної науки (ОК16, ОК18, ОК20, ОК21, ОК27-31), вирощувати й розмножувати 
сільськогосподарські культури та здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції 
(ОК8, ОК25, ОК29-31, ОК33), а також розв’язувати широке коло проблем і задач у процесі вирощування 
сільськогосподарських культур (ОК8, ОК18-20, ОК22-25, ОК27-28, ОК30-32). При цьому, особлива увага 
приділяється екологізації аграрного виробництва (ОК8). 
 З метою організації дистанційного навчання та наукового пошуку забезпечується доступ до системи дистанційного 
навчання Moodle, онлайн-сервісів Google, роботи з пошуковими та наукометричними базами даних Scopus, Web of 
Science тощо.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Основним інструментом формування індивідуальної освітньої траєкторії є вільний вибір дисциплін здобувачами 
вищої освіти, який регламентується «Положенням про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у 
ЖНАЕУ” (https://cutt.ly/9ErhcXz). Частка дисциплін вільного вибору в ОП складає 60 кредитів ЄКТС, або 25 % від 
загального обсягу ОП.
Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів забезпечується через можливість брати участь у формуванні освітніх 
компонентів ОП; самостійний вибір тем курсових робіт, наявність вибіркових освітніх компонентів навчального 
плану ОП; індивідуальних завдань, господарств для проходження виробничої практики; можливість навчання 
здобувачів із особливими освітніми потребами за індивідуальним графіком з використанням сучасних платформ, 
зокрема Moodle; участь, як основних стейкхолдерів, в удосконаленні ОП та НП; індивідуальний вибір тематики та 
керівників наукових досліджень за профілем спеціальності; участь у конкурсному відборі на призначення іменних 
академічних стипендій, переведення на вакантні місця державного замовлення; участь у студентських професійно-
орієнтованих конкурсах, студентських олімпіадах, академічна мобільність та участь в міжнародних грантових 
програмах.

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

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня мають право вільного вибору навчальних дисциплін у 
межах, передбачених освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі не менше 25 % загальної кількості 
кредитів ЄКТС, відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р., «Положення 
про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ” (https://cutt.ly/9ErhcXz). Враховуючи вище 
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зазначене, на вибіркові дисципліни освітньою програмою «Агрономія» передбачено 60 кредитів ECTS, що складає 
25 % загального обсягу кредитів. 
Порядок вільного вибору ОК здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти реалізується за таким 
алгоритмом:
1) узгодження переліку дисциплін за курсами, які будуть відображені в ОП та НП;
2) складання експлікаційних форм та формування каталогу дисциплін вільного вибору з подальшим розміщенням 
на сайті університету та загальноуніверситетській платформі Moodle;
3) інформування здобувачів вищої освіти про право вибору дисциплін варіативної компоненти навчального плану 
гарантом ОП та представниками випускової кафедри;
4) проведення процедури вибору для здобувачів, написання заяв та формування проєкту наказу щодо формування 
груп і складання розкладу занять з врахуванням перехресного вибору. Для здобувачів бакалаврського рівня 
процедура вибору вибіркових компонентів проводиться з 1 курсу, а вивчення таких дисциплін розпочинається з 4 
семестру 2 року навчання.
5) формування навчального навантаження викладачів з урахуванням уточненого контингенту ЗВО в частині 
затвердження груп варіативної компоненти. Здобувачі вищої освіти мають право змінити свій вибір і долучитися до 
іншої групи. Тому передбачено можливість зміни варіативної складової НП на іншу з перезарахуванням кредитів 
ECTS та годин, отриманих з іншої дисципліни.
Вибір здобувача вищої освіти формалізується шляхом подання заяви на ім’я декана факультету, що є підставою для 
формування індивідуального навчального плану студента (заява зберігається протягом всього терміну навчання 
здобувача). Надалі формується наказ ректора щодо формування списків груп здобувачів вищої освіти. 

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

За ОП та НП для здобувачів вищої освіти у 6 семестрі 3 року навчання передбачено проходження виробничої 
практики (обсягом 4 кредити ЄКТС). 
Здобувачам надано право самостійно обирати господарства для проходження виробничої практики за умови 
укладання угоди встановленого зразка, або для вибору використовувати каталог баз практики, з якими кафедра має 
укладені договори.
Зміст практики формується виключно в результаті співпраці з роботодавцями. Цілі і завдання формуються виходячи 
з потреб стейкхолдерів. По закінченню практичної підготовки від господарств надходять відгуки з характеристикою 
роботи студентів.
Викладачі кафедри періодично організовують виїзди у с.-г. підприємства різного напряму спеціалізації, в т.ч.: ПП 
«Галекс Агро», ІСГП НААН та ін. 
Щорічно із залученням стейкхолдерів проводяться майстер-класи, зокрема: «Використання результатів тканинної 
діагностики в польових умовах при уточненні системи удобрення сількскогосподарських культур», «Застосування 
біологічних препаратів для обробки насіння та позакореневого підживлення у органічному землеробстві». Разом зі 
співробітниками ІСГП НААН проводяться фенологічні спостереження за розвитком сільськогосподарських культур 
протягом вегетаційного періоду.
Виробнича практика за бакалаврським рівнем вищої освіти націлена на формування наступних фахових 
компетентностей: ЗК6–11, СК1–9 та досягнення результатів навчання: РН4, РН6, РН7, РН9–16.

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

У освітньому процесі передбачено створення для здобувачів вищої освіти умов для самовдосконалення, 
особистісного зростання та набуття соціальних навичок. 
Оволодінню здобувачами навичок soft skills сприяють освітні компоненти, зокрема гуманітарного спрямування. 
Формування соціальних навичок у здобувачів здійснюється в процесі: 1) роботи у групах під час виконання 
практичних і лабораторних робіт; 2) проведення наукових досліджень; 3) участі у засіданнях наукових гуртків та 
науково-практичних конференціях; 4) захисту звітів виробничої практики; 5) участі у заходах, що сприяють 
самоосвіті (майстер-класах, марафонах, тренінгах). 
Вивчення ОК1, ОК10, ОК14, ОК15 забезпечує набуття мовних компетентностей (ЗК04, ЗК05), що необхідні для 
здійснення професійної діяльності і саморозвитку. 
Оволодіння здатністю реалізувати свої права та обов’язки, як члена суспільства (ЗК01), забезпечує вивчення 
освітнього компоненту ОК11. 
Також на кафедрі психології діє психологічний хаб Safe_Spase, що займається популяризацією психологічної 
складової серед усіх учасників освітнього процесу. Зазначений психологічний хаб забезпечує надання психологічної 
підтримки, проведення психологічних тренінгів: «Психологія успіху» і «Психологія професійної успішності».

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за ОП «Агрономія» першого (бакалаврського) рівня було затверджено Міністерством освіти і 
науки України від 18 грудня 2018 року. 
Рекомендований обсяг кредитів стандартом було враховано при підготовці та розробці ОП, зокрема на забезпечення 
загальних та спеціальних компетентностей було відведено 68,3% від загального обсягу, частка дисциплін вільного 
вибору в межах ОП та навчального плану складає 25 %, а обсяг навчальної та виробничої практики – 5,8% загальної 
кількості кредитів ECTS. 
Відповідно до зазначених нормативних документів зміст, перелік освітніх компонент і структурно-логічна схема 
освітньо-професійної програми спрямовані на формування необхідних професійних компетенцій та програмних 
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результатів навчання. 
Вивчення обов’язкових освітніх компонент, практична підготовка та атестаційний екзамен здобувачів вищої освіти 
на першому (бакалаврському) рівні сприяють формуванню компетентностей і результатів навчання в агрономії. 
Вибіркові освітні компоненти забезпечують посилення розуміння предметної області і професійної діяльності, а 
також враховують регіональні особливості ринку праці. 
Підбір дисциплін відповідає нормативному змісту підготовки ЗВО, загальним та спеціальним компетентностям і 
сформульований відповідно до сучасних тенденцій розвитку аграрного виробництва. Усі результати навчання, що 
передбачені Стандартом, забезпечуються відповідними освітніми компонентами.

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

Загальний обсяг ОП становить 240 кредитів ECTS (7200 год.). Навчальний час, що відведений для самостійної 
роботи здобувачів, визначається НП – не менше 1/3 і не більше 2/3 відведеного для вивчення ОК загального обсягу 
навчального часу. Для реалізації обов’язкової компоненти НП виділено 164 кредити, з яких цикл загальньної 
підготовки – 75 кредитів та професійної – 89 кредитів ECTS (аудиторне навантаження – 502 год., або 68,3 % 
структури навчального часу). З них: лекції – 152 год., практичні заняття – 196 год., лабораторні – 154 год.), 
практична підготовка – 14 кредитів ECTS (420 год.); атестація – 2 кредитів ECTS (60 год.). Варіативна компонента 
складає 180 год. аудиторного навчання, що становить 25 % від загального кредитного забезпечення НП та ОП. 
Політикою університету визначено, що навчальні складові, які плануються в тижнях (практики) визначаються в 
обсязі: 1 тиждень = 1 кредит ECTS = 30 год.
Самостійна робота здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом використанням наступних платформ: 1) Moodle 
(http://beta.znau.edu.ua:3398/); 2) електронних ресурсів бібліотеки університету (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/); 3) 
веб-сервісів дистанційного навчання (Google Classroom, Skype, Zoom) та інших релевантних ресурсів. 

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

Підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
“Агрономія” за дуальною формою не здійснюється, однак в університеті така практика існує (https://cutt.ly/IkYszDa, 
https://cutt.ly/4EytMNm).

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

https://cutt.ly/jEyyiKr
https://cutt.ly/hEyyQMq
https://cutt.ly/rEyyk9X

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 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 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 60 кредитів ЄКТС; за іншими спеціальностями не більше 
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 «Положенням про перезарахування 
результатів навчання у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/7WNPeGt) і «Положенням про організацію освітнього процесу у 
ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/NWNPijw). 
Процедура визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, передбачає звернення здобувача вищої освіти з 
відповідною заявою до ректора Університету. До заяви додаються документи, що підтверджують вміння, які 
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здобувач отримав під час навчання. Для визнання результатів навчання створюється предметна комісія, до якої 
входять декан факультету, гарант ОП, науково-педагогічні працівники, що викладають вказану дисципліну. Комісія 
визначає метод оцінювання. За підсумками оцінювання предметна комісія складає протокол, який містить висновок 
для деканату щодо зарахування (чи незарахування) відповідної дисципліни. Інформування ЗВО відбувається через 
відкриті джерела, зокрема через сайт університету.

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

Конкретних прикладів щодо практики застосування вказаних правил на ОП не було.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, яке розміщене на офіційному веб-сайті 
університету (https://cutt.ly/wWNPmz8) та є доступним для усіх учасників освітнього процесу.
З метою визнання неформальних результатів навчання здобувач ОП звертається з відповідною заявою до ректора 
університету, до якої додаються підтверджуючі документи. Згідно процедури створюється предметна комісія з 
учасників освітнього процесу відповідної ОП за обов’язкової участі гаранта ОП. Зазначена комісія визначає метод 
оцінювання результатів навчання відповідно до навчального плану. Підсумковий контроль знань проводиться за 
умов позитивного висновку предметної комісії, за результатами якої здобувач звільняється від вивчення 
перерахованої дисципліни у наступному семестрі.

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

Конкретних прикладів щодо практики застосування вказаних правил на ОП 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

Освітній процес у Поліському національному університеті на ОП згідно статті 50 ЗУ «Про вищу освіту», «Положення 
про організацію освітнього процесу у Поліському національному університеті» (https://cutt.ly/NEydPmg) 
здійснюється за денною (очною) та заочною формами навчання. 
Форми, методи викладання і навчання на ОП у повній мірі сприяють досягненню програмних результатів навчання, 
оскільки використовуються не лише теоретична підготовка, а й лабораторні та практичні заняття. Основним 
засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час є самостійна робота ЗВО. З метою 
досягнення програмних результатів навчання на ОП застосовуються інформаційно-комунікаційні технології: 
Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/), вільний доступ до електронних ресурсів бібліотеки Поліського університету 
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), веб-сервіси дистанційного навчання (Google Classroom, Skype, Zoom, інші релевантні 
ресурси), онлайн сервіси контролю знань, зокрема: Google Forms, а також мультимедійні лекції.
Важливим методом навчання є науково-дослідна (виробнича) практика та комплексний атестаційний іспит. 
Матриця відповідності програмних результатів навчання (табл. 3) відображає структурно-логічні зав’язки між 
методами та результатами навчання.
ЗВО надає поради та рекомендації, що сприяють досягненню запланованих результатів 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 та методи викладання і навчання на ОП відповідають вимогам студентоорієнтованого підходу та принципам 
академічної свободи ЗВО, який в освітньому процесі забезпечується, передусім, за рахунок:
- систематичного інформування здобувачів про ОК (презентація викладачами дисциплін вільного вибору, 
ознайомлення з силабусами та робочими програми);
- щорічного оновлення каталогу дисциплін вільного вибору;
- активного залучення здобувачів до процесу моніторингу та удосконалення ОП.
Потреби здобувачів щодо вибору форм і методів навчання й викладання ОК максимально враховуються групою 
забезпечення ОП “Агрономія”. Здобувачі мають можливість коригувати методи викладання (формат лекцій 
(вербальний, візуалізований, змішаний), проведення відповідних контрольних заходів (тестування, усне 
опитування, творчі роботи). Значну роль у ЗВО в умовах студентоорієнтованого підходу також відіграє 
впровадження інноваційних технологій навчання (мультимедійні лекції, навчання через Moodle тощо), які 
сприяють мотивації студентів до отримання високих результатів навчання, розвитку їхніх навичок роботи з 
інформацією, умінню оцінювати ситуацію.
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Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

У ЗВО згідно Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про організацію освітнього процесу у Поліському 
національному університеті» (https://cutt.ly/NEydPmg) методи навчання і викладання на ОП відповідають 
принципам академічної свободи, оскільки передбачають обґрунтоване поєднання навчальних занять (лекцій, 
лабораторних і практичних) і самостійного навчання, а також проведення наукових досліджень. НПП мають 
можливість самостійно наповнювати зміст дисциплін, вносити зміни до робочих програм, обирати методи навчання 
з метою ефективного засвоєння знань, проводити заняття з застосуванням сучасних технологій, обирати самостійну 
форму вивчення окремих тем.
Академічна свобода здобувачів також включає право на академічну мобільність, що регулюється «Положенням про 
порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ» від 31.08.2015 р. 
(https://cutt.ly/mEydfYY).
Академічна свобода ЗВО реалізується шляхом надання їм права самостійно обирати навчальні дисципліни, що є в 
переліку вибіркових, вільно обирати форму та методи навчання, теми курсових робіт, індивідуальних завдань, теми 
наукових досліджень з відповідним обґрунтуванням доцільності їх розробки, бази проходження практики, на 
навчання одночасно за декількома ОП в університеті, брати участь у формуванні індивідуального навчального плану 
тощо.

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 *

У ЗВО відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Поліському університеті» від 01.12.2020 р. 
(https://cutt.ly/NEydPmg) на основі ОП розробляється навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних 
дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність їх вивчення, форми проведення занять та їх обсяг, форми поточного та 
підсумкового контролю.
Інформація щодо цілей, змісту і очікуваних РН, порядку та критеріїв оцінювання надається учасникам ОП в 
декілька етапів: для вступників – у період прийому документів і проведення консультацій перед вступними 
іспитами; для ЗВО – на початку та упродовж 1 семестру стосовно цілей, змісту і очікуваних результатів навчання, 
порядку та критеріїв оцінювання освітніх компонентів. 
Інформація щодо організації навчального процесу за ОП є доступною на сайті університету (https://cutt.ly/GEyfcfu, 
http://rozklad.znau.edu.ua/) та платформі Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/), що забезпечує швидкий та повний 
доступ до неї учасникам освітнього процесу. 
Терміни і час проведення різних видів навчальної роботи регламентуються розкладами занять, графіками 
екзаменів, графіками роботи екзаменаційних комісій, консультацій, захистів курсових робіт і практик, а також 
наказами на проведення практик. Розклади занять і графіки консультацій оприлюднюють не пізніше, ніж за три дні 
до їх початку.

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

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Поліському університеті» від 01.12.2020 р. 
(https://cutt.ly/NEydPmg) здобувачі ОП беруть участь у заходах щодо освітньої та науково-дослідної діяльності, що 
проводяться в Україні і за її межами.
Викладачі кафедр та здобувачі ОП беруть активну участь у проведенні польових та лабораторних досліджень, 
долучаються до збору та обробки даних для науково-дослідних тематик, які виконуються на кафедрах агрономічного 
факультету: «Короткоротаційна сівозміна з елементами органічної технології вирощування сільськогосподарських 
культур в Поліссі України» (0119U000456), «Біологічні основи інтродукції лікарсько-ароматичних рослин родини 
Айстрових (Asteraceae) в Житомирському Поліссі» (0116U005758), «Встановити закономірності поширення 
сегетальної та рудеральної рослинності з метою удосконалення заходів регулювання рівня їх присутності в агро- та 
фітоценозах Житомирського Полісся» (0120U105013), «Агроекологічне обґрунтування сталого виробництва сорго в 
Поліссі України» (0119U001715), «Антропогенна трансформація фітоценозів Полісся та оцінка інноваційних 
елементів технології вирощування польових і плодових культур» (0116U008153), «Розробка ефективних способів 
приготування компостів для використання в органічному та біодинамічному землеробстві» (0018U004149), 
«Агроекологічне обґрунтування заходів зменшення шкідливості сегетальної рослинності в агроценозах Полісся» 
(0116U005756), «Розробити концептуальні основи виробництва органічної продукції рослинництва в умовах 
Західного Полісся України» (ДР 0121U107756), «Удосконалення елементів технології вирощування зерняткових 
плодових культур в зоні Західного Полісся України» (0120U103304) та інші.
На факультеті функціонує студентський науковий гурток «Дослідник» (керівник – к. с.-г. н., доцент Пелехата Н. П.), 
«Мікробіологічний гурток» (керівник – к. с.-г. н., доцент Іващенко І. В.), «Ґрунтознавець» (керівник – к. с.-г. н., 
доцент Довбиш Л. Л.).
Отримані результати спільних наукових досліджень викладачів і здобувачів публікуються у наукових виданнях, у 
т.ч. у фаховому виданні університету – «Наукові горизонти» та у збірниках матеріалів щорічних всеукраїнських та 
міжнародних конференцій, а саме: «Сучасні тенденції розвитку галузі землеробства: проблеми та шляхи їх 
вирішення», «Органічне виробництво і продовольча безпека», «Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та 
їх вирішення», «Виробництво та переробка безпечної продукції рослинництва». Крім того, здобувачі ОП постійно 
беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з агрономії. За підсумками ІІ туру 
переможцями стали: у 2017 р. – Марчук В. (друге місце, Харківський НАУ); у 2018 р. – Ковач О. (друге місце); 2019 
р. – Бондар Т. (друге місце, Вінницький НАУ); 2020 р –  Шульга С. (третє місце, Вінницький НАУ). А також є 
учасниками наукових студентських форумів на зльоті іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК 
ХХІ століття» (Шульга С., Сумський НАУ, 2021 р.).
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Ініціатором оновлення освітніх компонентів виступає гарант ОП, члени проєктної групи, стейкхолдери, зокрема, 
роботодавці, здобувачі вищої освіти.
Викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів, включаючи у робочі програми навчальних дисциплін найбільш 
актуальні та новітні наукові досягнення у галузі агрономії та використовують в освітньому процесі свій власний 
дослідницький досвід. 
Робочі програми, згідно «Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у 
ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/fWNHdXL) щорічно оновлюються з урахуванням результатів моніторингу та періодичного 
перегляду освітніх компонентів, і, зокрема, отриманих побажань та зауважень від здобувачів освіти, роботодавців, 
інших стейкхолдерів.
Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень та сучасних практик забезпечується шляхом 
поєднання різних форм організаційно-методичної та наукової діяльності науково-педагогічних працівників, 
зокрема:
– підвищення кваліфікації, стажування у вітчизняних або закордонних закладах вищої освіти;
– участь НПП у міжнародних, всеукраїнських, факультетських науково-практичних конференціях і заходах. Так, 
упродовж 2017–2021 н.р. викладачі взяли участь у 35 заходах та опублікували понад 150 тез доповідей. 
– проєктах університету, Інтернет-форумах і дискусіях для обговорення та опрацювання важливих наукових питань;
– підготовка і видання навчально-наукових матеріалів. Зокрема, за 2017–2021 н.р. у міжнародних та фахових 
виданнях України опубліковано понад 120 наукових праць. Викладачами опубліковано низку навчальних 
посібників, патентів на корисну модель (понад 60), методичних рекомендацій з організації самостійної роботи 
студентів з вивчення навчальних дисциплін, проходження практичної підготовки та ін.
Зміст освітніх компонентів періодично оновлюється в процесі співпраці і спільних заходів між НПП кафедр 
агрономічного факультету з рядом підприємств аграрної галузі, зокрема компанією «Долина», ТОВ «Бальзак», 
Інститутом сільського господарства Полісся НААН, ПП «Галекс Агро», ВДСГДС ІК НААН.
Зміст освітніх компонентів ураховує найновіші наукові досягнення, до переліку рекомендованої літератури внесено 
наукові праці за останні 5 років, у тому числі й наукові публікації викладачів агрономічного факультету.

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

Інтернаціоналізація діяльності регулюється «Стратегією інтернаціоналізації ЖНАЕУ на 2019–2029 рр.» 
(https://cutt.ly/IEyhRV2) на основі принципів стратегічного міжнародного партнерства, що є важливим для 
розвитку науково-освітнього потенціалу університету в сучасному академічному просторі та якісної реалізації ОП за 
міжнародними стандартами. Для здобувачів забезпечується відкритий доступ до Scopus, Web of Science, Springer 
Link та міжнародних систем ResearcherID, ORCID, LinkedIn.
Посилення міжнародної компоненти освітньо-наукової діяльності обумовлене участю НПП та здобувачів у 
міжнародних проєктах, зокрема: 
- «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства» (https://cutt.ly/5EyjkwW, 
https://cutt.ly/jEyjm9v, https://organic-platform.org/);
- "Запобігання деградації земель: кращі практики відновлення родючості ґрунтів, забруднених радіонуклідами" 
(https://cutt.ly/hEyxJ1F, https://cutt.ly/lEyzbHp);
- "Сталі агроекологічні ініціативи, спрямовані на вирішення проблеми деградації земель в умовах Поліського 
ландшафту" (https://cutt.ly/gEyxhem).
Наразі спільно з ПМГ ПРООН/ГЕФ реалізується проєкт «Інноваційні агроекологічні рішення для сталого сільського 
господарства на деградованих землях Полісся» (https://cutt.ly/JEykg3X), до виконання якого залучаються ЗВО.
Також інтернаціоналізація ЗВО передбачає міжнародне науково-педагогічне стажування, зокрема в University of Life 
Sciences in Lublin, Республіка Польща, підвищення рівня мовленнєвих компетентностей (курси з вивчення і 
удосконалення іноземних мов).

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?

Для оцінювання навчальних досягнень ЗВО в межах навчальних дисциплін освітньої програми «Агрономія» обрані 
такі форми контрольних заходів: вхідний, поточний, модульний (рубіжний), підсумковий, а також відстрочений 
контроль.
Вхідний контроль проводиться на початку вивчення нового курсу у формі тестування. Поточний контроль 
здобувачів вищої освіти здійснюється під час проведення лабораторних, практичних і семінарських занять у вигляді 
тестів, а також в усній та письмовій формах.
Модульний контроль здійснюється після вивчення студентами логічно завершеної частини програми ОК. 
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студентів. Ця форма контролю проводиться з 
метою оцінки результатів навчання на певному рівні вищої освіти або на окремих його завершених етапах. 
Періодичність і терміни проведення контрольних заходів визначаються навчальним планом. Екзамени складаються 
студентами в період екзаменаційних сесій. Результати складання екзаменів і заліків оцінюються за 100-бальною 
шкалою, національною шкалою та шкалою ECTS. Вони вносяться у екзаменаційну відомість, залікову книжку 
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(індивідуальний план). 
Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума балів, отриманих під час заліку або екзамену та балів, 
отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. Відстрочений контроль проводиться 
вибірково через певний час після вивчення навчальної дисципліни з метою зовнішнього чи внутрішнього контролю 
якості навчання та стійкості засвоєних знань студентами. Важливим видом контролю є ректорський, який 
проводиться щорічно з окремих дисциплін ОП у вигляді ректорської контрольної роботи. Атестація ЗВО 
здійснюється екзаменаційною комісією після завершення теоретичного та практичного навчання на даному рівні 
вищої освіти у формі атестаційного іспиту.
Усі форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП забезпечують перевірку розуміння студентами 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для 
вирішення практичних задач та передбачають перевірку готовності вирішувати типові професійні задачі й 
дозволяють діагностувати рівень підготовки здобувачів і рівень їх компетентності. Усі дисципліни ОП передбачають 
самоконтроль здобувачів вищої освіти.

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в силабусах та робочих програмах навчальних 
дисциплін, структура та зміст яких визначаються положеннями відповідних внутрішніх документів, що 
регламентують освітній процес у Поліському університеті: п. 3.3 (https://cutt.ly/FhE3kWX) та п. 2.4 
(https://cutt.ly/4hmGXEj).
У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається розподіл балів за змістовними модулями, а також вказані 
максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з урахуванням їх важливості та трудомісткості. 
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів за кількісним критерієм здійснюється за національною шкалою 
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ECTS. 
Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів представлені у робочих програмах і силабусах, які розміщені 
у системі Moodle Поліського університету (http://moodle.znau.edu.ua/) та на веб-сторінці кафедри грунтознавства та 
землеробства (https://cutt.ly/lEynljT).

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 доводяться до ЗВО на початку навчального року 
під час ознайомлення зі структурою та формами освітнього процесу. На першій лекції кожної навчальної 
дисципліни викладач інформує ЗВО про форми контрольних заходів та критерії оцінювання згідно робочих 
програм. Також інформація про контрольні заходи та критерії оцінювання є постійно доступною на сайті 
університету, з якою здобувачі вищої освіти можуть ознайомитися самостійно у зручний для них час.
Програми комплексних контрольних заходів наявні у навчально-методичних комплексах дисциплін та викладені на 
платформі Moodle Поліського університету (http://moodle.znau.edu.ua/).
З розкладом екзаменаційної сесії здобувачі можуть ознайомитися за посиланням 
http://rozklad.znau.edu.ua/cgibin/timetable.cgi.
ОП «Агрономія» практикує збір інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти. Система збору інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень базується на встановленні рівня поінформованості здобувачів ВО на початку вивчення 
навчальної дисципліни і проміжної перевірки у формі усного опитування або анкетування.
У разі недостатньої проінформованості ЗВО проводяться додаткові роз’яснення викладачами й кураторами груп та 
вносяться додаткові корективи у навчальний процес.

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 201 "Агрономія" встановлено, що атестація здобувачів здійснюється у формі 
атестаційного екзамену або публічного захисту кваліфікаційної роботи. Атестація здобувачів вищої освіти у 
Поліському унверситеті ОП «Агрономія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проводиться у формі 
атестаційного екзамену відповідно до нормативних документів: «Положення про організацію освітнього процесу у 
ЖНАЕУ» (п. 3.15.3) (https://cutt.ly/GEN9z7n), «Положення про порядок створення та організацію роботи 
екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/9xYW7xa). Атестаційний екзамен передбачає оцінювання 
результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти та освітньою програмою. Програма атестаційного 
екзамену формується з чотирьох навчальних дисциплін.

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

Процедура проведення контрольних заходів в університеті регулюється у відповідності до Положення про 
організацію освітнього процесу (п. 3.14) та Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної 
комісії (пп. 3, 4, 5). Зазначені документи оприлюднені у розділі «Публічна інформація» сайту Поліського 
університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) та роз’яснюють проведення контрольних 
заходів в рамках освітнього процесу. Затвердження складу екзаменаційної комісії відбувається наказом ректора у 
встановлені терміни, але не пізніше ніж за місяць до початку проведення контрольних заходів. 
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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 екзаменаторів та запобігання конфлікту інтересів є базовими принципами реалізації ОП в Поліському 
університеті, умови для дотримання яких формуються у відповідності до п.4 Положення про внутрішню систему 
забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/chPav0D). Положення визначає уніфіковані строки та критерії 
проведення контрольних заходів, визначає процедуру оскарження здобувачами результатів атестації. Запобігання 
конфлікту інтересів регулюється Положенням про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним 
домаганням (https://cutt.ly/ahPsdDO ), п. 3 якого визначає перелік допустимих заходів. У разі виникнення ситуацій, 
які можуть трактуватися як конфлікт інтересів, до їх розв’язання можуть долучатися куратор академічної групи, 
керівництво факультету та випускової кафедри. Необхідний обсяг повноважень щодо захисту прав та інтересів ЗВО 
передбачено Положенням про студентське самоврядування (https://cutt.ly/yhPsCJ5) для органів студентського 
самоврядування.
Випадків необ’єктивного оцінювання чи виникнення конфлікту інтересів на ОП не зафіксовано.

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

Внутрішні положення Поліського університету гарантують здобувачам можливість оскарження оцінки, що була 
отримана під час контрольних заходів, у випадку незгоди з її значенням. З цією метою, здобувач повинен подати 
письмову апеляцію завідувачу кафедри або декану факультету та, за умови погодження ректором, повторно пройти 
процедуру контролю (п. 3.14.2.3, https://cutt.ly/nkYxq2z).
Здобувачі, які при проходженні підсумкового контролю отримали негативну оцінку, набувають можливості для 
ліквідації академзаборгованості через повторну процедуру контролю, яка проводиться за участі лектора дисципліни. 
Третя спроба проходження підсумкового контролю реалізується перед комісією викладачів, яка створюється 
деканом факультету, а її рішення вважається остаточним. Відповідно до Положення про організацію освітнього 
процесу, оскарження оцінки перескладання екзаменів можливе за потреби підвищення позитивної оцінки, що не 
пов'язано з використанням бюджетних коштів, або незгоди з оцінкою.
Ситуацій щодо урегулювання повторного проходження контрольних заходів за час реалізації ОП не виникало.

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

Оскарження результатів та процедури проведення контрольних заходів можливе за умови порушення порядку 
організації і проведення заліків або екзаменів, а також незадоволення результатом оцінювання здобувача вищої 
освіти. Процедуру проведення контрольних заходів може оскаржити студент за наступних умов: невчасне 
ознайомлення ЗВО з програмою проведення контрольних заходів; недостатнє ознайомлення ЗВО з методикою 
проведення заліку чи екзамену; не доведення до відома ЗВО переліку ключових питань навчальної дисципліни та 
літератури, яку ЗВО можуть використати у підготовці до контрольних заходів; нестворення безпосередньо на заліку 
НПП позитивного емоційного фону з метою зменшення психологічного напруження на ЗВО.
У разі незадоволення оцінкою студент має право оскаржити результат оцінювання у день оголошення результату 
контрольного заходу. Оскарження результатів та процедури проведення контрольних заходів проводиться шляхом 
подання апеляційної заяви на ім’я ректора університету. Порядок урегулювання оскарження процедури та 
результатів проведення контрольних заходів передбачено у “Положенні про порядок створення та організацію 
роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ” (https://cutt.ly/mWNXryZ).
Упродовж періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів серед здобувачів ОП «Агрономія» не зафіксовано.

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

Внутрішня політика університету, стандарти та процедури у сфері забезпечення академічної доброчесності 
деталізовані у наступних документах: 1. Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 
антиплагіату (https://cutt.ly/uf2OynD); 2. Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти 
(https://cutt.ly/fhGjJog); 3. Порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на 
наявність академічного плагіату (https://cutt.ly/fkYRj06); 4. Положення про кваліфікаційні роботи 
(https://cutt.ly/KhGjEOC) 5. Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності 
(https://cutt.ly/jRvOlqG); 6. Наказ ректора ЖНАЕУ № 61 від 29.03.2019 р. Про внутрішню систему запобігання та 
виявлення академічного плагіату (https://cutt.ly/IhGh0xb). Перелік зазначених документів утворює внутрішні 
інституційні рамки академічної доброчесності усіх учасників освітнього процесу Поліського університету.

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

Для протидії академічному плагіату на ОП «Агрономія» використовується онлайн-сервіс Unicheck компанії ТОВ 
«Антиплагіат», який було представлено на вченій раді університету 27 лютого 2019 р. та підписано відповідний 
договір про співпрацю. З метою протидії порушенням академічної доброчесності здобувачі заповнюють та 
підписують заяву за встановленою формою, якою підтверджується факт відсутності у письмовій роботі запозичень, 
та поінформованість щодо можливих санкцій у випадку виявлення фактів плагіату. Відмова у написанні заяви тягне 
за собою недопуск кваліфікаційної роботи до захисту. У разі негативного висновку онлайн-сервісу Unicheck робота 
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повертається на доопрацювання. Допустимий пороговий рівень унікальності роботи повинен становити не менше 50 
%. Первинна перевірка робіт здобувачів на наявність ознак плагіату є безкоштовною. Кінцеве рішення про допуск 
наукових праць до публікації з урахуванням результатів перевірки приймає фахова експертна комісія випускової 
кафедри. Наукові публікації здобувачів вищої освіти розміщуються в репозитарії університету 
(http://ir.znau.edu.ua/).

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

Університет розбудовує цілісну систему забезпечення академічної доброчесності, яка є обов’язковим принципом 
розвитку освітньо-наукового простору в ЗВО, популяризується серед здобувачів та НПП. Політика ЗВО щодо 
академічної доброчесності передбачає: консультативний супровід наукових робіт; поширення інформації про 
відповідальність за недотримання правил етики цитування; обговорення принципів академічної доброчесності та 
боротьби з плагіатом; просування інформаційної культури. Зусиллями бібліотеки ЗВО проводяться інформаційні 
заходи (https://cutt.ly/BhJDPi7, https://cutt.ly/uhJFq0M), заняття з запобігання плагіату (https://cutt.ly/SkYTovS) та 
академічної доброчесності, основ академічного письма (http://surl.li/xnbw), практичні тренінги “Інформаційна 
культура студента”. Створена корпоративна пошта для оперативного обміну файлами, які підлягають перевірці 
(antiplagiat@polissiauniver.edu.ua). Сенситивний інформаційний простір до прав інтелектуальної власності в ЗВО 
створюється за участю Наукового товариства студентів та молодих вчених (https://cutt.ly/8h85S6A), а також ННЦ 
інтелектуальної власності, інноватики та управління проєктами (https://cutt.ly/MkYTnZe). 
При реалізації ОП не було виявлено випадків недотримання академічної доброчесності студентами.

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

У разі виявлення порушення академічної доброчесності у Поліському університеті передбачаються такі процедури: 
встановлення факту плагіату може бути підставою для відмови у прийнятті матеріалів до розгляду або повернення 
матеріалів на доопрацювання; факт плагіату у творах здобувачів вищої освіти може бути встановлений експертною 
комісією, створеною наказом ректора університету; встановлення факту плагіату в опублікованих творах здобувачів 
наукового ступеня є підставою для заборони автору включати такі твори у перелік своїх наукових робіт. 
Обов’язкова перевірка на академічний плагіат курсових робіт здобувачів вищої освіти ОП «Агрономія» передбачена 
з 1 вересня 2021 р. Низький рівень оригінальності тексту роботи є підставою для прийняття відповідних рішень. 
Крім того, здобувачі ОП мають досвід опублікування наукових праць, а тому ознайомлені з процедурою перевірки 
робіт на академічний плагіат та можливими санкціями за негативного результату такої перевірки. У разі виявлення 
академічного плагіату автори несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства 
(https://cutt.ly/VWNVjFG).
Основним документом, яким керується ЗВО з вирішення питань порушення академічної доброчесності є 
«Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату в ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/uf2OynD).

6. Людські ресурси

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

Рівень професіоналізму викладачів, що претендують на викладання в рамках ОП, визначається на основі оцінки 
науково-педагогічного профілю, складовими якого є: 
- наукові публікації, що відповідають ОК, які забезпечуються НПП, та рівень їх цитованості у міжнародних 
наукометричних базах; 
- авторські методичні розробки; 
- участь у наукових заходах, програмах підвищення педагогічної майстерності та наукових стажуваннях/обмінах; 
- проєктна діяльність; 
- залучення до діяльності у професійних об’єднаннях та інших інституціях громадянського суспільства. 
Конкурсний відбір викладачів здійснюється відповідно до Статуту університету (https://cutt.ly/NWgSF1r), Порядку 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів 
(https://cutt.ly/hWgSMhB), Положення про конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів (https://cutt.ly/1WgDqsb). Процедура конкурсу є прозорою і 
публічною та передбачає чітко визначені етапи: оголошення конкурсу, розгляд пакету документів кандидатів на 
кафедрі та формування рекомендації, подача претендентами необхідного пакету документів конкурсній комісії, 
обрання на посаду на засіданні вченої ради університету (таємне голосування), укладання контракту. Процедура 
конкурсного відбору стимулює до постійного професійного розвитку, підвищення педагогічної майстерності та 
активізації наукової діяльності НПП ЗВО. 

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

З метою реалізації освітнього процесу, розробки та вдосконалення освітніх програм та навчальних планів 
Університет залучає роботодавців шляхом проведення виїзних зустрічей, екскурсій на виробництво, лекцій, круглих 
столів.
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Для посилення практичної спрямованості ОП та залучення роботодавців заключено договори про співробітництво 
між кафедрами агрономічного факультету та сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності на 5 
років, зокрема, група Західного регіону компанія «Долина», ТОВ «Бальзак», Інститут сільського господарства 
Полісся НААН, ПП «Галекс Агро», Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція інституту 
картоплярства НААН. 
Роботодавці залучаються до розробки та вдосконалення ОП і навчальних планів, тематики курсових, у проведенні 
атестації здобувачів вищої освіти. Крім того, роботодавці беруть участь у проведенні лекцій, практичних занять, 
тренінгів, наукових дослідженнях та конференціях, стажуванні викладачів на виробництві, виконують спільні 
програми.
Здобувачі, роботодавці та інші стейкхолдери мають можливість слідкувати за новинами кафедри на її сторінці 
(https://www.facebook.com/gruntzt, https://soil-zt.jimdosite.com/).

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

До викладання та організації освітнього процесу за ОП залучаються практики та експерти в галузі агрономії. Так, 
16.10.2019 року відбулася зустріч здобувачів вищої освіти з офіційним представником ТОВ «Німецький аграрний 
холдинг», на якій було презентовано програму сучасних технологій високоефективного органічного виробництва в 
Німеччині, що сприяє розширенню знань здобувачів, а також можливості їх участі у спільних українсько-німецьких 
проєктах. 17.03.2021 р. було проведено відкриту лекцію на тему "Альтернативні способи обробітку ґрунту, 
особливості їх використання на легких ґрунтах Полісся»". Лектор – І. А. Шувар, доктор сільськогосподарських наук, 
професор кафедри землеробства і тваринництва Львівського національного університету. 29.09.2021 року відкриту 
лекцію з питань особливостей удобрення сільскогосподарських культур з метою управління ґрунтовою мікробіотою і 
оптимізації фізіологічних процесів формування врожаю культур для студентів агрономічного факультету провів 
кандидат с.-г. наук О. Г. Семеній, провідний торгівельний представник компанії Тімак Агро Україна (Timac AGRO 
Ukraine). 
Систематично проводяться відкриті лекції професора кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства 
Національного університету водного господарства та природокористування С. І. Веремеєнка, зокрема: «Проблеми 
раціонального використання Поліських агроландшафтів та їх вирішення». 

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

В університеті процедурні аспекти підвищення кваліфікації та стажування викладачів регламентуються 
Положенням про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ 
(https://cutt.ly/qRvHzyj). 
Підвищення кваліфікації проводиться з урахуванням дисциплін, що викладаються для студентів ОП в установах, де 
реалізовується програма професійного розвитку викладача, зокрема, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України м. Київ; МОН України, м. Київ; Інститут сільського господарства Полісся НААН м. 
Житомир; ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». НПП кафедри ґрунтознавства та 
землеробства пройшли міжнародне стажування з сучасних підходів до організації навчального процесу для 
здобувачів сільськогосподарської освіти в University of Life Sciences in Lublin, Республіка Польща (2021 р., обсяг 180 
год.). Професор М. М. Ключевич пройшов міжнародне стажування з принципів обґрунтування концепції 
формування та функціонування сталих і оздоровчих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних і 
абіотичних чинників у Akademie HUSPOL, Чеська республіка (2019 р., обсяг 180 год.). 
У ЗВО реалізуються власні програми сприяння професійному розвитку викладачів (семінари, тренінги, вебінари, 
«круглі столи», Дні поля). З метою професійного розвитку НПП та студенти ОП брали  участь у «Дні органічного 
поля», що відбувся на базі ТОВ «Дедденс Агро» Гощанського р-ну Рівненської обл. (19.06.2019 р.), відвідували 
демонстраційні посіви компанії «Хімагромаркетинг» (с. Глибочиця).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулювання необхідного рівня професіоналізму НПП здійснюється відповідно до Колективного договору ЗВО, 
Положення про організацію освітнього процесу, Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої 
освіти, Положення про преміювання працівників (https://cutt.ly/NWgJggZ), Положення про нагороди та почесні 
звання (https://cutt.ly/DWgJxA5). Преміювання здійснюють за умови запровадження НПП інновацій в освітньому 
процесі, досягнення високого рівня викладацької майстерності (наказ №17 від 27 лютого 2020 р. «Про виплати 
премій науково-педагогічним працівникам» (https://cutt.ly/8WgJEYD). ЗВО стимулює наукову та/або інноваційну 
діяльність через матеріальне та нематеріальне заохочення. Система матеріального заохочення передбачає виплату 
премії за такі досягнення НПП:
- публікації статей у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science; 
- присудження наукового ступеня кандидата та доктора наук;
- отримання патентів; 
- призові місця переможцям за участь здобувачів у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт; 
- призові місця за результатом олімпіад з навчальних дисциплін тощо. 
При укладанні контрактів з НПП ЗВО визначає необхідний рівень кваліфікації встановлюючи персоналізовані 
завдання щодо професійного зростання, що стимулює науковий та професійний розвиток викладачів.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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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?

Фінансові ресурси ЗВО формуються за рахунок коштів державного бюджету на основі держзамовлення (загальний 
фонд), інших джерел (спеціальний фонд) за принципами цільового й ефективного використання коштів, 
публічності та прозорості у бюджетному процесі (https://cutt.ly/GkIesfF; https://cutt.ly/rkIrqyB). Цілі і ПРН ОП 
забезпечуються за рахунок інфраструктури ЗВО, яка включає три ключових елементи: навчальний (аудиторний 
фонд, лабораторії комп’ютерної техніки і телекомунікацій, конференцзали), науковий (4 навчально-наукових 
центрів дослідницько-проєктного характеру, інформаційно-видавничий центр, бібліотека та ін.); соціальний (5 
гуртожитків, пункти харчування, спортивні зали), які відповідають методам та технологіям навчання. Нормативні 
документи МОН та внутрішні положення ЗВО є основою при формуванні навчально-методичного забезпечення. 
Освітні компоненти ОП забезпечені навчально-методичними матеріалами в повному обсязі та оприлюднені на 
освітньому порталі університету (http://moodle.znau.edu.ua). Постійне вдосконалення матеріально-технічного 
забезпечення поряд з вдосконаленням навчально-методичного забезпечення кафедр забезпечують ефективне 
опанування РН. Компонентою освітньо-наукового розвитку та здобуття додаткових soft skills здобувачів є 
запровадження циклу семінарів за участі стейкхолдерів, роботодавців та представників академічної спільноти

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?

Освітнє середовище університету направлене на забезпечення сприятливого соціально-психологічного простору, що 
є підґрунтям для ефективного формування інтелектуального та професійного розвитку ЗВО. Однією з ключових 
компонент даного середовища в університеті є інститут кураторства, що передбачає наставницький супровід у 
сферах організаційної, академічної та комунікативної взаємодії здобувачів та адміністрації. На кураторство 
покладена функція виявлення та подальшого врахування потреб та інтересів здобувачів. Наставницький супровід 
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти активно впроваджується через гаранта ОП, 
представників випускової кафедри та обраних здобувачами керівників наукових робіт.
Важливим елементом освітнього середовища є щорічне опитування здобувачів вищої освіти для виявлення 
проблемних аспектів у їх теоретико-практичній підготовці та позааудиторній роботі (участь у роботі наукових 
центрів, органів студентського самоврядування тощо). Також у здобувачів вищої освіти є персоніфікований доступ 
до навчально-методичних матеріалів на освітній платформі університету (http://moodle.znau.edu.ua). 
З метою покращення освітнього середовища регулярно проводяться зустрічі, круглі столи, семінари і конференції за 
участю роботодавців і студентів.

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

В основі концепції освітньої діяльності ЗВО лежить студентоорієнтована модель. Відповідно до Статуту 
(https://cutt.ly/UkIrR6a), концепція базується на особистісній орієнтації й створенні освітнього середовища, 
безпечного для життя і здоров’я та орієнтованого на задоволення потреб та інтересів усіх учасників освітнього 
процесу.
Приміщення ЗВО відповідають санітарно-технічним вимогам, правовим нормам та правилам експлуатації з 
дотриманням належного теплового, санітарного та протипожежного станів. На високому рівні знаходиться 
профілактично-роз’яснювальна робота щодо поводження учасників освітнього процесу у разі виникнення ситуацій, 
що загрожують їх безпеці та здоров’ю. Дієвість таких заходів підтверджено вірною поведінкою учасників освітнього 
процесу під час реальних ситуацій (https://cutt.ly/wkq8gUT). Для посилення безпеки здобувачів освіти ЗВО наймає 
спеціалізовану службу охорони (https://cutt.ly/ynUlGpE). До всіх учасників освітнього процесу доведені інструкції з 
охорони праці, зокрема, їх адаптовано до умов карантинних заходів (наказ № 05 од від 14.01.2021 р.). В університеті 
вживаються заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 (https://cutt.ly/SkA8IBC). Для підсилення формування 
та розвитку особистісного, інтелектуального, професійного потенціалу здобувачів освіти та їх адаптації до 
самостійного життя в університеті функціонує психологічний хаб Safe Space та психологічний центр “In 
Vivo”(https://cutt.ly/cWgJ4wj).

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?

Механізм освітньої підтримки здобувачів включає роз’яснення щодо структурно-логічної схеми ОП; доведення до 
здобувачів методів, форм та критеріїв оцінювання РН; представлення в доступній формі графіка освітнього процесу. 
Всі навчально-методичні матеріали за ОК ОП доступні для здобувачів у відкритій формі. Діяльність бібліотеки 
забезпечує здобувачів періодичними та науково-навчальними матеріалами, до того ж функціонує електронний 
каталог, є можливість здійснення онлайн замовлень літератури, зручна процедура перевірки студентських робіт на 
плагіат. Співробітники наукової бібліотеки університету забезпечують просвітницьку роботу в частині поширення 
політики академічної доброчесності за рахунок проведення методичних тренінгів. Механізм соціальної підтримки 
включає відповідний супровід фахівцями відділу соціального та гуманітарного розвитку (https://cutt.ly/FnVEDKX), 
розвиток та підтримка культурно-мистецького потенціалу здобувачів (4 секції) (https://cutt.ly/YnVEVn1), розвиток 
фізичних та спортивних здібностей (11 секцій) (https://cutt.ly/mnVRfeA). 
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Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Для забезпечення повноцінних прав здобувачів з особливими потребами отримувати безперешкодно освітні послуги 
в університеті затверджено Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення (https://cutt.ly/nf3RpX7). Входи у навчальні корпуси обладнано пандусами та металевими перилами, при 
вході є спеціальна кнопка виклику. При потребі черговий відповідного корпусу університету надає допомогу особам 
з особливими потребами. В корпусі №4 функціонують 3 ліфти, які повністю відповідають вимогам для перевезення 
осіб з особливими потребами на візках. Також забезпечується можливість дистанційного навчання осіб з 
особливими освітніми потребами на платформі Moodle, де розміщене відповідне навчально-методичне 
забезпечення. В університеті також створено сприятливі умови для фізичного розвитку, на постійній основі 
проводяться спеціальні заняття, змагання (https://cutt.ly/pkIybqx). Результатом таких умов є участь здобувачів з 
особливими потребами у всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах (https://cutt.ly/Yn2T031).

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?

В основі розв’язання конфліктних ситуацій лежать вимоги чинного законодавства України та Положення 
університету про запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього 
процесу, дискримінацією та сексуальним домаганням (https://cutt.ly/UkIy9cC). Керуючись Законом України «Про 
запобігання корупції» в університеті визначено відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції 
(https://cutt.ly/mj6gG7B). На системній основі започатковано роботу кураторів академічних груп із здобувачами ОП 
щодо виявлення ситуацій, пов’язаних із корупцією, дискримінацією та сексуальним домаганням. Відповідно плану 
організаційно-виховної роботи (https://cutt.ly/mn2PcVB) в розділі правове виховання передбачено проведення 
заходів щодо протидії хабарництву, зловживанню та корупції в закладах вищої освіти. В університеті проводяться 
різні тематичні роз’яснювальні лекції. Зокрема 18.02.21 р. за ініціативи комісії з оцінки корупційних ризиків 
університету здобувачами було проведено захід «Правопорушення в закладі вищої освіти» (https://cutt.ly/hn2Sprn).
Упродовж періоду здійснення освітньої діяльності за ОП конфліктних ситуацій виявлено не було. 

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

Процес розробки, обґрунтування, затвердження, моніторинг у процесі реалізації та періодичний перегляд освітньої 
програми у Поліському національному університеті регламентовано: Положенням про порядок реалізації, 
моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/sWN0LFW); Положенням про організацію 
освітнього процесу в Житомирському національному агроекологічному університеті (https://cutt.ly/YWN0CSh); 
Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Житомирському національному 
агроекологічному університеті (https://cutt.ly/TWN0NQx).

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

У Поліському національному університеті система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти передбачає 
періодичний моніторинг та перегляд ОП, не рідше одного разу на рік. Перегляд ОП відбувається за ініціативи 
гаранта, проєктної групи з урахуванням пропозицій НПП, що її реалізують, академічної спільноти, здобувачів вищої 
освіти, роботодавців, інших стейкхолдерів, а також з огляду на сучасні тенденції розвитку сільськогосподарського 
виробництва та потреби на ринку праці. 
Процедурно пропозиції групи забезпечення та стейкхолдерів щодо внесення змін до ОП 2021 р. та відповідно 
навчальних планів обговорювалися на розширеному засіданні кафедри (протокол № 08 від 18.02.2021 р.), вченій 
раді агрономічного факультету (протокол № 10 від 25.05.2021 р.) і затверджувалися на вченій раді університету 
(протокол № 12 від 26.05.2021 р.). Всі внесені зміни до ОП враховані в робочих програмах навчальних дисциплін та 
силабусах, програмах практик та ін.
За пропозицією гаранта у 2021 р. було проведено ряд зустрічей з випускниками, здобувачами вищої освіти, зі 
стейкхолдерами та сформовано головні проблемні питання, які виникають у аграрному виробництві. В зв’язку з цим, 
пропозиції було враховано і внесено зміни в ОП шляхом введення та коригування ряду дисциплін, зокрема: до 
обов’язкового циклу введено ОК «Психологія», обов’язкову компоненту «Агрометеорологія» було включено до ОП у 
зв’язку з проблемами глобальних змін клімату та потребу адаптування існуючих технологій до даних змін шляхом 
створення адаптованих методів та прийомів вирощування сільськогосподарських культур. Сучасні екологічні 
проблеми вносять свої корективи в технологічний процес застосування мінеральних та органічних добрив, в зв’язку 
з цим головний напрям, як в Європі, так і Україні направлений на оптимізацію та екологічне збалансування, що 
викликає необхідність включення до ОП «Агрономія» обов’язкового компонента «Система застосування добрив».
Враховуючи посилення процесів деградації ґрунтового покриву і значну зацікавленість роботодавців щодо 
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впровадження енерго- та ґрунтоощадних агротехнологій, до ОП «Агрономія» було включено вибіркову навчальну 
дисципліну «Охорона ґрунтів».
В зв’язку з вступом в силу закону щодо продажу землі в український аграрний сектор входять все більше компаній з 
іноземними інвестиціями, що вимагає необхідність у здобувача вищої освіти не лише знання професійних аспектів, 
а й вивчення іноземної мови на відповідному рівні. Тому в ОП «Агрономія» було збільшено кількість кредитів ОК 
«Ділова іноземна мова» та введено освітній компонент «Іноземна мова за професійним рівнем».

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 залучені до участі у діяльності органів студентського самоврядування університету, вченої 
ради науково-інноваційного інституту агротехнологій та землеустрою, вченої ради університету. Шляхом 
анкетування студенти висловлюють свою думку та вносять пропозиції стосовно змісту ОП.
Результати основних критеріїв перегляду студентами ОП здійснюються з  позицій: оновлення (актуалізації) 
інформації по загальним та професійним дисциплінам, вилучення зі структури ОП неактуальних дисциплін, 
введення до структури ОП нових дисциплін, що відповідають сучасним тенденціям розвитку аграрного сектору. 
Отримані результати анкетування обробляються та доповідаються на засіданні випускової кафедри.

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

Згідно Статуту університету та Положення про студентське самоврядування (https://cutt.ly/Zf1R655), в частині 
внутрішнього забезпечення якості ОП, органи студентського самоврядування беруть участь в обговоренні та 
вирішенні таких питань:
- модернізація освітнього процесу;
- конкурсного відбору НПП;
- делегування представників до робочих консультативно-дорадчих органів ЗВО;
- зміст навчальних планів і освітніх програм; 
-  напрямів стратегічного розвитку ЗВО.
Представники студентського самоврядування співпрацюють з кураторами академічних груп, завідувачами кафедр, 
деканами факультетів, ректоратом ЗВО, представляють інтереси студентства на засіданнях Вчених рад факультету 
та університету. Представники студентського самоврядування активно залучаються до внутрішніх процедур 
моніторингу якості освітнього процесу з метою отримання неупередженості результатів та захисту інтересів 
здобувачів.

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

Відповідно до розвитку партнерських відносин університету з підприємствами до процедури формування та 
перегляду ОП та НП підготовки здобувачів залучаються представники підприємств, які є потенційними 
роботодавцями. До підприємств-партнерів університету відносяться: група Західного регіону компанії «Долина», 
ТОВ «Бальзак», Інститут сільського господарства Полісся НААН, ПП «Галекс Агро», Волинська державна 
сільськогосподарська дослідна станція іституту картоплярства НААН.
Пропозиції щодо змін до структури ОП або окремих її компонент формуються за результатами: проходження 
виробничих практик студентами безпосередньо на базі господарств, засіданнь вченої ради науково-інноваційного 
інституту агротехнологій та землеустрою, розширених засідань випускової кафедри ґрунтознавства та землеробства 
зі стейкхолдерами; у заходах університету (дні відкритих дверей, день поля, наукові конференції) та у міських й 
регіональних заходах (ярмарки вакансій, круглі столи).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Передусім, застосовується збір та аналіз інформації з боку випускників, зокрема: проведенено моніторинг щодо 
збору інформації (телефонне опитування кураторами курсів, викладачами, деканом, соцмережі) про постійне місце 
працевлаштування за фахом, отримані результати засвідчили достатньо високий відсоток працевлаштування в 
галузі сільськогосподарського виробництва. Надалі, кар’єрний шлях випускників відстежується при спілкуванні з 
роботодавцями, де крім здобутків, звертається увага на якість навчання та бажані для них програмні результати.

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?

Внутрішній моніторинг ОП здійснюється проєктною групою під керівництвом гаранта та відповідно до Положенням 
про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/SgqTMas) з метою об’єктивної оцінки якості 
надання освітніх послуг, рівня підготовки здобувачів вищої освіти, актуальності змісту ОП, ступеня досягнення 
запланованих результатів навчання та готовності випускників до професійної діяльності. 
В результаті проведення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП в 2020-2021 навчальному році були 
виявлені недоліки (відсутність інституційних можливостей для багаторівневої перевірки на наявність академічного 
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плагіату, обмеженість технічних умов для проведення дистанційного навчання, відсутність системного підходу до 
забезпечення вільного вибору навчальних дисциплін, недостатня візуалізація результатів реалізації ОП, які усунені 
при реалізації ОП. Зокрема: 
- вдосконалено Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ 
(https://cutt.ly/GWgNn5p); 
- забезпечено розміщення всіх навчально-методичних матеріалів дисциплін навчального плану на платформі 
Moodle (http://moodle.znau.edu.ua/), що сприяє покращенню освітнього процесу, підвищення його гнучкості, 
особливо в умовах карантинних обмежень; 
- удосконалено і розміщено каталог вибіркових дисциплін та експлікацій до них (https://cutt.ly/jWkPYWS; 
https://cutt.ly/oWkPGHd);
- частково застарілий фонд навчальної літератури університету компенсується функціонуванням інституційного 
репозитарію (електронного архіву) (https://cutt.ly/qWgNMjo);
- всі події, які відображають зміст та результати реалізації ОП, сприяють формуванню її позитивного іміджу та 
віддзеркалюють унікальність, висвітлюються на сайті університету та сторінці кафедри у соціальних мережах 
(https://www.facebook.com/gruntzt).

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?

Акредитація даної ОП в університеті здійснюється вперше, проте результати акредитаційних експертиз інших ОП 
враховуються для її удосконалення. З огляду на зауваження та рекомендації до ОПП “Туризм” сформовано перелік 
вибіркових дисциплін, які не дублюють зміст обов’язкових компонент; забезпечено можливість вибору дисциплін з 
навчальних планів інших ОП; рівноцінне наповнення дисциплін НП; активізується неформальна освіта та 
студентська наукова робота. Відповідно до експертних висновків акредитаційної експертизи ОП “Екологія” та ОП 
“Комп`ютерні науки” більш ширше використовуються автоматизовані засоби контролю та тестування; посилюється 
робота з перевірки на плагіат курсових робіт; розширюються можливості щодо діджиталізації системи організації та 
контролю освітнього процесу. У відповідь на рекомендації експертних груп ОПП “Захист і карантин рослин”, ОПП 
“Публічне управління та адміністрування” документально підтверджуються пропозиції всіх зацікавлених 
стейкхолдерів щодо перегляду та вдосконалення ОП; посилюється публікаційна активність НПП у виданнях, що 
індексуються у наукометричних базах Scopus, WoS; розпочата робота щодо створення Ради стейкхолдерів; 
поглиблюється співпраця з роботодавцями в напрямі створення програм дуальної освіти.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Системою менеджменту якості освітнього процесу передбачено залучення учасників академічної спільноти до 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, зокрема:
- проведення моніторингу та систематичного перегляду освітніх програм із залученням представників господарств, 
які є потенційними роботодавцями;
- за результатами сесії проводиться аналіз успішності здобувачів ОП;
- при реалізації освітнього процесу підготовки бакалаврів та магістрів функціонує ефективна система щодо 
запобігання та виявлення академічного плагіату, в тому числі з використанням можливостей програми «Unicheck». 
На основі проведеного аналізу представники академічної спільноти мають можливість вносити зауваження та 
висловлювати пропозиції, які розглядаються на розширеному засіданні випускової кафедри при перегляді ОП.

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

Організація внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті передбачає взаємодію структурних підрозділів 
за такими рівнями: 
- загальноуніверситетський – представлений ректоратом, Наглядовою радою, вченою радою університету. На цьому 
рівні визначаються місія університету, формується політика та впроваджуються принципи управління якістю, 
загальні процедури забезпечення якості освітнього процесу, як базові елементи стратегії розвитку університету. 
Координацію процесів внутрішнього забезпечення якості освіти здійснюють ННЦ організації освітнього процесу та 
забезпечення якості освіти; 
- факультетський – представлений деканатом, вченою радою та навчально-методичною комісією факультету. На 
цьому рівні організовується освітній процес та контролюється якість надання освітніх послуг; 
- кафедральний – представлений гарантами ОП, проєктними групами, НПП кафедр, кураторами академічних груп, 
внутрішніми стейкхолдерами. На цьому рівні здійснюється розробка та модернізація ОП і НП відповідно до візії 
стейкхолдерів, формується відповідне кадрове, матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення 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?
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Документи, що регулюють права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу:
- Статут Поліського національного університету
- Колективний договір
- Стратегія інтернаціоналізації
- Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними контрактів
- Положення про моніторинг освітньої програми
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
- Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
- Положення про силабус
- Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми
- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу
- Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
- Положення про порядок перезарахування результатів навчання у Поліському національному університеті
- Положення про дуальну освіту
- Правила прийому для здобуття вищої освіти до Поліського національного університету в 2021 році
- Положення про конкурсну комісію
- Положення про преміювання працівників
- Положення про студентське самоврядування в ЖНАЕУ
- Положення про порядок запобігання конфлікту інтересів Поліського університету
- Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням
- Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю.
Інформація щодо прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на 
офіційному сайті університету (https://cutt.ly/XRv2edF).

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/DEyR9PP, http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://cutt.ly/kRv2TaN

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами є здобуття сучасних поглиблених теоретичних та практичних знань та навичок у агрономії, 
професійних концептуальних підходів для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, що відповідає 
сучасним принципам інноваційного характеру відповідного рівня професійної підготовки. Сильною стороною даної 
програми є акцент на збалансованому інноваційному підході до сучасних агротехнологій та орієнтація на актуальні 
тенденції розвитку сільського господарства як в Україні, так і світі, що забезпечує конкурентноспроможність фахівця 
на ринку праці й створює можливості подальшої його професійної і наукової кар’єри. Наукова складова освітньо-
професійної програми базується на впровадженні сучасних світових та власних наукових досліджень під 
керівництвом високопрофесійних наукових керівників. Апробація одержаних наукових результатів здобувача вищої 
освіти здійснюється у вигляді опублікування тез чи статей у фахових або міжнародних наукових виданнях з 
відповідним оформленням та перевіркою на плагіат, а також участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах 
наукових студентських робіт. Слабкою стороною ОП є відносно невелика кількість годин, що заплановані в ОП на 
практичну підготовку здобувачів вищої освіти у виробничих умовах. Однак, набуті теоретичні знання, які 
заплановані в даному ОП, в майбутньому компенсують цю проблему при подальшій роботі за фахом.

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

Перспективи розвитку ОП полягають у поглибленому навчанні, застосуванні сучасних інформаційних технологій та 
ефективного їх впровадження і адаптування до конкретних умов регіону. Пріоритетом даної освітньої програми є 
вивчення сучасних світових тенденцій розвитку землеробства, рослинництва, селекції та інших дисциплін для 
отримання високих та стійких врожаїв сільськогосподарських культур з використанням сучасних інноваційних 
технологій, з акцентом на тенденції екологізації з метою покращення агроекосистеми Поліського регіону та України 
в цілому. Окремі дисципліни та розділи освітньої програми спрямовані на підготовку фахівців, здатних теоретично 
аналізувати та практично забезпечувати виробництво безпечної сільськогосподарської продукції. Студенти 
агрономічного факультету мають можливість засвоїти сучасні підходи до ведення сільського господарства в постійно 
діючій «Школі Фермера», створеній на базі дослідного поля Поліського національного університету, з метою 
закріплення практичних знань та теоретичних навичок.
Для реалізації даної ОП планується вдосконалити навчальний план та робочі програми дисциплін за напрямом 
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органічного виробництва, оновлювати зміст освітніх компонентів, покращити оснащеність комп’ютерною та 
спеціалізованою технікою. 

 

 
          
  

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.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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.
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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

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

Ділова_іноземна_м
ова_Силабус.pdf

K9hRDUrFsPG1bPDl
4kq/W3keU1uOTQPs

+dtda9DL0No=

- мультимедійне устаткування 
Epson EB-1727 (рік введення в 
експлуатацію – 2018);
- комп’ютер (рік введення в 
експлуатацію – 2020);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020);
- телевізор VIDIMAX (рік 
введення в експлуатацію 2004 
р.);
- фліп-чарт.

Плодівництво навчальна 
дисципліна

Плодівництво_Сил
абус.pdf

+NY4U+VoPRzsVFgf
QwKyF9zVQ/W3DeG

lNFXzYFBzCQ4=

- 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).

Фітопатологія та 
ентомологія

навчальна 
дисципліна

Фтопатологія_та
_ентомологія_Сил

абус.pdf

A6OMoyy+sC2hCo1
m2idZ+WYug0ONuj

6fCYhnmiYXJt8=

- 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.).



Агрохімія навчальна 
дисципліна

Агрохімія_Силабус.
pdf

Z4wZDXDOyitO16fn
nRklI4etcZ4h+IR48

H8VOM0UZsE=

- мультимедійне устаткування 
BenQ (рік введення в 
експлуатацію – 2011);
- ноутбук Asus K50A (рік введення 
в експлуатацію – 2018);
- рН-метр (рік введення в 
експлуатацію – 2007);
 - тестер ґрунту TFA  481000 
combi-tester, для вимірювання 
вологості та кислотності 
ґрунту, освітленості (рік 
введення в експлуатацію – 2007);   
- фотоколориметр КФК-2( рік 
введення в експлуатацію – 1986);
- реактиви та лабораторний 
посуд для визначення основних 
показників ґрунту (рік введення в 
експлуатацію – 2018);
- реактиви для проведення 
якісного аналізу по визначенню 
мінеральних добрив;
- колекція мінеральних добрив;
- колекція органічних добрив.

Агрохімія практика Агрохімія_Робоча_
програма_практик

и.pdf

W6vKdnUL5Bk3vPS
A5YkrR7O4E1Tyn3jR

UnC4LqxGMzg=

- рН-метр (рік введення в 
експлуатацію – 2007);
- тестер ґрунту TFA  481000 
combi-tester, для вимірювання 
вологості та кислотності 
ґрунту, освітленості (рік 
введення в експлуатацію – 2007);   
- фотоколориметр КФК-2( рік 
введення в експлуатацію – 1986);
- реактиви та лабораторний 
посуд для визначення основних 
показників ґрунту (рік введення в 
експлуатацію – 2018);
- реактиви для проведення 
якісного аналізу по визначенню 
мінеральних добрив;
- колекція мінеральних добрив;
- колекція органічних добрив.

Фізіологія рослин навчальна 
дисципліна

Фізіологія_рослин_
Силабус.pdf

sMXcU1gFAYYEsRo
pWgdKyxWlkN3KcR
4c1gyBJHR2WY0=

- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію – 2012);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020);
- ваги лабораторні електричні 
ТВЕ (рік введення в експлуатацію 
– 2016);
- вебкамера д/мікроск. Celestron 
(рік введення в експлуатацію – 
2012 р.);
- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію 2007 
р.);
- бінокуляр біологічний мікроскоп 
XS – 6220 (рік введення в 
експлуатацію – 2018);
- мікроскоп біологічний монокляр 
ХS – 2610 (рік введення в 
експлуатацію – 2006).

Технічні культури навчальна 
дисципліна

Технічні_культури
_Силабус.pdf

tc9aKUP23vakuon0s
VzGOZSMC2m0rXVt

LRfqvjfRND0=

- ауксанограф для визначення 
росту, електрично-оптичний 
прилад для визначення площі 
листкової поверхні;
- технологічні карти;
- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію – 2012);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020).

Основи наукових 
досліджень в 
агрономії

навчальна 
дисципліна

Основи_наук_дослі
д_в_агроном_Сила

бус.pdf

FfpnFv+OBtdOCrV4
kKq3eh/WYXAr9gO
+4G8VXne1MRs=

- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020).
- 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.)

Рослинництво навчальна 
дисципліна

Рослинництво_Сил
абус.pdf

ff6KpX+vBZRMIuOj
XVF+RsncWYT7J6A

EEBULdVv95Jk=

- 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.);
- 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.).

Рослинництво практика Рослинництво_Роб
оча_програма_пра

ктики.pdf

NiKL43iG1DC2TC8C
IcbiYj1cV3ovyHh19q

+bUSs6e2M=

- 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.).

Рослинництво курсова робота 
(проект)

Рослинництво_Ме
тод_вказ_курс_ро

Ve/bLgWIe3VERq2u
4/WSKpTt9CvarFEk

- мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 



боти.pdf yTFA3vUjcPA= експлуатацію 2012 р.);
 - ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.).

Сільськогосподарські 
машини та 
машиновикористання 
в рослинництві

практика СГМ_та_МВвР_Ро
боча_програма_пр

актики.pdf

IjnrXyTAuxo2SZpLr
gr/xKo37/gV+fMWB

zU0D8INTQY=

- 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; 
котокподрібнювач – КЗК-6; 
-борона зубова – БГЗ – 14;
- обприскувачі – POLMARK Bent – 
16 (600);
- ОП2000;
-  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;
- преспідбирачі – Claas Markant 
55; 
- ПС1,6 (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

Економіка і 
підприємництво

навчальна 
дисципліна

Економіка_і_підпр
иємництво_Силабу

с.pdf

KWQ1Z4ifKxIQAdSx
vIStJED940kQ24zCT

hEgTpb5OfY=

- проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), (рік введення в 
експлуатацію 2002 р.);
- ноутбук Lenovo V15 – 1 од, (рік 
введення в експлуатацію 2002 
р.);
- флип-чарт – 1 од. (рік введення в 
експлуатацію 2002 р.).

Землеробство практика Землеробство_Роб
оча_програма_пра

ктики.pdf

MtCi3ygieXuaMRwe
w2E3GlKC2B/r2mO
ORu2oNy2hBMQ=

- обладнання для визначення 
будови ґрунту;
- бюкси для визначення вологості 
ґрунту;
- бури для відбору ґрунтових 
зразків (рік введення в 
експлуатацію – 2016);
- прилад Качинського для 
визначення об’ємної маси ґрунту 
(рік введення в експлуатацію – 
1995);
-кварц -21 М 33-1 (рік введення в 
експлуатацію – 2016);
- комбі-тестер TFA (рік введення 
в експлуатацію – 2016);
- ваги електронні WPS 210S (рік 
введення в експлуатацію – 2016);
- твердомір Ревякіна (рік 
введення в експлуатацію – 2016);
-шафа сушильна «Меркурій» (рік 
введення в експлуатацію – 2016);
- ексикатори для визначення 



гігроскопічності ґрунту(рік 
введення в експлуатацію – 2016);
-сита для визначення структури 
ґрунту;
- розбірні дошки для визначення 
засміченості насіння бур'янів;
- реактиви та лабораторний 
посуд для визначення 
агрофізичних показників ґрунту 
(рік введення в експлуатацію – 
2018).

Агрофармакологія навчальна 
дисципліна

Агрофармакологія_
Силабус.pdf

0oO+br49BhoZHmBi
ukted2tYERJfoPr2oz

DqKEUwlSk=

- 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.).

Генетика та селекція 
рослин

навчальна 
дисципліна

Генетика_і_селекці
я_Силабус.pdf

Jxp+nfu3pRgj/sUGl
UKiqGUNiYMbCQ20

E83MF0v2QEc=

- 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 2007р.);
- 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.)

Кормовиробництво та 
луківництво

навчальна 
дисципліна

Кормовиробництво
_та_луківництво_

Силабус.pdf

gmusecygjFtmTGDG
SL5vNLwtX6cUZwL/

SnMQ525PcDc=

- 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.); 
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію 2007 р.);
- демонстраційний матеріал 
(гербарій, насіння і зразки 
кормових культур та лучних 
трав);
- навчально-методичний 
матеріал.

Овочівництво навчальна 
дисципліна

Овочівництво_Сил
абус.pdf

Oe/OWPQHYSPfSi6
HDd1wEC3CxwoLsE
nES5I4umRwBwA=

- ваги Парова (рік введення в 
експлуатацію – 1986); 
- рефрактометр (рік введення в 
експлуатацію – 2016);
- поляриметр (рік введення в 
експлуатацію – 1989);
- ручний механічний прес (рік 
введення в експлуатацію – 2018); 
- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію – 2012).
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020).

Технологія зберігання 
та переробки 
продукції 
рослинництва

навчальна 
дисципліна

ТЗтППР_Силабус.
pdf

Wwcph2dzKKdekjT8
XAy1CORThBRsX8
MNX7GmIkoK7UI=

- ВДК (рік введення в 
експлуатацію – 2018);
- вологоміри (рік введення в 
експлуатацію – 2015); 
- діафоноскопи (рік введення в 
експлуатацію – 2005);
- літрові пурки, лабораторний 
млин (рік введення в 
експлуатацію – 2010), 
- ваги Парова (рік введення в 
експлуатацію – 1986); 
- лабораторний шнековий прес 
(рік введення в експлуатацію  – 
2010);
- рефрактометр (рік введення в 
експлуатацію – 2016);
- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію – 2012).
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020).

Виробнича практика практика Програма_виробн_
практики.pdf

GHHQprKE3x/9I4R
QIJvxvoJ/9bzHAkq

WOoxob5Mfclk=

- мультимедійне устаткування 
BenQ (рік введення в 
експлуатацію – 2011); 
- ноутбук Lenovo IdeaPad5 (рік 
введення в експлуатацію – 2020).

Атестаційний екзамен підсумкова 
атестація

Програма_атеста
ційного_екзамену.p

df

wkMs3uEXx69T7Gl9
EZBR8uvShvuaFFI0

CBT9B6kN79A=

- мультимедійне устаткування 
BenQ (рік введення в 
експлуатацію – 2011); 
- ноутбук Lenovo IdeaPad5 (рік 
введення в експлуатацію – 2020).

Землеробство навчальна 
дисципліна

Землеробство_Сил
абус.pdf

dxwpLLml/n+Q8RO
zNGPv4w1gyb7JI2oh

Y6y4b1WBE7c=

- мультимедійне устаткування 
BenQ (рік введення в 
експлуатацію 2011 р.);
- ноутбук Asus K50A (рік введення 
в експлуатацію – 2018);
- обладнання для визначення 
будови ґрунту;
- бюкси для визначення вологості 
ґрунту;
- прилад Качинського для 
визначення об’ємної маси ґрунту 
(рік введення в експлуатацію – 
1995);
-кварц -21 М 33-1 (рік введення в 
експлуатацію – 2016);
- комбі-тестер TFA (рік введення 
в експлуатацію – 2016);
- ваги електронні WPS 210S(рік 
введення в експлуатацію – 2016); 
;



- твердомір Ревякіна (рік 
введення в експлуатацію – 2016);
-шафа сушильна  «Меркурій» (рік 
введення в експлуатацію – 2016);
- ексикатори для визначення 
гігроскопічності ґрунту(рік 
введення в експлуатацію – 2016);
-сита для визначення структури 
ґрунту;
- розбірні дошки для визначення 
засміченості насіння бур'янів;
- реактиви та лабораторний 
посуд для визначення 
агрофізичних показників ґрунту 
(рік введення в експлуатацію – 
2018).

Сільськогосподарські 
машини та 
машиновикористання 
в рослинництві

навчальна 
дисципліна

СГМ_та_МВвР_Си
лабус.pdf

Au+KYo02NVkZW7x
+h6rZDEjIPvfX+yfI+

h2eV350whM=

- 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; 
котокподрібнювач – КЗК-6; 
-борона зубова – БГЗ – 14;
- обприскувачі – POLMARK Bent – 
16 (600);
- ОП2000;
-  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;
- преспідбирачі – Claas Markant 
55; 
- ПС1,6 (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

Ґрунтознавство з 
основами геології

курсова робота 
(проект)

Грунтознавство_к
урсова_методичні

_вказівки.pdf

vYDL9LA6jtkJpF5Sju
CF+UTiee0wDNETU

+tuvEfjiuo=

- мультимедійне устаткування 
BenQ (рік введення в 
експлуатацію – 2011);
- ноутбук Asus K50A (рік введення 
в експлуатацію – 2018).

Інформаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

Інформаційні_техн
ології_Силабус.pdf

kjp411naokivn0V0Q/
mos2EluFLREY3/Cl

W9ycBk6I4=

- 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.);
- Of ice2019 Pro Plus (ліцензія: 
NoГС2117від 11.12.2020 р.).

Вступ до спеціальності практика Вступ до 
спеціальності_Роб
_прогр_навч_прак

тики.pdf

+Ih1UWq6vwoyyZQ
myC1pS97wWbbu8L

rb3sxsbofxxOM=

- анемометр ручний Мс-13 (рік 
введення в експлуатацію 1985 р.);  
- анемометр ручний індукційний 
АРИ-49 ( рік введення в 
експлуатацію 1985р.); 
- гігрометр метеорологічний 
волосяний (рік введення в 
експлуатацію 1990 р.); 
- строковий мінімальний та 
максимальний термометри (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.); 
- колінчасті термометри ТМ-5 
(Савінова) (рік введення в 
експлуатацію 2000 р.);
- тестер ґрунту TFA  481000 
combi-tester, для вимірювання 
вологості та кислотності 
ґрунту, освітленості (рік 
введення в експлуатацію 2007 р).

Хімія (неорганічна, 
аналітична, органічна, 
фізколоїдна)

навчальна 
дисципліна

Хімія_Силабус.pdf h0xW+N8TUTDdDj
FtIKD2IuxgP+oWVQ

eZzjBI6lNLqFU=

- 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;
- реактиви та лабораторний 
посуд (рік введення в 
експлуатацію – 2018);
- 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;
- дистилятор ДЕ-4М.

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

Фізичне_виховання
_Силабус.pdf

GQo4eLALPn9Q0jTy
rXC3JHtxvvB8YbH6

+O9zrfBdvNE=

- спортивні споруди, 
устаткування, спортивний 
інвентар за нормативами

Вища математика і 
біофізика

навчальна 
дисципліна

Вища_математик
а_і_біофізика_Сил

абус.pdf

72JugY4oLvE0KcMV
QPAZM9MoThLoyX

YtuDUhArId6bg=

- 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);
- рентгенометр;
- прилад комбінований 43109 (рік 
введення в експлуатацію 1998 р);
- лабораторні установки для 
проведення лабораторних робіт.

Психологія навчальна 
дисципліна

Психологія_Силабу
с.pdf

65KuqJTbVcBOqJ/z
dphbAK1ckv9RDndF

UUV3GtiPhZk=

- проектор Epson EB-S05 
(V11H838040), (рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.);
- ноутбук Lenovo V15 – 1 од, (рік 
введення в експлуатацію 2019 р.);
- операційна система Windows 
10;
- пакет офісних програм Microsoft 
Ofice 2016;
Флип-чарт – 1 од. (рік введення в 
експлуатацію 2019 р.).

Історія та культура навчальна Історія_та_культ qeJty6/GLMvvQChnf - проектор Epson EB-S05 



України дисципліна ура_України_Сила
бус.pdf

/wQY/5OTX+5zXZC
/iMxp1ugIx8=

(V11H838040) (рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.);
- ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од. (рік 
введення в експлуатацію – 2019 
р.);
-операційна система Windows 10;
- пакет офісних програм Microsoft 
Ofice (рік введення в 
експлуатацію 2016 р.);
- флип-чарт – 1 од. (рік введення в 
експлуатацію 2019 р.).

Ботаніка з основами 
екології

навчальна 
дисципліна

Ботаніка_з_осн_ек
ол_Силабус.pdf

s37JW3HyQC1IVpB
ESk7C2xeZJJUIoX3l

H3b3Qo56+0k=

- мікроскопи Біолам, БМ-51, 
МБН1, МБС-10 (рік введення в 
експлуатацію 2020 р.);
- ML-06-10 (10шт.) (рік введення в 
експлуатацію 2019 р.);
- мікрофотонасадка;
- МФИ-1 (рік введення в 
експлуатацію 1995 р.);
-освітлювач ОИ31 (2 шт.) (рік 
введення в експлуатацію 1995 р.);
- електричні лабораторні AXSIS 
ADR;
- ваги лабораторні RADWAG 
(2002 р.);
- лупа БА 2 (6 шт.)  (рік введення 
в експлуатацію 1990 р.);
- лупа АПШ-474 (рік введення в 
експлуатацію 2006 р.);
- шафа сушильна лабораторна 
(рік введення в експлуатацію 
2002 р.);
-колекція ароматичних та 
лікарських
рослин (Ботанічний сад ЖНАЕУ);
- гербарні зразки, колекція 
насіння рослин;
- колекція кімнатних рослин; 
- колекція насіння рослин;
колекція шишок голонасінних 
рослин;
 колекція плодів покритонасінних 
рослин;
- постійні мікропрепарати 
тканин та органів рослин та 
тварин;
- мультимедійне забезпечення 
(проектор Acer P1165, (рік 
введення в експлуатацію 2014 р.);
- ноутбук ACER TM 5740Z (рік 
введення в експлуатацію – 2016);
 - екран на тринозі 180×180 см.

Ботаніка з основами 
екології

практика Ботаніка_з_осн_ек
ол_Прогр_практ.p

df

o1F7Avv3rySOsBfHjK
9wccJIJsaZHBA9Xe

G2pv4y4iE=

- мікроскопи Біолам, БМ-51, 
МБН1, МБС-10 (рік введення в 
експлуатацію 2020 р.);
- ML-06-10 (10шт.) (рік введення в 
експлуатацію 2019 р.);
- мікрофотонасадка;
- МФИ-1 (рік введення в 
експлуатацію 1995 р.);
-освітлювач ОИ31 (2 шт.) (рік 
введення в експлуатацію 1995 р.);
- електричні лабораторні AXSIS 
ADR;
- ваги лабораторні RADWAG 
(2002 р.); - лупа БА 2 (6 шт.)  (рік 
введення в експлуатацію 1990 р.);
- лупа АПШ-474 (рік введення в 
експлуатацію 2006 р.);
- шафа сушильна лабораторна 
(рік введення в експлуатацію 
2002 р.);
-колекція ароматичних та 
лікарських
рослин (Ботанічний сад ЖНАЕУ);
- гербарні зразки, колекція 
насіння
рослин;
- колекція кімнатних рослин; 



- колекція насіння рослин;
- колекція шишок голонасінних 
рослин;
- колекція плодів 
покритонасінних рослин;
- постійні мікропрепарати 
тканин та органів рослин та 
тварин;

Ґрунтознавство з 
основами геології

практика Грунтознавство_з
_осн_геол_Робоча_
програма_практик

и.pdf

MMA9empefdKm6D
SskpCCeIDjYVKfM9

UrQetZs/6c24M=

- колекції мінералів, гірських 
порід та четвертинних відкладів 
(рік введення в експлуатацію – 
2018);
- колекція основних типів ґрунтів 
(рік введення в експлуатацію – 
2018);
- колекція структури ґрунту 
(рік введення в експлуатацію – 
2011);
- музей ґрунтознавства (рік 
введення в експлуатацію – 1976 
р., оновлено у 2021 р.);
- роздаткові колекції ґрунтів (рік 
введення в експлуатацію – 2016);
- рН-метр (рік введення в 
експлуатацію – 2007);
 - тестер ґрунту TFA  481000 
combi-tester, для вимірювання 
вологості та кислотності 
ґрунту, освітленості (рік 
введення в експлуатацію – 2007);   
- твердомір Ревякіна (рік 
введення в експлуатацію – 1996);
- фотоколориметр КФК-2( рік 
введення в експлуатацію – 1986);

Вступ до спеціальності навчальна 
дисципліна

Вступ_до_спеціаль
ності_Силабус.pdf

m7OPwOJFcaeVZmt
fiKhjbmuYf2ojva94m

btWJbdC2bg=

- мультимедійне устаткування 
Ben Q, (рік введення в 
експлуатацію 2011 р.);
- ноутбук ACER TM 5740Z (рік 
введення в експлуатацію – 2016);
- анемометр ручний Мс-13 (рік 
введення в експлуатацію 1985 р.);  
- анемометр ручний індукційний 
АРИ-49 ( рік введення в 
експлуатацію 1985р.); 
- гігрометр метеорологічний 
волосяний (рік введення в 
експлуатацію 1990 р.); 
- строковий мінімальний та 
максимальний термометри (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.); 
- колінчасті термометри ТМ-5 
(Савінова)  (рік введення в 
експлуатацію 2000 р.);
- тестер ґрунту TFA  481000 
combi-tester, для вимірювання 
вологості та кислотності 
ґрунту, освітленості (рік 
введення в експлуатацію 2007 р).

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія_Силабус.
pdf

Jr/IjesQ3qRV6l0X+y
8O6w9S7evqHYzMfz

5lN8525W0=

- проектор Epson EB-
S05(V11H838040) (рік введення в 
експлуатацію – 2018p.);
- ноутбук Acer Aspire 3 – 1 од, (рік 
введення в експлуатацію – 2019 
р.);
-операційна система Windows 10,
- пакет офісних програм Microsoft
Ofice (рік введення в 
експлуатацію – 2019 р.);
- флип-чарт – 1 од. (рік введення в 
експлуатацію – 2019 р.).

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

навчальна 
дисципліна

БЖД_та_ОП_Сила
бус.pdf

JnzwIIePAjjF44cXOa
rfsSmEUgJ0rXZCZve

L5G2aMdM=

- мультимедійний проектор 
EPSON H268J (рік введення в 
експлуатацію 2019 р.); 
- ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63 (рік введення в 
експлуатацію 2019 р.);



- акустична система YVSK473, 
- прилад виміру опору тіла (рік 
введення в експлуатацію 2016 р.);
- прилад виміру опору ізоляції 
(рік введення в експлуатацію 
2016 р.);
- прилад виміру заземлення і 
занулення (рік введення в 
експлуатацію 2016 р.);
 - пристрій УГ-2 (рік введення в 
експлуатацію 2016 р.);
- люксметр (рік введення в 
експлуатацію 2016 р.);
- гігрометр (рік введення в 
експлуатацію 2016 р.).

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Іноземна_мова_за
_проф_спрям_Сила

бус.pdf

WIo/nbmcALF6bNT
nlGVrlKrfI9J1+OVX7

+pJupxuapk=

- мультимедійне устаткування 
Epson EB-1727 (рік введення в 
експлуатацію 2018 р.);
- комп’ютер (рік введення в 
експлуатацію 2020 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію 2020 р.);
- телевізор VIDIMAX (рік 
введення в експлуатацію 2004 
р.);
- фліп-чарт.

Латинська мова навчальна 
дисципліна

Латинська_мова_
Силабус.pdf

iuA+TQYbmNQV4/3
CmMW9G9zb3ItbaT

srLufmKBgvGFw=

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

Система застосування 
добрив

навчальна 
дисципліна

Система_застос_д
обрив_Силабус.pdf

xOubiYZDt2VaZf2gV
RzJjE5fy/OmLT1svz2

W5lRw1WI=

- мультимедійне устаткування 
BenQ (рік введення в 
експлуатацію – 2011);
- ноутбук Asus K50A (рік введення 
в експлуатацію – 2018);
- рН-метр (рік введення в 
експлуатацію – 2007);
- тестер ґрунту TFA 481000 
combi-tester, для вимірювання 
вологості та кислотності 
ґрунту, освітленості (рік 
введення в експлуатацію – 2007);
- фотоколориметр КФК-2 (рік 
введення в експлуатацію – 1986);
- реактиви та лабораторний 
посуд для визначення основних 
показників ґрунту (рік введення в 
експлуатацію – 2018);
- реактиви для проведення 
якісного аналізу по визначенню 
мінеральних добрив;
- колекція мінеральних добрив.

Система застосування 
добрив

курсова робота 
(проект)

Система_застос_д
обрив_Метод_реко
м_до_курс_роботи

.pdf

YsBfuy/C9un2Z5C81
B647bxYxOM0Gd4J

xXooeL88xvM=

- мультимедійне устаткування 
BenQ (рік введення в 
експлуатацію – 2011);
- ноутбук Asus K50A (рік введення 
в експлуатацію – 2018).

Агрометеорологія навчальна 
дисципліна

Агрометеорологія_
Силабус.pdf

DUk9Tz7HgdHWUq
qT7rWeWQkJcMD95
3081m2I7NKALyk=

-- мультимедійне устаткування 
Ben Q, рік введення в 
експлуатацію 2011 р.,
-- ноутбук ACER TM 5740Z (рік 
введення в експлуатацію – 2016);
- анемометр ручний Мс-13 ( рік 
введення в експлуатацію 1985 р.);  
- анемометр ручний індукційний 
АРИ-49, (рік введення в 
експлуатацію 1985 р.); 
- анеморумбометр М-47 (рік 
введення в експлуатацію 1989 р.);  
- електоромеханічний самопис 
вітру М-12 ( рік введення в 
експлуатацію 1989 р.); 
- флюгери ФВЛ, ФВТ (рік введення 
в експлуатацію 1990 р.);
- ртутні барометри СР-А, СР-Б 



(рік введення в експлуатацію 
1990 р.);
- барометр-анероїд БААМ (рік 
введення в експлуатацію 1981 р.);  
- барограф метеорологічний М-
22 (рік введення в експлуатацію 
1981 р.); 
- балансомір М-10 (рік введення в 
експлуатацію 1985 р.); 
- піранометр універсальний М-80 
(рік введення в експлуатацію 
1989 р.);
- актинометр 
термоелектричний (рік введення 
в експлуатацію 1989 р.); 
- гігрометр метеорологічний 
волосяний (рік введення в 
експлуатацію 1990 р.); 
- гігрограф метеорологічний М-
21 (рік введення в експлуатацію 
1990 р.); 
- психрометр аспіраційний МВ-
4М (рік введення в експлуатацію 
1991 р.); 
- психрометрична будка (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.); 
- строковий мінімальний та 
максимальний термометри (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.); 
- термограф метеорологічний М-
16 (рік введення в експлуатацію 
1985 р.); 
- колінчасті термометри ТМ-5 
(Савінова) (рік введення в 
експлуатацію 2000 р.); 
- плювіограф П-2 (рік введення в 
експлуатацію 1970 р.); 
- снігомір ваговий ВС-43 (рік 
введення в експлуатацію 1987 р.);   
- тестер ґрунту TFA  481000 
combi-tester, для вимірювання 
вологості та кислотності 
ґрунту, освітленості (рік 
введення в експлуатацію 2007 р.).          

Агрометеорологія практика Агрометеорологія_
Робоча_програма_

практики.pdf

oBBYaT8bkbM+Meq
J57upWggnrhN8wv5
XxYRWW4Puu4w=

- анемометр ручний Мс-13 (рік 
введення в експлуатацію 1985 р.);  
- анемометр ручний індукційний 
АРИ-49, (рік введення в 
експлуатацію 1985 р.); 
- анеморумбометр М-47 (рік 
введення в експлуатацію 1989 р.);  
- електоромеханічний самопис 
вітру М-12 ( рік введення в 
експлуатацію 1989 р.); 
- флюгери ФВЛ, ФВТ (рік введення 
в експлуатацію 1990 р.);
- ртутні барометри СР-А, СР-Б 
(рік введення в експлуатацію 
1990 р.);
- барометр-анероїд БААМ (рік 
введення в експлуатацію 1981 р.);  
- барограф метеорологічний М-
22 (рік введення в експлуатацію 
1981 р.); 
- балансомір М-10 (рік введення в 
експлуатацію 1985 р.); 
- піранометр універсальний М-80 
(рік введення в експлуатацію 
1989 р.);
- актинометр 
термоелектричний (рік введення 
в експлуатацію 1989 р.); 
- гігрометр метеорологічний 
волосяний (рік введення в 
експлуатацію 1990 р.); 
- гігрограф метеорологічний М-
21 (рік введення в експлуатацію 
1990 р.); 



- психрометр аспіраційний МВ-
4М (рік введення в експлуатацію 
1991 р.); 
- психрометрична будка (рік 
введення в експлуатацію 2006 
р.); 
- строковий мінімальний та 
максимальний термометри (рік 
введення в експлуатацію 2000 
р.); 
- термограф метеорологічний М-
16 (рік введення в експлуатацію 
1985 р.); 
- колінчасті термометри ТМ-5 
(Савінова) (рік введення в 
експлуатацію 2000 р.); 
- плювіограф П-2 (рік введення в 
експлуатацію 1970 р.); 
- снігомір ваговий ВС-43 (рік 
введення в експлуатацію 1987 р.);   
- тестер ґрунту TFA  481000 
combi-tester, для вимірювання 
вологості та кислотності 
ґрунту, освітленості (рік 
введення в експлуатацію 2007 р.).          

Ґрунтознавство з 
основами геології

навчальна 
дисципліна

Грунтознавство_з
_осн_геол_Силабус

.pdf

Y9h1jbmTDIvKUKo9
QBzJZPNUIBjCGkN

J9PFmg2VoKFk=

- мультимедійне устаткування 
BenQ (рік введення в 
експлуатацію – 2011);
- колекції мінералів, гірських 
порід та четвертинних відкладів 
(рік введення в експлуатацію – 
2018);
- колекція основних типів ґрунтів 
(рік введення в експлуатацію – 
2018);
- колекція структури ґрунту 
(рік введення в експлуатацію – 
2011);
- музей ґрунтознавства (рік 
введення в експлуатацію – 1976 
р., оновлено у 2021 р.);
- роздаткові колекції ґрунтів (рік 
введення в експлуатацію – 2016);
- рН-метр (рік введення в 
експлуатацію – 2007);
 - тестер ґрунту TFA  481000 
combi-tester, для вимірювання 
вологості та кислотності 
ґрунту, освітленості (рік 
введення в експлуатацію – 2007);   
- твердомір Ревякіна (рік 
введення в експлуатацію – 1996);
- фотоколориметр КФК-2( рік 
введення в експлуатацію – 1986);
- реактиви та лабораторний 
посуд для визначення основних 
показників ґрунту (рік введення в 
експлуатацію – 2018).

Правознавство навчальна 
дисципліна

Правознавство_Си
лабус.pdf

sAZnSWCvlQnKPrX
Aa+ROmGl1ltAm0Y
mFAZO7J8pxAio=

- мультимедійне устаткування 
Epson EB-1727 (рік введення в 
експлуатацію – 2018);
- проектор Eрson X115H (рік 
введення в експлуатацію 2018 р.);
- ноутбук НP Probook 470 G5 (рік 
введення в експлуатацію 2019 р.).

Ділова українська 
мова

навчальна 
дисципліна

Ділова_українська
_мова_Силабус.pdf

s2ThI8RdEGpriju9V
E7AGSRYl4R/82XN

SZijK+4Y7H4=

- мультимедійне устаткування 
Epson EB-1727 (рік введення в 
експлуатацію – 2018);
- комп’ютер (рік введення в 
експлуатацію – 2020);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020);
- телевізор VIDIMAX (рік 
введення в експлуатацію 2004 
р.);
- фліп-чарт.

 



* 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

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 Фітопатологія 
та ентомологія

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1998 р., кваліфікація – 
бакалавр з агрономії, 
спеціальність – 
«Агрономія», диплом 
ІЗ №012089 від 
18.03.1998 р.
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.
Підвищення 
кваліфікації: 
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.
НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
СС00493706/006197-
18 «Організація 
процесу 
консультування». 
Дата видачі: 
27.04.2018 р.
За видом навчання 
участі в онлайн-
форумі на тему: 
«Цифрові 
трансформації в освіті, 
бізнесі, ІТ та 
культурі», 25.03.2021 
р. Сертифікат № ПК-
К 21-03/106 виданий 
25.03.2021 (6 год./ 0,2 
кредити ЄКТС)
Цикл вебінарів з 
наукометрії «Головні 
метрики сучасної 
науки. Scоpus та Web 
of Science», що був 
проведений 
компанією «Наукові 
публікації – Pubi. 
Science», 17.05–21.05. 
2021р. Сертифікат № 
АА 2290/21.05.2021 
(10 год. / 0,33 кредити 
ЄКТС).
Підвищення 
кваліфікації за 
програмою курсу: 
«Використання 
інтерактивних 
інструментів в умовах 
змішаного навчання», 
14, 15, 21, 22.05. 2021р. 
Сертифікат № ПК-Б 
21-05/018 (30 год. /1 
кредит ЄКТС).
Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«Розширені 
можливості нового 
інтерфейсу Web of 
Science», «Виклики 
відкритого доступу», 
«Основи наукометрії», 
«Як опублікуватися в 
міжнародному 
виданні?» з «08 » 
червня 2021 року по « 
11 » червня 2021 року 
сертифікати видані 
компанією Clarivate 
Analytics (4 години / 
0,13 кредити ЄКТС).
За видом навчання 
участі в онлайн-
форумі на тему: 
«Освіта. Бізнес. 
Держава. 
Співробітництво 
заради добробуту»., 
16.06.2021 р. 
Сертифікат № ПК-К 
21-06/064 виданий 
16.06.2021 р. (6 год. / 
0,2 кредити ЄКТС).
Науково-педагогічне 
стажування: 



1. 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.
2. Вища школа 
менеджменту 
інформаційних систем 
ISMA, Рига, Латвія, 
19.04.2021р.-
2.06.2021р., «Теорія і 
практика науково-
педагогічних підходів 
в освіті». Сертифікат 
№ 01-18/188-21.

3. Міжнародний 
освітній грант № 
EG/U/2021/03/12 від 
International Historical 
Biographical Institute 
(Dubai - New York – 
Rome – Jerusalem – 
Beijing). Міжнародний 
сертифікат № 1510 від 
15.07.2021 р.
4. Міжнародний 
історичний 
біографічний інститут 
(Дубаї – Нью-Йорк – 
Рим – Єрусалим – 
Пекін). Міжнародна 
програма підвищення 
кваліфікації 
керівників закладів 
освіти, педагогічних 
та науково-
педагогічних 
працівників “Разом із 
Визначними 
Лідерами Сучасності: 
Цінності, Досвід, 
Знання, 
Компетентності і 
Технології для 
Формування Успішної 
Особистості та 
Трансформації 
Оточуючого Світу”. 
Присвоєння 
кваліфікації 
Міжнародний 
викладач 
Міжнародний 
сертифікат № 1510 від 
15.07.2021 р.
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
п.п. 1:
1. Pseudomonas 
savastanoi pv. Nerii in 
greenhouses of 
Ukraine. Modern 
Phytomorphology. 
2018. Vol. 12. P. 131–
133. URL: 



https://doi.org/10.5281
/zenodo.1812104. (Web 
of Science)
2. Lesovoy N., Sykalo 
O., Chumak P., Vigera 
S., Kliuchevich M. The 
Mediterranean 
Butterfly Phyllonorycter 
platani (Staudinger, 
1870) in the Fomin 
Botanic Garden. 
Russian Journal of 
Biological Invasions. 
2019. Vol. 10, № 1, pp. 
104–107. 
3. 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. 
URL: 
https://doi.org/10.5281
/zenodo.20190103. 
(Web of Science)
4. 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. URL: 
https://www.researchg
ate.net/publication/338
830020_Biochemical_
and_molecular-
genetic_markers_of_ad
aptability_and_quality
_of_genotypes_in_cult
ural_ 
and_wild_cereal_plant
s. (Web of Science)
5. 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. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/protection
-of-winter-spelt-
against-fungal-diseases-
under-organic-
production-of-
phytoproducts-in-the-
ukrainian-polissia.pdf. 
(Web of Science)



6. 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. 
URL: 
https://www.phytomor
phology.com/articles/m
ost-recent-detection-of-
invasive-species-
erysiphe-palczewskii-
jacz-u-braun-et-s-
takam-on-robinia-
pseudoacacia-l-in-
ukra.pdf. (Web of 
Science)
7. 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. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/biological-
trophological-
ecological-and-control-
features-of-
horsechestnut-leaf-
miner-camraria-
ohridella-deschka--
dimic.pdf. (Web of 
Science)
8. 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. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/species-
composition-and-
noxiousness-of-segetal-
vegetation-in-winter-
rye-agrocoenoses-in-
the-central-ukrainian-
polissia.pdf. (Web of 
Science)
9. 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. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/carbon-
absorption-ability-of-
pine-forest-plantations-
in-the-ukrainian-
polissya.pdf. (Web of 
Science)
10. Fungicidal and 
growth-stimulating 
effect of microbial 
preparations on hop 
plants yield / O. V. 
Venger, M. M. 
Kliuchevych, S. H. 
Stoliar, O. O. Strygun, 
S. M. Vygera, I. P. 
Shtanko, O. М. 
Honcharenko. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2021. Vol. 11 
(2). P. 40–46. 
https://www.ujecology.
com/articles/fungicidal
-and-
growthstimulating-
effect-of-microbial-
preparations-on-hop-
plants-yield.pdf.  (Web 
of Science).
п.п. 2:
1. Спосіб захисту 
посівів спельти озимої 
від грибних хвороб : 
пат. 126955 Україна, 
МПК (2018.01) 
A01N43/653 (2006.01); 
№ u 2018 01383; 
заявл. 12.02.2018, 
опубл. 10.07.2018, 
Бюл. № 13.
2. Спосіб 
використання 
захисно-стимулюючої 
композиції для 
передпосівної обробки 
насіння тритикале 
озимого: пат. 135569 
Україна, МПК 
(2019.01), А01G 13/00; 
№ u 2019 00416; 
заявл. 15.01.2019, 
опубл. 10.07.2019, 
Бюл. № 13.
3. Спосіб підвищення 
продуктивності зерна 
кормових бобів: пат. 
135579 Україна, МПК 
(2019.01), А01С 14/00; 
№ u 2019 00484; 
заявл. 17.01.2019, 
опубл. 10.07.2019, 
Бюл. № 13.
4. 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.
5. 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.
6. Спосіб моніторингу 
роси борошнистої на 
листках та інших 
органах рослин: пат. 
137392 Україна, МПК 
(2019.01), А01G 13/00, 
G01N 21/00; № u 2019 
00782; заявл. 
25.01.2019, опубл. 
25.10.2019, Бюл. № 
20.
7. Спосіб колонізації 
енкарзії в закритому 
ґрунті: пат. 141980 
Україна, МПК 
(2020.01), А01G 13/00; 
заявл. 29.07.2019, 
опубл. 12.05.2020, 
Бюл. № 9.
8. Спосіб моніторингу 
ентомобіоти на 
поверхні ґрунту : пат. 
144558 Україна, МПК 
(2020.01), А01М 1/00, 
А01М 5/00, А01GМ 
13/00, А01G 13/02 
(2006.01); заявл. 
27.04.2020, опубл. 
12.10.2020, Бюл. № 
19.
9. 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.
10. Спосіб 
приготування розчину 
для ідентифікації 
мікробіоти : пат. 
146366 Україна, МПК 
(2006) А01G 24/00; 
заявл. 02.07.2020, 
опубл. 17.02.2021, 
Бюл. № 7.   
п.п. 3:
1. Прецизійні 
фітотехнології в 
агропромисловому 
комплексі України / 
Л. В. Аніскевич, Д. Г. 
Войтюк, С. М. Вигера, 
Н. І. Адамчук, Ф. М. 
Захарін, С. О. 
Пономаренко, М. М. 
Ключевич : 
монографія. Київ : 
НУБіП України. 2019. 
798 с.
п.п. 5:
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
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.
п.п. 6:
Столяр Світлана 
Григорівна, кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність 
03.00.16 – екологія, 
диплом ДК № 051052 
від 05.03.2019 р.
п.п. 7:
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
14.083.01.
п.п. 8:
Член редакційної 
колегії наукового 
журналу «Наукові 
горизонти. Scientific 
Horizons», 
включеного до 
Переліку наукових 
фахових видань 
України (з 2021 рр.)
Керівник науково-
дослідних робіт:
1. «Грибні хвороби 
жита озимого (Secale 
cereal L.) та заходи 
обмеження їх 
розвитку в Поліссі 
України» (№ ДР 
0116U008804);
2. «Наукові основи 
обґрунтування систем 
захисту сорго 
зернового від 
шкідливих організмів 
у Поліссі України» (№ 
ДР 0118U002372);
3. «Короткоротаційна 
сівозміна з 
елементами 
органічної технології 
вирощування 
сільськогосподарських 
культур у Поліссі 
України» (№ ДР 
0119U000456);
4. Особливості 
формування 
фітоценозів без 
використання 
синтетичних 
технологічний 
матеріалів (№ 
0120U104551).
п.п. 9:
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. 10:
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. Керівник.
п.п. 11:
Дорадча діяльність з 
надання соціально 
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань агрономії і 
захисту рослин.
п.п. 12:
1. 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.
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. 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.
4. Вплив біологічних 
препаратів на 
розвиток 
склероспорозу проса 
посівного в Поліссі 
України / М. М. 
Ключевич, С. Г. 
Столяр, Л. М. 
Ільчишин. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
збірник праць 
учасників ІХ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
27–28 трав. 2021 р. 
Житомир : Поліський 
національний 
університет, 2021. С. 
321–328.
5. Перспективи 
вирощування сорго в 
Поліссі України / С. Г. 
Столяр, М. М. 
Ключевич. Наукові 
читання–2021: 
збірник тез доповідей 
науково-практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених агрономічного 
факультету, 28 трав. 
2021 р. Житомир : 
Поліський 
національний 
університет, 2021. С. 
45–47.
п.п. 19:
Член Товариства 
мікробіологів України 
ім. С. М. 
Виноградського 
(ТМУ) з 2018 року і 
дотепер.

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

10 Генетика та 
селекція 
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.
Підвищення 
кваліфікації:
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.
Науково-педагогічне 
стажування:
Сільськогосподарськи
й університет імені 
Гуго Коллонтая 
спільно з Фондом 
“Інститут міжнародної 
академічної наукової 
співпраці”, Краків, 
Республіка Польща. 
Сертифікат KR-
300321/004 “Інновації 
у 
сільськогосподарській 
вищій школі і 
зрівноважений 
розвиток в аграрному 
секторі у Польщі і в 
Україні” Дата видачі 
30.03.2021 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
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. 
(Scopus)
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Контролювання 
бур’янового 
компоненту у посівах 
кукурудзи за 
використання 
страхових гербіцидів / 
Гурманчук О. В., 
Плотницька Н. М., 
Невмержицька О. М., 
Павлюк І. О., 
Тимощук Т. М., 
Бондарева Л. М. 
Наукові горизонти. 
ЖНАЕУ, 2020. № 07 
(92). С. 53–58.
п.п. 3.
1. Ентомоанфологія : 
навч. посіб. / 
Гурманчук О. В., 
Плотницька Н. М., 
Невмержицька О. М., 
Овезмирадова О. Б. 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2021. 122 
с.
п.п. 4.
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. 5.
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.
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. 12. 
1. 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.
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. Невмержицька О. 
М., Плотницька Н. М., 
Дроздова А. А.. 
Антагоністичні 
властивості 
Trichoderma hamatum 
щодо збудника 
фузаріозної гнилі 



коренеплодів 
цукрових буряків. 
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. 
150–153. 
4. 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. 
5. Невмержицька О. 
М., Плоницька Н. М., 
Форимець К. О. 
Поширення амброзії 
полинолистої 
(Ambrosia 
artemisiifolia L.) в 
умовах Волинської 
області. Сучасні 
тенденції розвитку 
галузі землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення: матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 13–14 
червня 2019 р. 
Житомир: Вид-во 
«ЖНАЕУ», 2019.
6. 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.
7. 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.
8. Плотницька Н. М., 
Невмержицька О. М. 
Інсектициди проти 
колорадського жука в 
насадженнях 
картоплі. Сільське 
господарство 
сьогодення: збірник 
тез доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених, збірник 2 (25 
вересня 2019 р.), 
Житомир. ЖНАЕУ, 
2019, С. 74–76.
п.п. 19. Член 
Товариства 
мікробіологів України  
ім. С. М. 
Виноградського з 
2018 року і дотепер.

15888 Мойсієнко 
Віра 
Василівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1973, 
спеціальність: 

7.09010101 
агрономія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005547, 

виданий 
18.01.2007, 

Атестат 
професора 

12ПP 005531, 
виданий 

03.07.2008

36 Кормовиробни
цтво та 
луківництво

Житомирський 
сільськогосподарськи
й  інститут, 
агрономічний 
факультет, 
спеціальність 
“Агрономія”,
кваліфікація – вчений 
агроном,
диплом з відзнакою 
Щ № 069752 від 
27.01.1973 р.
Доктор 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність 
06.01.12 – 
кормовиробництво і 
луківництво, 
рішенням ВАК 
України від 18.01.2007 
р. Диплом ДД № 
005547, м. Київ. 
Тема дисертації: 
«Агроекологічні 
основи удосконалення 
кормовиробництва в 
Поліссі України». 
Професор кафедри 
рослинництва. 
Атестат професора 
12ПР № 005531 
03.07.2008 р.

Підвищення 
кваліфікації:
1. Національний 
науковий центр 
«Інститут  
землеробства НААН 
України». Курси 
підвищення 
кваліфікації наукових 
працівників та 



науково-педагогічних 
працівників аграрних 
вищих навчальних 
закладів,    8–12 
червня 2015 р. 
Посвідчення № 37 про 
підвищення 
кваліфікації з  
кормовиробництва і 
луківництва.
2. Національний 
університет 
біоресурсів і природо-
користування 
України. ННІ 
післядипломної 
освіти. Тема: 
«Інноваційні 
технології при 
викладанні 
дисципліни 
«Інноваційні 
технології в 
рослинництві»». 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СПВ 
187622. Дата видачі: 
08.04.2016 р.
3. НУБіП. ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
СС00493706/011336-
20 «Педагогічна 
майстерність 
викладача  вищої 
школи в процесі 
викладання 
дисципліни 
«Лікарські рослини»» 
у вищій школі». Дата 
видачі: 28.02.2020 р.
4. Національний 
науковий центр 
«Інститут  
землеробства НААН 
України». Курси 
підвищення 
кваліфікації наукових 
працівників та 
науково-педагогічних 
працівників аграрних 
вищих навчальних 
закладів,  
спеціальність 
«Рослинництво», 2019 
р.
5. Інститут кормів та 
сільського 
господарства Поділля 
НААНУ. 
Спеціальність: 
«Кормовиробництво». 
Сертифікат № 013. 
Дата 
видачі:27.03.2015 р.
Науково-педагогічне 
стажування: Інститут 
кормів та сільського 
господарства Поділля 
НААНУ, стажування 
працівників наукових 
установ НААН та 
науково-педагогічних 
працівників агарних 
вищих навчальних 
закладів Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства 
України за 
спеціальністю 



«Кормовиробництво»,
сертифікат № 18 від 
19.04.2021 р.
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
п.п. 1:
1. Kurhak, V.H., 
Tkachenko, M.A., 
Asanishvili, N.M., 
Moisiienko, V.V., 
Holodna, А.V., 
Tkachenko, A.M., 
Slyusar, S.M., Ptashnik, 
M.M., Kolomiiets, L.Р., 
Tsymbal, Ya.S., 
Oksymets, O.L., Kulyk, 
R.M., Panchуshуn, V.Z., 
Stotska, S.V., 
Sladkovska, T.A. (2021). 
Energy productivity of 
uncommon herbs for 
solid fuel 
manufacturing. 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 11 (1), 299-
305. doi: 
10.15421/2021_45
2. Hryhoriv Ya.Ya., 
Butenko A.O., 
Moisiienko V.V., 
Panchуshуn V.Z., 
Stotska S.V., Shuvar 
I.A., Kriuchko L.V., 
Zakharchenko E.A., 
Novikova A.V. (2021) 
Photosynthetic activity 
of Camelina sativa 
plants depending on 
technological measures 
of growing under 
conditions of 
Precarpathians of 
Ukraine. Modern 
Phytomorphology 15: 
17–21, 2021.
3. Hryhoriv, Ya.Ya., 
Masyk, I.M., Berdin, 
S.I., Kriuchko, L.V., 
Pshychenko, O.I., 
Moisiienko, V.V., 
Stotska, S.V., 
Panchуshуn, V.Z., 
Filon, V.I. (2021). 
Influence of growing 
technology on 
Moreland F1 sweetcorn 
grain hybrid quality. 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 11 (2), 89-93. 
doi: 10.15421/2021_ 84
4. Radchenko M.V., 
Trotsenko V.I., Hlupak 
Z.I., Zakharchenko 
E.A., Osmachko O.M., 
Moisiienko V.V., 
Panchуshуn V.Z. and 
Stotska S.V. Influence 
of mineral fertilizers on 
yielding capacity and 
quality of soft spring 
wheat grain Agronomy 
Research. 2021, 19(X), 
xxx–ccc, 
https://doi.org/10.1515
9/AR.21.104 
5. Kvitko, M., Getman, 
N., Butenko, A., 
Demydas, G., 



Moisiienko, V., 
Stotska,S., Burko, L., 
Onychko, V. 2021. 
Factors of increasing 
alfalfa yield capacity 
under conditions of the 
forest-steppe. 
Agraarteadus, 
32(1):59–66. DOI: 
10.15159/jas.21.10.
6. Мойсієнко В. В.  
Наукове 
обґрунтування шляхів 
підвищення 
продуктивності нуту 
(Cicer arientinum L.) в 
Україні // Вісник 
ЖНАЕУ, № 2 (61), т.,1 
2017. С. 3–11.
7. Мойсієнко В. В., 
Подольський О. М. 
Продуктивність 
ячменю озимого сорту 
Хайлайт залежно від 
елементів технології 
вирощування. 
«Наукові горизонти», 
«Scientific horizonz». 
№ 10  (83), 2019. С. 
13–19.
8. Мойсієнко В. В., 
Назарчук О. П., 
Іщенко М. В. 
Підвищення 
врожайності та якості 
пшениці озимої за 
осіннього 
гербіцидного 
обробітку. Наукові 
горизонти, 2020, № 
08 (93). С. 98–103.  
doi: 10.33249/2663-
2144-2020-93-8-98-
103.
9. Мойсієнко В. В., 
Назарчук О. П. 
Урожайність ромашки 
лікарської залежно від 
строків сівби та 
удобрення в умовах 
змін клімату. 
«Наукові горизонти», 
«Scientific horizonz». 
№ 2 (75), 2019. С. 3–
12. doi: 
10.332491/2663-2144-
2019-75-2-3-12.
10. Мойсієнко В. В. 
Методика проведення 
інвентарного опису та 
стан природних 
кормових угідь 
Полісся України / В. 
В. Мойсієнко // Вісн. 
ДАУ. 2005. № 1.  С. 
63–70.
11. Мойсієнко В. В. 
Пріоритетність та 
шляхи підвищення 
продуктивності 
зернової та силосної 
кукурудзи / В. В. 
Мойсієнко // Вісник 
ЖНАЕУ. 2015. № 1 
(47), т. 1.  С. 190–203.
12. 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.
13. Сладковська Т. А., 
Мойсієнко В. В. 
Економічна оцінка 
елементів технології 
вирощування 
багаторічних 
тонконогових трав на 
насіння. «Наукові 
горизонти», «Scientific 
horizonz». № 1 (74), 
2019. С. 40–45.
14. Панчишин В. З., 
Мойсієнко В. В., 
Яценко Т. О. 
Формування 
урожайності зерна 
бобів кормових в 
умовах Полісся. 
«Наукові горизонти», 
«Scientific horizonz». 
№ 2 (75), 2019. С. 34–
38.
15. Мойсієнко В. В., 
Сладковська Т. А. 
Формування листкової 
поверхні фітоценозів 
пажитниці 
багаторічної в умовах 
зміни клімату. 
Наукові доповіді 
НУБіП України. № 3 
(79). 2019.   
https://doi.org/10.3154
8/dopovidi2019.03.011.  

п.п. 3:
1. . Урбоекологія : 
підручник / А. П. 
Войцицький та ін.; за 
заг. ред. В. В. 
Мойсієнко. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2015. 268 с. 
2.  Мойсієнко В. В. 
Технологія 
вирощування 
багаторічних 
лікарських рослин: 
навч. посібник. 
Житомир, 2017. 111 с.
3. Методика наукових 
досліджень в 
агрономії : навч. посіб. 
/ В. Г. Дідора та ін. К. : 
Центр учбової 
літератури, 2013. 264 
с. 
4. Мойсієнко В. В. 
Лікарські рослини у 
ветеринарній 
медицині. Підручник.  
Житомир. Видав: ПП 
«Рута». 2020. 168 с., 
іл.
5. Корми з 
присадибної ділянки / 
І. І. Ібатуллiн, В. І. 
Куций, В. В. 
Мойсієнко [та ін.]. 
Київ : Урожай, 1990. 
206 с.
6. Наукові основи 
агропромислового 



виробництва в зоні 
Полісся і західному 
регіоні України / М. В. 
Зубець, В. П. Ситник, 
В. В. Мойсієнко [та 
ін.] ; редкол. : М. В. 
Зубець (голова) [та 
ін.]. Київ : Аграр. 
наука, 2010. Розд. 
Рослинництво. С. 
202–393.
7. Технології та 
технологічні проекти 
вирощування 
основних 
сільськогосподарських 
культур : навч. посіб. / 
[О. Ф. Смаглій, О. А. 
Дереча, В. В. 
Мойсієнко та ін.]. 
Житомир : ДВНЗ 
«Держ. агроекол. ун-
т», 2007. 488 с. 

п.п. 4:
1. Мойсієнко В. В. 
Інноваційні технології 
в рослинництві: 
навчальний 
методичний посібник. 
Житомир, 2018. 61 с.
2. Каталог 
декоративних 
трав’янистих рослин 
ботанічних садів і 
дендропарків України: 
довідниковий 
посібник; за ред. С. П. 
Машковської.  Київ, 
2015. 282 с. 
(електронне видання).

п.п. 6:
Під керівництвом 
професора Мойсієнко 
В.В. захищені три 
кандидатські 
дисертації (Стоцька С. 
В., Панчишин В. З., 
Сладковська Т. А.). 

п.п. 7:
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 27.361.01 у 
ННЦ «Інститут 
землеробства НААН» 
зі спец. 
кормовиробництво та 
луківництво.
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради    Д 71.831.01 у 
Подільському 
державному аграрно-
технічному 
університеті за 
спеціальностями 
06.01.09 
«Рослинництво» і 
06.01.12 
«Кормовиробництво і 
луківництво». 

п.п. 8:
1. Науковий керівник 
та виконавець теми: 
«Антропогенна 
трансформація 
фітоценозів Полісся 
та оцінка 



інноваційних 
елементів технології 
вирощування 
польових і плодових 
культур» (державний 
реєстраційний номер 
0116U008153). 
2. Член чотирьох 
редакційних колегій 
наукових фахових 
видань України:
–  Наукові горизонти 
(м. Житомир);
– Міжвідомчий 
тематичний науковий 
збірник 
«Землеробство» (м. 
Київ);
– Збірник наукових 
праць ННЦ «Інститут 
землеробства НААН» 
(м. Київ);
– Збірник наукових 
праць ВНАУ «Сільське 
господарство та 
лісівництво» (м. 
Вінниця).

п.п. 9:
1.Член експертної 
комісії МОН з 
акредитації спец. 
«Агрономія» другого 
(магістерського) рівня 
(ПДАТУ), 2018; 
2.Голова експертної 
комісії МОН з 
акредитації 
спеціальності 
«Агрономія» другого 
(магістерського) рівня 
(ВНАУ), 2018.
п.п. 10:
Угода з УО БГСХА 
«Белорусская 
государственная 
орденов Октябрьской 
Революции и 
Трудового Красного 
Знамени 
сельскохозяйственная 
академия» о 
сотрудничестве в 
области сбора, 
изучения, сохранения 
и использования 
генетических ресурсов 
растений» (на 2021–
2023рр.). 

п.п. 12:
1. Мойсієнко В. В. 
Енергетична 
ефективність 
вирощування суміші 
вівса з редькою 
олійною в умовах 
Полісся України / В. 
В. Мойсієнко, В. З. 
Панчишин  // 
Практика і теорія 
ефективного 
використання 
земельних ресурсів 
Полісся : зб. статей 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., м. Житомир, 
22–23 лют. 2017 р. 
Житомир : Вид-во ЕЦ 
«Укрекобіокон», 2017. 
С. 122–124. 



2. Мойсієнко В. В., 
Сладковська Т. А. 
Продуктивність 
кормових трав в 
агрофітоценозах 
Полісся. Наукові 
читання – 2018 
(збірник тез доповідей 
науково-практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених агрономічного 
факультету). – 
ЖНАЕУ, 2018. С.62-
66.
3. Мойсієнко В. В. 
Енергоощадні 
технології заготівлі 
зелених кормів. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних занять зі 
спеціальності 
«Агрономія» за ОС 
Магістр. 2019. 11 с.
4. Мойсієнко В. В. 
Енергоощадні 
технології 
вирощування окремих 
кормових культур. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних занять зі 
спеціальності 
«Агрономія» за ОС 
Магістр. 2019. 23 с.
5. Мойсієнко В. В. 
Характеристика 
рослинності 
природних сіножатей 
та пасовищ: 
тонконогові та бобові 
трави. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних занять 
студентами 
спеціальності 201 
«Агрономія» за 
освітнім ступенем 
«Бакалавр». 2019. 15 с.
6. Мойсієнко В. В.  
Характеристика  
рослинності 
природних  сіножатей 
та пасовищ: осоки та 
різнотрав’я.  
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних занять 
студентами 
спеціальності 201 
«Агрономія» за 
освітнім ступенем 
«Бакалавр». 2019. 11 с.
7. Мойсієнко В. В., 
Тютюнник А. Б. 
Значення та переваги 
козлятнику східного 
як перспективної 
кормової культури. 
Сталий розвиток 
сільськогосподарських 
територій (збірник тез 
доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 



конференції науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених, збірник 3). – 
ЖНАЕУ, 2019. С. 43–
45.
8. Мойсієнко В. В. 
Сучасний стан лучних 
фітоценозів Полісся 
та   шляхи їх 
поліпшення. Сучасні 
тенденції розвитку 
галузі землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення : матеріали 
ІІ Міжнар. наук.-
практ. конф., 3-4 черв. 
2021 р. Житомир : 
вид-во «Поліського 
університету», 2021. С. 
69–72.
9. Мойсієнко В. В. 
Кормова оцінка 
редьки олійної в 
післяжнивних 
проміжних посівах. 
Сучасні тенденції 
розвитку галузі 
землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення : матеріали 
ІІ Міжнар. наук.-
практ. конф., 3-4 черв. 
2021 р. Житомир : 
вид-во «Поліського 
університету», 2021. С. 
66–68.
10. Мойсієнко В. В., 
Назарчук О. П. 
Урожайність проса 
звичайного залежно 
від елементів 
технології 
вирощування в умовах 
Полісся. «Наукові 
читання – 2019» 
(збірник тез доповідей 
науково-практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених агрономічного 
факультету, Житомир 
– 17 травня). С. 10–14.
11. 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.
12. Мойсієнко В. В., 
Назарчук О. П. 
Ефективність різних 
сидератів у 
підвищенні родючості 
ґрунту та врожайності 



пшениці озимої // 
Збірник тез доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції :  
Ринок землі: реалії та 
очікування (25–28 
травня 2020 р., ПНУ). 
Житомир, 2020. С. 
56–60.
п.п. 14:
1. Призові місця 
студентів І етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Агрономія» та 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт.
2. Голова 
організаційного 
комітету І етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Агрономія».

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

14 Плодівництво 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»
Професійну 
активність 



представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
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 (Scopus)
3. Sea buckthorn: new 
promising varieties and 
using their berries for 
the manufacture of 
functional products / Т. 
Z. Moskalets, А. H. 
Vovkohon, N. P. 
Pеlеkhаtа, О. B. 
Ovezmyradova, V. М. 
Pеlеkhаtyi. Ukrainian 
Journal of Ecology. 
2021. № 11 (2). P. 137–
143. 
https://www.ujecology.
com/abstract/sea-
buckthorn-new-
promising-varieties-
and-using-their-
berries-for-the-
manufacture-of-
functional-products-
70940.html (Web of 
Science)
4. Пелехата Н. П., 
Пелехатий В. М. 
Ефективність 
розмноження 
підщепи УУПРОЗ-6 
зеленими живцями за 



обробки β-
індолілмасляною 
кислотою. Збірник 
наукових праць 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва. 2016. 
Вип. 89. Ч. 1. С. 214–
221.
5. Кіщак О. А., 
Пелехата Н. П., 
Пелехатий В. М. 
Технологічні аспекти 
вегетативного 
розмноження 
універсальної 
підщепи для 
зерняткових культур 
УУПРОЗ-6. Вісник 
аграрної науки: 
науково-теоретичний 
журнал Національної 
академії аграрних 
наук України. 2017. № 
9. С. 19–24.
6. Пелехата Н. П., 
Пелехатий В. М. 
Особливості 
вкорінення відсадків 
універсальної 
підщепи УУПРОЗ-6 у 
маточнику. Наукові 
горизонти. 2018. № 
7–8 (70). С. 72–76.
7. 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
8. 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.
9. 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. 2.
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. 3.
1. 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.
2. Наукове 
обґрунтування 
результатів 
аналітичної селекції 
обліпихи 
крушиноподібної та 
розробки елементів 
технології переробки і 
виготовлення з її 
плодів напоїв 
функціонального 
призначення для 
здорового харчування 
: науково-практичні 
рекомендації / І. В. 
Гриник, О. М. 
Литовченко, Т. З. 
Москалець, В. В. 
Москалець, А. В. 
Кузнецов, В. М. 
Пелехатий, Н. П. 
Пелехата. Новосілки : 
Видавництво «Центр 
учбової літератури», 
2020. 84 с.
3. 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. 4.



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. 7.
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. 8.
1. Науковий керівник 
НДР «Розробка та 
удосконалення 
технології 
вирощування 
посадкового матеріалу 
плодових культур в 
зоні Західного 
Полісся», державний 



реєстраційний номер 
0116U008152 (2017–
2021 рр.).
2. Науковий керівник 
НДДКР 
«Удосконалення 
елементів технології 
вирощування 
зерняткових плодових 
культур в зоні 
Західного Полісся», 
державний 
реєстраційний номер 
0120U103304 (2020–
2025 рр.).
п.п. 15.
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. 20.
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.

174992 Ковальов 
Віталій 
Борисович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1959, 
спеціальність:  

агрономія, 
Диплом 

доктора наук 
ДT 004808, 

виданий 
16.11.1990, 

Атестат 
професора ПP 

000900, 
виданий 

29.03.1993

12 Технологія 
зберігання та 
переробки 
продукції 
рослинництва

Житомирський 
сільськогосподарськи
й інститут, 1963, 
кваліфікація – учений 
агроном, 
спеціальність − 
«агрономія», диплом 
з відзнакою Н № 
541649 від 27.03.1959 
р.
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність – 
технічні науки. 
«Влияние 
микробиологических 
процессов на выход и 
качество льноволокна 
при разных способах 
приготовления 
тресты», диплом МСХ 
№ 005559, від 
15.03.1968 р.
Старший науковий 
співробітник, 
спеціальність 
первинна обробка 
текстильної сировини, 
атестат МСН № 
069497, від 27.12.1972 
р.
Доктор 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність 
05.18.03 – первинна 
обробка, зберігання 
зерна і іншої 



продукції 
рослинництва. 
«Усовершенствование 
приемов, 
способствующих 
увелечению 
производства и 
повышения качества 
льнопродукции при 
индустриальной 
технологи уборки и 
послеуборочной 
обработки льна», 
диплом ДТ № 004808 
від 16.11.1990 р.
Професор кафедри 
виробництва 
натуральних волокон 
Херсонського 
індустріального 
інституту, атестат ПР 
№ 000900 від 
29.03.1993 р.
Почесне звання 
«Заслужений діяч 
науки і техніки 
України» № 805 від 
6.11.1997 р.
Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/004509-17 
«Роль навчальної 
дисципліни 
«Технологія 
зберігання та 
переробки продукції 
рослинництва» у 
формуванні 
професійної 
компетенцій 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери. Дата 
видачі 09.10.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов: 
Загальна кількість 
публікацій за п’ять 
останніх років – 9.
пп. 1. 
1. Kovalev V. B., Kozlik 
T. I., Protsenko L. V., 
Bober A. V., Kormiltsev 
B. F. Extending and 
maintaining the in vitro 
collection of 
international hop 
varieties in Ukraine.  
Agricultural Science 
and Practice. 2021. № 7 
(3). vol. 61−71. 
2. Приймачук Т. Ю., 
Штанько Т. А., 
Ковальов В. Б.  
Розвиток галузі 
льонарства в Україн. 
Вісник аграрної 
науки. 2017. № 7. С. 
68−75. 



3. Ковальов В.Б. , 
Деребон І.Ю., Бучко 
К.Д. Якість олії лляної 
залежно від умов 
вегетаційного періоду 
та строків зберігання 
сировини. 
Агропромислове 
виробництво Полісся. 
2018. Вип. 11. С. 22–
25.
4. Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю., 
Фещенко В. П. 
Вирощування 
луб’яних культур на 
радіоактивних 
забруднених ґрунтах. 
Наукові горизонти.  
2018.  № 7-8. С. 15−21. 
5. Ткачук В. П., 
Ковальов В. Б. Вплив 
механічного обробітку 
та удобрення на 
міграцію радіоцезію в 
орному шарі дерново-
підзолистого ґрунту. 
Агропромислове 
виробництво Полісся. 
2018. № 11. С. 110−113.
6. Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю. До 
питання наукових 
основ зберігання 
продукції 
рослинництва. 
Збірник наукових 
праць Уманського 
нац. ун-ту 
садівництва. 2019. 
вип. 94. ч. 1. С. 35−42. 
7. Вплив строків 
зберігання олії лляної 
на її якісний склад / 
Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю., Бучко 
К. Д., Федорчук С. В. 
Збірник наукових 
праць Уманського 
нац. ун-ту 
садівництва. 2020.  
вип. 94. С. 548−558. 
8. Виробництво 
прядивних культур в 
умовах 
радіоактивного 
забруднення / 
Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю., 
Клименко Т. В., 
Федорчук С. В., 
Трембіцька О. І., 
Лісовий М. М. 
Агроекологічний 
журнал. 2020. № 3. С. 
73–79. 
9. Формування якості 
хліба з борошна 
пшениці спельта / 
Ковальов В. Б., 
Трембіцька О. В., 
Клименко Т. В., 
Федорчук С. В., 
Петухов Ю. Л. Збірник 
наукових праць 
Уманського нац. ун-ту 
садівництва. 2021. 
вип. 98. С. 254−262.
пп. 2.
1. Патент UA 111188 
С2, А 01 Н 4/00 від 



11.04.2016. Спосіб 
прискореного 
розмноження хмелю, 
одержаного з 
культури іn vitro. 
Ковальов В.Б., Козлик 
Т.І. 
2. Патент UA 118633 
С2 А 01 Н 4/00 від 
11.02.2019. Спосіб 
стимулювання 
розмноження хмелю, 
вирощених з апексів 
іn vitro.  Ковальов В.Б., 
Козлик Т.І. 
3. Патент UA 120207 А 
01 Н 4/00 від 
25.10.2019. Спосіб 
мікроклонального 
розмноження 
регенерантів хмелю, 
вирощених з апексів 
іn vitro Ковальов В.Б., 
Козлик Т.І. 
4. Патент UA 122281 А 
01Н 4/60 від 13.10 20. 
Спосіб вирощування 
саджанців хмелю із 
зелених живців. 
Бойко А.Л., Козлик 
Т.І., Ковальов В.Б., 
Юрківський Й.М., 
Джус І.А.
п.п. 3.
Ковальов В. Б. 
Наукове забезпечення 
розвитку технологій 
первинної переробки 
льону-довгунця // 
Монографія. 
Житомир, 2018. 180 с.
п.п. 4.
Спосіб охмеління 
сусла продуктами 
переробки хмелю 
залежно від 
кількісного вмісту та 
якісного складу в них 
альфа-кислот та їх 
ізомерів, поліфенолів, 
ксантогумолу та 
інших біологічно 
активних сполук / Л. 
В. Проценко, Р. І. 
Рудик, М. І. Ляшенко 
та ін. Науково-
практичні 
рекомендації. 
Житомир:ПП "Рута". 
2017. 27 с.
2. Ковальов В. Б. 
Методичні вказівки 
для проведення 
лабораторно-
практичних занять 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
"бакалавр" з 
дисципліни 
"Технологія 
зберігання і 
переробки продукції 
рослинництва" 
спеціальності 201 
"Агрономія". 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 38 с. 
3. Шкідники і хвороби 
зернових культур 
/Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю., Саюк О. 



А. та ін.  Навчально-
науковий посібник 
для підготовки 
фахівців освітнього 
ступеня "магістр" 
спеціальності 201 
"Агрономія". 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 54 с.
4. Придатність 
вітчизняних сортів 
хмелю до 
використання їх у 
пивоварінні та 
хлібопеченні 
/Проценко Л. В., 
Рижук С. В., М. І. 
Ляшенко та ін. Наук.-
метод. рекомендації . 
Житомир: «Рута», 
2019. 48 с.
п.п. 7.
1. Офіційний опонент 
на захисті 
кандидатської 
дисертації В.В. Возіян 
на засіданні вченої 
ради Д 74.844.01 при 
Уманському 
національному 
університеті 
садівництва 
27.06.2017 р. за 
спеціальністю 06.01.15 
– первинна обробка 
продуктів 
рослинництва. 
2. Офіційний опонент 
на захисті докторської 
дисертації В. В. Любич 
на засіданні вченої 
ради Д 74.844.01 при 
Уманському 
національному 
університеті 
садівництва 
14.06.2018 р. за 
спеціальністю 06.01.15 
– первинна обробка 
продуктів 
рослинництва.
3. Член 
спеціалізованої вченої 
ради з присудження 
наукового ступеня 
кандидата / доктора 
сільськогосподарських 
наук Уманського 
національного 
університету 
садівництва.
4. Член 
спеціалізованої вченої 
ради з присудження 
наукового ступеня 
кандидата / доктора 
Поліського 
національного 
університету.
п.п. 8.
Член редакційної 
колегії збірника 
«Агропромислове 
виробництва Полісся» 
збірника Інституту 
сільського 
господарства Полісся 
до 2020 року.
п.п. 12:
1. Ковальов В. Б., 
Бучко К. Д. Врожай та 



якість насіння льону 
олійного на Поліссі 
України. Оптимізація 
сучасних технологій в 
агрономії, захисті 
рослин та землеустрої: 
мат. всеукр. наук.-
практ. конф., присвяч. 
10-річчю створення 
кафедри захисту 
рослин 27-28 квітня 
2017 р. Житомир, 
2017. С. 145-149.
2. Козлик Т. І., 
Ковальов В. Б. 
Удосконалення 
біотехнологічних 
методів оздоровлення 
хмелю від вірусних 
хвороб. Оптимізація 
сучасних технологій в 
агрономії, захисті 
рослин та землеустрої: 
мат. всеукр. наук.-
практ. конф., присвяч. 
10-річчю створення 
кафедри захисту 
рослин 27-28 квітня 
2017 р. Житомир, 
2017. С. 61-64.
3. Ковальов В. Б., 
Бучко К. Д. 
Удосконалення 
технології 
вирощування  
олійного льону на 
Полісся. Практика і 
теорія ефективного 
використання 
земельних ресурсів 
Полісся: мат. наук.-
прак. конф. 22-23 
лютого 2017 р. 
Житомир, 2017. С. 80-
83.
4. Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю., Бучко 
К. Д. Перспективи 
розвитку льону 
олійного в зоні 
Полісся за умов зміни 
агрокліматичних 
факторів. Кліматичні 
зміни та сільське 
господарство. 
Виклики для аграрної 
науки та освіти: 
збірник тез міжн. 
науково-практичної 
конференції за участю 
ФАО. 13-14 березня 
2018 р. Київ, 2018. С. 
418-421. 5. Ковальов В. 
Б., Деребон І. Ю., 
Саюк О. А. 
Вирощування льону 
олійного в умовах 
радіоактивного 
забруднення. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи їх 
вирішення: зб. тез 
наук.-практ. конф. 26-
27 квітня 2018 р. 
Житомир, 2018. С. 82-
87. 
6. Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю., Бучко 
К. Д. Вирощування 



льону олійного на 
Поліссі. Наукові 
читання-2018: зб. тез 
доповідей наук.-
практ. конф. наук.-
пед. працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених агрономічного 
факультету. Житомир, 
2018. С. 49–54. 
7. Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю., Саюк О. 
А. До питання 
наукових основ 
принципів зберігання 
продукції 
рослинництва. 
Інновації у 
виробництві, 
зберіганні та 
переробці 
рослинницької 
сировини: мат. міжн. 
наук.-практ. конф. 
присв. 50-річчю 
створення кафедри 
технології зберігання, 
переробки та 
стандартизації 
продукції 
рослинництва ім. 
проф. Б.В. Лесика та 
120-річниці НУБіП 
України 26-27 червня 
2018 р. Київ, 2018. С. 
122-126.
8. Сохранение 
генофонда хмеля 
обыкновенного 
(Humulus Lupulus L) в 
коллекции in vitro. / 
Ковальов В. Б., Козлик 
Т. І., Джус І. А., 
Милоста Г. М. 
Современные 
технологии 
сельскохозяйственног
о производства: зб. 
наук. статей по 
матеріалам ХХІ міжн. 
наук.-практ.ичної 
конф. 11 травня 2018 
р. Гродно, 2018. С.185-
187. 
9. Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю., Бучко 
К. Д. Виробництво 
льону олійного на 
Поліссі. Інноваційні 
технології у 
рослинництві: 
проблеми та їх 
вирішення: мат. міжн. 
наук.-практ. конф. 7-8 
червня 2018 р. 
Житомир, 2018. С. 68-
71. 
10. Вплив умов 
вегетаційного періоду 
та строків зберігання 
сировини на якість 
олії лляної / Ковальов 
В. Б., Деребон І. Ю., 
Саюк О. А., Бучко К. Д. 
Сучасні тенденції 
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Вип. 10/1 (29). – С. 70-
77.



5. Заєць М. Л. 
Визначення 
швидкості руху 
насіння по 
розподільнику 
сошника для 
підгрунтово-
розкидного способу 
сівби /М.Л. Заєць, М. 
М. Живега// Збірник 
наукових праць. Серія 
«Техніка та 
енергетика АПК». – 
К., 2015. – Вип.226. – 
С. 307-315.
6. Заєць М. 
Оптимізація 
параметрів 
комбінованого 
розподільника 
насіння сошника для 
підгрунтово-
розкидної сівби 
зернових культур / 
М.Л. Заєць // Техніко-
технологічні аспекти 
розвитку та 
випробування нової 
техніки і технологій 
для сільського 
господарства України 
/ ДНУ «УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого». – 
2019. – Вип. 25(39), . – 
С. 35–45.
7. Заец М. Л. 
Теоретическое 
исследования 
процесса 
распределения семян 
зерновых культур 
сошника для 
подпочвенно-
разбросного сева/ / 
Техническое и 
кадровое обеспечение 
инновационных 
технологий в сельском 
хозяйстве : материалы 
Международной 
научно-практической 
конференции (Минск, 
24–25 октября 2019 
года) : в 2 ч. / редкол.: 
И. Н. Шило [и др.]. – 
Минск : БГАТУ, 2019. 
– Ч. 1. – С. 130-132.
8. Zayets M. 
Determination of the 
movement speed of 
seed on the distributor 
of coulter for the 
subsoIl-spreading 
method of sowing / M. 
Zayets, О. Antonov // 
Серія «Механізація та 
автоматизація 
виробничих процесів» 
наукового журналу 
«Вісник Сумського 
національного  
аграрного 
університету» 
ВИПУСК 1 (39),– 
Суми, СНАУ, 2020 р. 
С. 13-19.
П. 2.
1. Патент № 31393 
«Сошник для 
розкидного посіву 
зернових культур». 



Заєць Максим 
Леонідович Корсак 
Станіслав Йосипович, 
Романишин 
Олександр Юхимович
2. Патент №76866 
«Механічний 
однозерновий 
висівний апарат» 
Богдан Матвійович 
Гевко, Володимир 
Олексійович Дзюра, 
Максим Леонідович 
Заєць, Роман Ігорович 
Лотоцький, Юрій 
Федорович Павельчук
П. 3.
1. Технологічні основи 
проектування  і 
виготовлення 
посівних машин/ Б. 
М. Гевко, О. Л. Ляшук, 
Ю. Ф. Павельчук, М. 
Л. Заєць   [та 
ін.]Тернопіль : Вид. 
ТНТУ імені Івана 
Пулюя, 2013. – 238 с. 
Монографія
2. Герук С.М., Заєць М 
Л., Хоменко С. М. 
Курсове проектування 
з інженерного 
менеджменту /Навч. 
посібник з грифом 
Міністерства освіти і 
науки, молоді та 
спорту України (лист 
№ 1/11 – 6339 від 
01.04.2013р. Вінниця: 
ТОВ «Нілан-ЛТД», 
2013.-228с.
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.14. керівництво 
студентом Яненко 
Євгеній, який зайняв 
3 призове місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади Машини, 
засоби 
сільськогосподарськог
о виробництва 2018 
року в ЦНТУ м. 
Кропивницький
П. 15 
член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» (2017, 2018, 
2019, 2020 рр.)
Почесна грамота 
Академії Наук Україти 
«За плідну та 
бездоганну працю, 
професійну 



майстерність, значні 
успіхи в забезпеенні 
наукового та 
освітнього процесу і з 
метою піднесення 
престижу 
педагогічних 
працівників, які 
зробили вагомий 
внесок у розвиток 
житомирського 
територіального 
відділення Малої 
Академії Наук 
України» (наказ ННЦ 
“МАНУ” №167 від 
12.09.2019 р.)
член - кореспондент 
Академії Прикладних 
Наук диплом ASS № 
00072 від 18.12.2020.

153919 Дідора 
Віктор 
Григорович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1965, 
спеціальність: 

7.09010101 
агрономія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 007770, 

виданий 
18.11.2009, 

Атестат 
професора 

12ПP 006869, 
виданий 

14.04.2011

52 Овочівництво Житомирський 
сільськогосподарськи
й університет, 1965 р., 
кваліфікація - вчений 
агроном, 
спеціальність  
«Агрономія», диплом 
№924020 від 
29.05.1965 р.

Кандидат 
сільськогосподарських
наук, 06.538 – 
рослинництво. 
«Сравнительное 
изучение различных 
технологий уборки и 
приёмов 
приготовления тресты 
льна-долгунца в 
условиях Южного 
Полесья УССР», 
диплом МСХ № 
009341, від 27.11.1970 
р.

Доцент кафедри 
рослинництва, атестат 
МДЦ №090618, від 
18.02.1975 р.

Доктор 
сільськогосподарських
наук, 06.01.09  – 
рослинництво. 
«Агроекологічне 
обґрунтування 
технології 
виробництва льону-
довгунця в Поліссі 
України», диплом ДД 
№ 007770, від 
18.11.2009 р.

Професор кафедри 
технології зберігання 
та переробки 
продукції 
рослинництва, атестат 
12 ПР № 006869, від 
14.04.2011 р.
Підвищення 
кваліфікації. НУБіП 
України ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/009687-19 
Методологія 
контролю знань 



студентів при вивчені 
дисципліни «Системи 
сучасних інтенсивних 
технологій в 
рослинництві», 
обсягом 150 год. Дата 
видачі 24.04.2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
пп. 1. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
13.
1. Дідора В. Г., 
Саврасих Л. Д., 
Деребон І. Ю. 
Технологічні 
показники якості сої 
залежно від 
удобрення в умовах 
Українського Полісся. 
Вісник ЖНАЕУ. 2017. 
№ 1 (58), т.1. С. 57-63. 
2. Дідора В. Г., 
Деребон І. Ю. 
Технологічні 
показники якості 
льону олійного 
залежно від елементів 
технології 
вирощування в умовах 
Полісся України. 
Сільське господарство 
та лісництво. 2017. 
№6 (т.1). С. 71-79.
3. Дідора В. Г., 
Веремеєнко С. І., 
Саврасих Л. Д. 
Відновлення 
родючості техноземів 
Іршанського гірничо-
збагачувального 
комбінату. 
Збалансоване 
природокористування
. 2018. №1. С. 86-89 
(RePEC, Research 
Bible, РИНЦ, Advased 
Science Index, Polska 
Bibliographia 
Neukowa).
4. Дідора В. Г., Гнатюк 
Т. А. Вплив різних 
систем удобрення на 
продуктивність жита 
озимого в 
короткоротаційній 
сівозміні. Наук. вісн. 
НЛТУ України, 2018. 
№8. т.28. С.37-39.
5. Дідора В. Г. 
Симбіотична 
продуктивність сої 
залежно від інокуляції 
насіння та удобрення/ 
Наукові горизонти. 
2018. №1. С.23-28.
6. Дідора В. Г., 
Деребон І. Ю., Бондар 
О. Є., Власюк М. В. 
Вплив елементів 
органічної технології 
вирощування на 
продуктивність сої / 
Наукові горизонти. 
2018. №7-8 (70). С. 36-



41.
7. Дідора В.Г., Бондар 
О. Є., Власюк М. В. 
Продуктивність сої 
залежно від 
біологічних 
препаратів та 
мінеральних добрив у 
Поліссі України/ 
Наукові горизонти. 
2019. №1 (74). С. 33-
39.
8. Дідора В. Г. 
Продуктивність сої 
залежно від 
біологічних 
препаратів та 
мінеральних добрив у 
Поліссі України 
Наукові горизонти. 
2019. №1 (74). С. 33-
39.
9. Дідора В. Г. 
Продуктивність сої в 
умовах Полісся 
залежно від елементів 
технології 
вирощування. Журнал 
«Агроном», 2020. № 
1. С. 160-166.
10. Дідора В. Г. 
Продуктивність сої 
залежно від елементів 
органічної технології 
вирощування в 
короткоротаційній 
сівозміні Полісся 
України. Наукові 
горизонти. 2021. 
Том.24. № 2. 2021. С. 
77-83.
пп. 3. 
1. Дідора В. Г. Соя в 
Поліссі України : 
монографія. Житомир 
: Видавець О. О. 
Євенок, 2020. 148 с.
пп. 4.
1. Дідора В. Г. 
Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни: 
«Біологічні основи 
рослинництва» для 
студентів напряму 
підготовки 201 
«Агрономія». 
Житомир : Вид-во 
Поліського 
університету, 2020. 72 
с.
2. Дідора В. Г. 
Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни: 
«Органічне 
рослинництво» для 
студентів напряму 
підготовки 201 
«Агрономія». 
Житомир : Вид-во 
Поліського 
університету, 2020. 61 
с.
3. Дідора В. Г. 



Методичні 
рекомендації до 
проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни: 
«Прогнозування та 
програмування 
врожаю 
сільськогосподарських 
культур» для 
студентів напряму 
підготовки 201 
«Агрономія». 
Житомир : Вид-во 
Поліського 
університету, 2020. 48 
с.
пп. 7.
Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Браніцького Юрія 
Юрійовича 
«Обґрунтування 
технологічних 
прийомів 
вирощування проса 
лозовидного 
(світчграс) для умов 
Лісостепу 
Правобережного», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
сільськогосподарських 
наук за спеціальністю 
06.01.09 – 
рослинництво.
Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Шувара Антіна 
Михайловича 
«Агротехнологічні та 
біологічні основи 
формування 
продуктивності льону-
довгунцю та льону 
олійного в умовах 
Лісостепу Західного», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
доктора 
сільськогосподарських 
наук за спеціальністю 
06.01.09 – 
рослинництво.
Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Паламарчука Віталія 
Дмитровича 
«Науково-теоретичне 
обґрунтування 
технології 
вирощування та 
адаптивності гібридів 
кукурудзи для 
виробництва 
біоетанолу в умовах 
Лісостепу 
Правобережного», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
доктора 
сільськогосподарських 
наук за спеціальністю 
06.01.09 – 
рослинництво.
пп.8.
Співкерівник НДР 
«Короткоротаційна 
сівозміна з 
елементами 



органічної технології 
вирощування 
сільськогосподарських 
культур у Поліссі 
України». Державний 
реєстраційний номер 
01194000456. Термін 
виконання: 1.09.2018 
– 12.12 2022 рр.
пп. 9.
Член спеціалізованої 
вченої ради 
Білоцерківського 
національного 
університету з 2018 
року.
пп. 12. Загальна 
кількість публікацій 
за п’ять останніх років 
– 26.
1. Ільяш Г. А., Коваль 
Г. В., Дідора В. Г. 
Сортові особливості 
сої іноземної селекції 
в умовах ТОВ 
«Агрокор Холдінг». 
Сільське господарство 
сьогодні : зб.тез наук.-
практ. конф. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. Т.2. С. 30-34.
2. Чуйко О.В., Дідора 
В.Г. Технологічні 
показники якості 
ріпаку озимого в 
умовах СТОВ «Спілка 
хмелярів і пивоварів» 
/ Сільське 
господарство сьогодні 
: зб.тез.наук.-
практ.конференції. 
Житомир, 2019. №2. 
С. 97-100.
3. Дідора В. Г., 
Деребон І. Ю., 
Ковриженко В. О. 
Агроекологічні основи 
відновлення 
родючості ґрунту в 
короткоротаційній 
зернобобовій сівозміні 
/ Сучасні тенденції 
розвитку галузі 
землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення // 
Міжнародна наук.-
практ. конф. 3-4 
червня 2019 р. 
Житомир, 2021. С. 23–
36.
4. Application of 
innovation technologies 
agronomy / 
International scientific 
and practical 
conference. 3-4 June 
2020. Vinnitsa, 2020.
5. Дідора В. Г., Власюк 
М. В., Коваль Г. В. 
Програмування 
врожаю сої на ясно-
сірих ґрунтах Полісся 
України / Сучасні 
тенденції розвитку 
галузі землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення // 
Міжнародна наук.-
практ. конф. 13-14 
червня 2019 р. 



Житомир, 2021. С. 42–
46.

86526 Клименко 
Тетяна 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
070801 

Екологія та 
охорона 

навколишньог
о середовища, 

Диплом 
спеціаліста, 

Інститут 
післідимломно

ї освіти та 
інформаційно-
консультаційно

го 
забезпечення 

ДАУ, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

7.03050901 
облік і аудит, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 052784, 
виданий 

27.05.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044643, 
виданий 

15.12.2015

13 Агрометеороло
гія

Державний 
агроекологічний  
університет 2002 р., 
спеціальність: 
«Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища», 
кваліфікація 
«Агроном-еколог». 
Диплом ТМ № 
19185886, 2002 р. 

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність 
03.00.16 – екологія. 
Тема дисертації: 
«Агроекологічна 
оцінка вирощування 
картоплі в 
короткоротаційних 
сівозмінах зони 
Полісся України», 
Диплом кандидата 
наук ДК №  052784, 
2009 р.

Доцент кафедри 
ґрунтознавства та 
землеробства, атестат 
12АД № 044643, 
виданий 15.12.2015 р.

Підвищення 
кваліфікації: 1. НУБіП 
України ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/004505-17 
«Роль навчальної 
дисципліни 
«Агрометеорологія» у 
формуванні 
професійних 
компетенцій 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери», 
обсягом 108 год. Дата 
видачі 23.11.2017 р. 
2. ВГО «Українська 
асоціація фахівців з 
інформаційних 
технології» 
Сертифікат № ПК-Б 
21-05/017 
«Використання 
інтерактивних 
інструментів в умовах 
змішаного навчання», 
обсягом 30 год. Дата 
видачі 26.05.2021 р.
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4. Грибан Г., 
Дзензелюк Д., 
Ткаченко П., Пантус 
О., Білоскаленко Т. 
Розвиток фізичних 
якостей у студентів 
закладів вищої освіти 
під час навчально-
тренувальних занять 
боротьбою самбо. 



Фізична культура, 
спорт та здоров'я 
нації. 2020. Вип. 10 
(29). С. 19 – 28.
5. Grygoriy P. Griban 
G., Kuzmetsova O., 
Lyakhova N., 
Prystynskyi V., Oleniev 
D., Otravenko O., 
Pantus O. Dynamics of 
students` fitness level 
while differentiating 
physical education 
classes in accordance 
with their health and 
nosology of diseases. 
Wiadomości Lekarskie. 
2021. T. LXXIV, № 3, 
p. 2. P. 641 – 646. DOI: 
10.36740/WLek202103
214 (Scopus)
пп.3: 1. Історичні 
витоки становлення та 
розвитку хортингу в 
Україні / О. О. Пантус 
та ін. Фізичне 
виховання : проблеми 
та перспективи : 
монографія / за заг. 
ред. проф. Г. П. 
Грибана. Житомир : 
Рута, 2020. С. 109 – 
117.
2. Розвиток 
швидкісно-силових 
якостей студентів 
засобами легкої 
атлетики / О. О. 
Пантус та ін. Фізичне 
виховання : проблеми 
та перспективи : 
монографія / за заг. 
ред. проф. Г. П. 
Грибана. Житомир : 
Рута, 2020. С. 186 – 
195. 
пп.4:
1. Пантус О. О., 
Ободзінська О. В., 
Плотіцин К. В. 
Лікувальна фізична 
культура при 
порушеннях обміну 
речовин : метод. 
рекомендації. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 87 с.
2. Розвиток 
швидкісно-силових 
якостей здобувачів 
вищої освіти засобами 
легкої атлетики / О. О. 
Пантус, О. С. Скорий, 
А. П. Денисовець, П. 
Б. Пилипчук. 
Житомир : Поліський 
університет, 2021. 62 с.
3. Денисовець А. П. 
Підвищення 
спортивної 
майстерності з 
волейболу / А. П. 
Денисовець, Є. П. 
Козак, О. О. Пантус. 
Житомир : Поліський 
університет, 2021. 80 
с. 
пп.12:
1. Пантус О. О., 
Сергеєва Н. Ю., 
Ободзінська О. В. 



Розвиток швидкісно–
силових якостей 
бігунів на 400 м з 
бар’єрами. Біологічні 
дослідження – 2019 : 
матеріали X Всеукр. 
наук.– практ. конф. з 
міжнарод. участю, 16 
– 18 берез. 2019. 
Житомир : “Полісся”, 
2019. С. 390 – 393.
2. Пантус О. О., 
Сергеєва Н. Ю., 
Ободзінська О. В. 
Теренкур як 
інноваційна форма 
занять з фізичного 
виховання для 
студентів спеціальної 
медичної групи. 
Біологічні 
дослідження — 2020 : 
зб. наук. пр. Житомир 
: ЖДУ, 2020. С. 462 – 
465. 3. Пантус О., 
Денисовець А., 
Канділов І.  Вплив 
передстартового стану 
легкоатлетів на 
результати змагань. 
Актуальні проблеми 
фізичної культури і 
спорту в сучасному 
суспільстві : зб. наук. 
праць II Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
уч., 29 жовт. 2020 р. 
Житомир : Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2020. С. 177 – 180. 4. 
Сметаннікова Т. В., 
Пантус О. О., Сергеєва 
Н. Ю. Воля як 
психологічний 
чинник поведінки 
спортсмена. 
Біологічні 
дослідження – 2021 : 
зб. наук. пр. Житомир 
: ПП "Євро-Волинь", 
2021. С. 394 – 397. 5. 
Пантус О. О., 
Денисовець А. П., 
Скорий О. С. Табата як 
засіб удосконалення 
фізичної 
підготовленості 
здобувачів вищої 
освіти. Фізичне 
виховання і спорт у 
закладах вищої освіти 
: проблеми та 
перспективи : зб. наук. 
пр. І Всеукр. наук.-
практ. конф. з 
міжнарод. участю, 18 
червня 2021 р. 
Житомир: Вид-во 
"Рута", 2021. С. 60 – 
66.
пп.14:
Артем Левченко 
(факультет лісового 
господарства) в 
естафеті 4х4 серед 
юніорів – І місце. 22-
23.09.18  м. Черкаси. 
Чемпіонат України з 
естафетного бігу. 
Василиса 
Домбровська 



(факультет 
ветеринарної 
медицини)  4х100 м – 
І місце, 4х400 м – ІІІ 
місце.
7-9.02.19 року м. 
Суми. Чемпіонат 
України з легкої 
атлетики у 
приміщеннях. 
Василина 
Домбровська в 
естафеті 4 х 400 м – ІІІ 
місце. Тренер секції з 
легкої атлетики, 
головний секретар 
Спартакіад Поліського 
національного  
університету.
пп.20:
15 років стажу (тренер 
з легкої атлетики 
СДЮСШОР, ДЮСШ 
ЖОР)

182230 Довбиш 
Лариса 
Леонідівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1992, 
спеціальність: 

7.09010101 
агрономія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 017558, 
виданий 

12.02.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013237, 

виданий 
19.10.2006

22 Ґрунтознавств
о з основами 
геології

П. 37. 
Диплом спеціаліста. 
Кваліфікація вчений 
агроном, від 4.01.1992 
р., диплом РВ № 
820951

Кандидат 
сільськогосподарських
наук, від 12.02.2003. 
Наукова спеціальність 
03.00.16 – екологія. 
Тема дисертації: 
«Забруднення 
важкими металами 
дерново-підзолистих 
ґрунтів лісоарграрних 
ландшафтів Полісся». 
П.38.
п.п. 1.
1. Matviichuk B. V. 
Agroecological state of 
soil cover of 
Bereznivskyi region 
Rivne area / B. V. 
Matviichuk, L. L. 
Dovbysh, M. Y. 
Orlovskyi, R. B. 
Kropyvnytskyi, M. M. 
Kravchuk / Science 
Review. – 3(10). – 
Vol.1. – March 2018. – 
Warsaw, Poland: RS 
Global Sp. z O.O., 2018. 
– Р.50-54.
2. Вишневський Ф. О., 
Паламарчук Р. П., 
Довбиш Л. Л., 
Залевський Р. А. 
Динаміка вмісту 
гумусу в ґрунтовому 
покриві орних земель 
Андрушівського 
району Житомирської 
області. 
Агроекологічний 
журнал. - 2018. - № 2. 
- С. 44-49. - 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/agrog_2018_2_9
3. Кратюк О. Л., 
Кравчук М. М., 
Довбиш Л. Л. Вміст 
гумусу у ґрунтах 
вологих сугрудів на 
території вольєрів 



Західного і 
Центрального 
Полісся. Науковий 
вісник НЛТУ України, 
2019. т. 29. № 9. С. 
27–31. 
4. Кратюк, О. Л., 
Кравчук, М. М., 
Довбиш, Л. Л. Вміст 
гідролізованого азоту 
у ґрунтах вологих 
сугрудів в умовах 
вольєрного утримання 
мисливських тварин 
на території Західного 
і Центрального 
Полісся. 
Агроекологічний 
журнал. 2020. № 1. С. 
103-110 
https://doi.org/10.3373
0/2077-
4893.1.2020.201279.
5. Кратюк, О. Л., 
Кравчук, М. М., 
Довбиш, Л. Л. 
Біогеоценотична роль 
ратичних Artiodactyla 
у формуванні 
фосфатно-калійного 
стану ґрунтів вологих 
сугрудів на території 
вольєрів Західного і 
Центрального 
Полісся. Екологічні 
науки. 2020. № 29. 
Том 2. С. 126-132 doi: 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2020.eco.2-
29.2.20.
6. Кратюк О.Л., 
Кравчук М.М., 
Довбиш Л.Л. 
Біоценотичний вплив 
вольєрного утримання 
ратичних Artiodactyla 
на хімічні властивості 
ґрунтів у борах і 
суборах в умовах 
Західного і 
Центрального 
Полісся. Екологічні 
науки. 2020. № 4(31). 
С. 143-149. (DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2020.eco.4-31.23)
7. 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.
8. 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, 2020, № 
05 (90). С. 15-21. doi: 
doi: 10.33249/2663-
2144-2020-90-5-15-21.
П.3. Веремеєнко С. І., 
Довбиш Л. Л., 
Кравчук М. М. 
Практикум з лісового 
ґрунтознавства: навч. 
посібн. (для студентів 
напряму підготовки 
205 „Лісове 
господарство”); за ред. 
С. І. Веремеєнка. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2016. 168 с.
П.4. 
1. Зошит для 
лабораторно-
практичних занять з 
дисципліни 
«Ґрунтознавство з 
основами геології» 
(Модуль 2. 
«Визначення 
основних 
властивостей 
ґрунтів») / Довбиш 
Л.Л., Кравчук М. М. // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 38 с
2. Зошит для 
лабораторно-
практичних занять з 
дисципліни 
«Ґрунтознавство з 
основами геології» 
(Модуль 3 „Географія 
ґрунтів”) / Довбиш 
Л.Л. // Житомир, 
2020. 35 с.
3. Зошит для 
лабораторно-
практичних занять з 
дисципліни 
«Ґрунтознавство з 
основами геології» 
(Модуль 1. «Основи 
геології») / Довбиш 
Л.Л., Кравчук М. М. // 
Житомир: 
Видавництво 
Поліського 
університету, 2020. 38 
с
4. Зошит для 
лабораторно-
практичних занять з 
дисципліни «Лісове 
ґрунтознавство» 
(Модуль 3 „Географія 
ґрунтів”) / Кравчук 
М.М., Довбиш Л.Л. // 
Житомир: 
Видавництво 
Поліського 
університету, 2021. 35 
с.

П.8. Співвиконавець 
наукової теми:
1. Розробити наукові 
основи адаптивно-
ландшафтної системи 
землеробства для 
зони Полісся (НДР 
(номер державної 
реєстрації 
0103U03729, діяв до 
12.2017 р.).
2. Розробка 



ефективних способів 
приготування 
компостів для 
використання в 
органічному та 
біодинамічному 
землеробстві (НДР 
(номер державної 
реєстрації 
01118U004149, 
04.2018-12.2022 рр.)

П.12. 1. Залевський 
Р.А., Довбиш Л. Л.,. 
Рябцева Н. О, 
Борисевич Л. В. 
особливості 
поглинання 
пшеницею озимою 
рухомих форм кадмію 
та свинцю залежно від 
норм добрив. // 
Практика і теорія 
ефективного 
використання 
земельних ресурсів 
Полісся: Збірник 
статей Всеук. Наук.-
практ. конф. (22-23 
лютого 2017 м. 
Житомир). – 
Житомир: вид-во 
Житомирський 
агротехколедж, 2017. 
– С. 59-63.
2. Регулювання 
твердості ґрунту в 
агротехнологіях на 
світло-сірих лісових 
ґрунтах Полісся 
України / М. М. 
Кравчук, Р. Б. 
Кропивницький, Л. Л. 
Довбиш, Т. В. Кравчук 
// Наук. читання – 
2017: «Теоритичні та 
практичні аспекти 
наукових досліджень у 
сфері агротехнологій 
та землеустрою» 
(збірник тез доповідей 
науково-практичної 
конференції за 
результатами 
наукових досліджень 
співробітників 
агрономічного 
факультету). – 
Житомир: Вид-во 
«ЖНАЕУ», 2017. – С. 
52–55.
3.Кравчук М. М., 
Довбиш Л. Л., 
Кропивницький Р. Б. 
Перспективи 
використання торфу 
та продуктів його 
переробки в галузі 
землеробства (на 
прикладі 
Житомирської 
області) // Наукові 
читання–2018 
(збірник тез доповідей 
науково-практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених агрономічного 



факультету). – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. – С.58-62. 
4.Кравчук М. М., 
Кропивницький Р. Б., 
Довбиш Л. Л. Вплив 
способів основного 
обробітку ґрунту на 
забур’яненість посівів 
пшениці озимої в 
умовах переходу до 
органічної системи 
землеробства  // 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека. 
– Житомир: Видавець 
О. О. Євенок, 2018. – 
С. 439-443. 
5.Ткачук К. А., 
Левченко С.О., 
Довбиш Л.Л. Вплив 
різних норм Сalciprill 
на рН ґрунту // 
Сучасні тенденції 
розвитку галузі 
землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення: міжн. 
наук.-практ. конф. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. – С. 137-140
6. Довбиш Л.Л., 
Левченко С.О. Зміна 
кислотно-основних 
властивостей дерново-
підзолистого грунту 
залежно від різних 
норм Сalciprill в 
умовах 
Радомишльського 
району / // Ринок 
землі: реалії та 
очікування : зб. тез 
доповідей Всеукр. 
наук.- практ. інтернет-
конф. 25–28 трав. 
2020 р. Житомир :  
ЖНАЕУ, 2020. С. 86–
90. 
7. Довбиш Л.Л., 
Карась І.Ф., Коткова 
Т.М. Формування 
врожайності та якості 
зерна озимої пшениці 
залежно від системи 
удобрення на дерново-
підзолистих ґрунтах. / 
Наукові читання–2021 
(збірник тез доповідей 
науково-практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених агрономічного 
факультету). – 
Житомир: Поліський 
університет, 2021. – 
С.68-71. 
8. Довбиш Л.Л., Рачок 
П.О., Кудляк О.І. 
Оцінка енергетичної 
ефективності різних 
систем удобрення 
пшениці озимої на 
дерново-підзолистих 
ґрунтах // Сучасні 
тенденції розвитку 
галузі землеробства: 



проблеми та шляхи їх 
вирішення: ІІ міжн. 
наук.-практ. конф. – 
Житомир: Поліський 
університет, 2021. – С. 
85-89.
П.14. Левченко С., 
студентка 4 курсу 
спеціальності 
«Агрономія» 
переможець у 
конкурсі – 2020/21 
програми «Завтра. 
UA» Фонду Віктора 
Пінчука, науковий 
напрям «Аграрні 
науки та 
продовольство. Тема 
конкурсної роботи 
«Вплив різних норм 
вапнякового добрива 
Calciprill на кислотно-
основні властивості 
ґрунту та 
продуктивність 
кукурудзи на зерно».
П.15. Герасимов Р.М. 
здобувач освіти 10 
класу ліцею № 25 м. 
Житомира, 
переможець ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів “Мала 
академія наук 
України” на тему: 
«Еколого-агрохімічна 
оцінка стану 
ґрунтового покриву 
ПРАТ «Райз-
Максимко», диплом 
другого ступеня.

18017 Журавльов 
Валерій 
Пилипович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
доктора наук 
ДД 003301, 

виданий 
16.04.2014, 

Атестат 
професора AП 

000996, 
виданий 

20.06.2019

34 Вища 
математика і 
біофізика

Доктор фіз.-мат. наук 
за спеціальністю 
01.01.02 – 
диференціальні 
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University, University 
of Szczecin (Poland), 
Ukrainian Association 
of Educational and 
Developmental 
Psychology (Ukraine) - 
Szczecin, Kyiv, 2019. 
P.94 – 101 Online: 
2706-8706 Certificate 
ID: 925111839 
11. Журавльова Л. П. 
Динаміка ціннісно-
смислової сфери 
учасників субкультур 
/ Л. П. Журавльова, Н. 
В. Мужанова // 
Збірник наукових 
праць Рівненського 
державного 
гуманітарного 
університету 
«Психологія: 
реальність і 
перспектива». Рівне, 
2019. Вип. 12. С. 66-71.
12. Журавлева Л. П. 
Теоретико-
методологические 
основы развития 
трансгумманистическ
ого мировоззрения / 
Л. П. Журавлева, Ф. А. 
Дончев // Теоретичні і 
прикладні проблеми 
психології. –  2018. – 
№ 1 (45). С.117-126. 
13. Журавльова Л. П. 
Психологічне 
сприяння розвитку 
екологічної свідомості 
особистості 
підліткового віку / Л. 
П. Журавльова, Т. В. 
Можаровська // 
Теоретичні і 
прикладні проблеми 
психології. 2018. № 1 
(45). С.117-126
14. Журавльова Л. П. 



Особливості ціннісно-
смислової сфери осіб, 
які належать до 
неформальних 
субкультур / Л. П. 
Журавльова, Н. В. 
Мужанова // 
Український 
психологічний 
журнал. 2018. № 4 
(10). С.53-68. 

П.38.3.
1. Zhuravlova, L. & 
Chebykin, O. (2021). 
The Development of 
Empathy: 
Phenomenology, 
Structure and Human 
Nature. Abingdon, 
Oxon; New York, NY: 
Routledge, 276.
П.38.4. 
1.Методика 
викладання психології 
: метод. рек. для студ. 
спец. «Практична 
психологія» / Л. П. 
Журавльова, Т. В. 
Коломієць, А. І. 
Литвинчук, Т. В. 
Можаровська. – 
Житомир : Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2017. – 57 с. 
(Рекомендовано 
вченою радою 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка 
(протокол № 4 від 
31.10.2017р.). 
2. Методика 
викладання психології 
: метод. рек. для студ. 
спец. «Психологія» / 
Л. П. Журавльова, Т. 
В. Коломієць, Т. В. 
Можаровська, Т. М. 
Шапран. – Житомир : 
Вид-во ЖДУ ім. І. 
Франка, 2017. – 47 с. 
(Рекомендовано 
вченою радою 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка 
(протокол № 4 від 
31.10.2017р.).
3.Психологія емпатії : 
метод. рек. / Л. П. 
Журавльова, Т. В. 
Коломієць, А. І. 
Литвинчук, Т. В. 
Можаровська. – 
Житомир : Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2017. – 39 с. 
(Рекомендовано 
вченою радою 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка 
(протокол № 13 від 
26.05.2017 р.).
4. Психологія емпатії : 
метод. рек. для студ. / 
Л. П. Журавльова, Т. 



В. Коломієць, А. І. 
Литвинчук, Т. В. 
Можаровська. – 
Житомир : Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2017. – 42 с. 
(Рекомендовано 
вченою радою 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка 
(протокол № 13 від 
26.05.2017 р.).
П.38.6. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
наступними 
здобувачами:
1. Лучків Віталія 
Зіновіївна (диплом 
кандидата 
психологічних наук 
ДК № 046723 від 20 
березня 2018 р.)
2. Можаровська 
Тетяна Вікторівна 
(диплом кандидата 
психологічних наук 
ДК №050999 від 05 
березня 2019 р.)
3. Литвинчук Алла 
Іванівна (диплом 
кандидата 
психологічних наук 
ДК № 052864 від 20 
червня 2019 р.)
4. Шпак Марія 
Мирославівна 
(диплом доктора 
психологічних наук 
ДД №008307 від 5 
березня 2019 р)
5. Гречуха Ірина 
Анатоліївна (захист 
відбувся 26 травня 
2021 року)
6. Мужанова Наталія 
(захист відбувся 19 
травня 2021 року).
П.38.7. 
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради для 
присудження ступеня 
доктора філософії ДФ 
47.053.004 при 
Рівненському 
держаному 
гуманітарному 
університеті. Наказ 
МОН України від 
28.09.2020, № 1198
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.001.26 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка.з 
06.03.2015 р. (Наказ 
МОН України № 261 
від 06.03.2015 р., 
Наказ МОН України 
№ 693 від 10.05.2017 
р.).
3. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 41.053.03 
Південноукраїнського 
національного 



педагогічного 
університету ім. К.Д. 
Ушинського з 
15.04.2014 р. (наказ 
МОН України № 455 
від 15.04.2014 р., 
Наказ МОН України 
№ 996 від 11.07.2017 
р.).
П.38.8. 
 1. Керівник наукового 
дослідження за темою 
«Психологічна 
безпека в умовах 
трансформацій 
сучасного 
суспільства» 
(УкрІНТЕІ 
0120U104254, 2020 – 
2025)
2. Керівництво 
наукового 
дослідження за темою 
«Особистісне 
зростання в умовах 
трансформації 
сучасного 
суспільства» 
(УкрІНТЕІ 
0114U003867, 2014 – 
2019);
3. Член редакційної 
колегії іноземного 
рецензованого 
наукового видання 
«Polskie Forum 
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(Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w 
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(https://pfp.ukw.edu.pl
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indeksowane w bazie 
ERIH PLUS; PFP jest 
indeksowane w bazie 
CEJSH; PFP jest 
indeksowane w bazie 
Index Copernicus 
Journal Master List 
(ICV 74.22); PFP jest w 
trakcie procesu oceny 
przez bazę SCOPUS; Od 
2014 roku każdemu 
artykułowi przypisany 
jest identyfikator DOI.
4. Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
(категорія Б):
- Науковий часопис 
НПУ імені М. П. 
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фахове періодичне 
наукове видання 
- Вісник Київського 
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технологій, секція 
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- Наукові 
перспективи. 
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 1. Робота у складі 
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час проведення 
акредитаційної 
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професійної програми 



Психологія зі 
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Психологія за другим 
(магістерським)  
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Східноєвропейському 
національному 
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проведення 
акредитаційної 
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експертної комісії під 
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спеціальності 053 
Психологія за другим 
(магістерським)  
рівнем вищої освіти в 
Комунальному 
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обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
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№2947-л від 07.12.18., 
«Про проведення 
акредитаційної 
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експертної комісії під 
час проведення 
акредитаційної 
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Психологія зі 
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проведення 
акредитаційної 
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4. Робота у складі 
експертної комісії під 
час проведення 
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бакалаврів з напряму 
підготовки 6.030102 
“Психологія” у 
Миколаївському 
міжрегіональному 
інституті розвитку 
людини Вищого 
навчального закладу “ 
Відкритий 
міжнародний 
університет розвитку 
людини 
“Україна”(наказ МОН 
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проведення 
акредитаційної 
експертизи»)
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акредитаційної 
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підготовки 6.030102 
“Психологія”, 
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спеціальності 053 
“Психологія” у 
Приватному вищому 
навчальному закладі 
“Київський інститут 
бізнесу та технологій“  
Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
(наказ МОН України 
№ 1088-А від 
09.06.2017 р. «Про 
проведення 
акредитаційної 
експертизи»).
П.38.10.
2019 р. – участь в 
програмі з 
викладацької 
професійної 
мобільності Еразмус+ 
(Erasmus+ Agreement 
no. 2018-1-PL01-
KA107-048804.) на 
базі Інституту 
психології 
Університету 
Казимира Великого в 
Бидгощі (Польща).
П.38.12.
1.Журавльова Л., 
Литвинчук А., 
Лопатюк О.. 
Європейський досвід 
розвитку екологічної 
свідомості в умовах 
безпечного 
інклюзивного 
середовища // Journal 
of science. Lyon 
№16/2021 – С. 72 – 77.  
2.Журавльова Л., 
Павленко А. 
Психологічні 
особливості 
комунікації в 
юнацькому та зрілому 
дорослому віці // 
Особистісне 
зростання: теорія і 
практика. Збірник 



наукових праць за 
матеріалами ІV-ї 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (м. 
Житомир, 21 квітня 
2020 року) / Ред. 
колегія: Л. П. 
Журавльова, 
Г.В.Пирог, 
Т.М.Шапран / М-во 
освіти і науки 
України, 
Житомирський держ. 
ун-т ім. І.Франка, соц.-
псих. факультет. – 
Житомир, Вид-во 
ЖДУ імені Івана 
Франка, 2020. – C.98 
– 102. 
3.Журавльова Л., 
Кротюк К. 
Смисложиттєві 
орієнтації 
військовослужбовців, 
які перебували в зоні 
АТО. //  Особистісне 
зростання: теорія і 
практика: Збірник 
наукових праць. за 
матеріалами ІV-ї 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (м. 
Житомир, 21 квітня 
2020 року) / Ред. 
колегія: Л. П. 
Журавльова, 
Г.В.Пирог, 
Т.М.Шапран / М-во 
освіти і науки 
України, 
Житомирський держ. 
ун-т ім. І.Франка, соц.-
псих. факультет. –  
Житомир, Вид-во 
ЖДУ імені Івана 
Франка, 2020. С. 163 - 
166. 
4 Liberska Hanna, 
Zhuravlova Larysa. 
Zmiany rozwojowe 
rodziców dziecka z 
zespołem Downa. I 
OGÓLNOPOLSKA 
KONFERENCJA 
PARENTOLOGICZNA. 
Польща, м. Познань 
15-16 травня 2019 
5. Zhuravlova, L., 
Liberska H., 
Mozharovska T. THE 
KEY FEATURES OF 
THE ECOLOGICAL 
CONSCIOUSNESS 
DEVELOPMENT 
AMONG TEENAGERS 
FROM DESTRUCTIVE 
FAMILIES 5th 
INTERNATIONAL 
CONGRESS OF 
CLINICAL AND 
HEALTH 
PSYCHOLOGY ON 
CHILDREN AND 
ADOLESCENTS 
(SPAIN, OVIEDO, 
NOVEMBER 14-16, 
2019). С. 168-168. 
Зарубіжне видання 
6. Zhuravlova Larysa, 



Shpak Maria. 
Development of 
emotional intelligence 
of primary school 
pupils // Socialization 
& Human 
Development: 
International Scientific 
Journal. Volume 1. №1 
/ Kyiv Taras 
Shevchenko National 
University, University 
of Szczecin (Poland), 
Ukrainian Association 
of Educational and 
Developmental 
Psychology (Ukraine) - 
Szczecin, Kyiv, 2019. — 
P.94 – 101.
Зарубіжне видання 
ISSN Online: 2706-
8706  Certificate ID: 
925111839
7. Журавльова Л.П., 
Громницька О.П. 
Прив’язаність до 
батьків як чинник 
професійної 
ідентичності у 
старшокласників // 
Сучасний рух науки: 
тези доп. IX 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 2-3 
грудня 2019 р. – 
Дніпро, 2019. – Т.1. – 
751 с. – C. 555 – 561 
8. Журавльова Л.П., 
Тверська А.К. 
Соціально-
психологічні чинники 
здорового способу 
життя молоді // 
Сучасний рух науки: 
тези доп. IX 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 2-3 
грудня 2019 р. – 
Дніпро, 2019. – Т.1. – 
751 с. – C. 561-565 
9. Журавльова Л.П., 
Романова М.К. 
Психологія 
екологічної свідомості 
в акмеогенезі // 
Соціальна адаптація 
людей літнього віку в 
сучасному суспільстві, 
ортобіоз та паліативна 
допомога із циклу : 
Психологічні складові 
сталого розвитку 
суспільства: пошук 
психологічного 
обґрунтування на 
виклики сучасності // 
Матеріали VІ науково-
практичної 
конференції та 
форуму університетів 
третього віку (21-22 
листопада 2019 року, 
м. Луцьк) / За заг. 
наук. ред. Ж. П. 
Вірної. – Луцьк: СНУ 
імені Лесі Українки, 
2019. – 290 с. – C. 27 – 
38 
10. Журавльова Л.П. 



Асертивні стратегії 
сучасної 
молоді.Особистісне 
зростання: теорія і 
практика. Зб.наук. 
праць за матер. ІІІ-ї 
Всеукр. (з 
міжнародною участю) 
науково-
практ.інтернет-конф. 
(м. Житомир, 27 
квітня 2018 року) / 
Ред. колегія: Л. П. 
Журавльова, Л. О. 
Котлова, К. А. Марчук 
/ – Житомир, Вид-во 
ЖДУ ім.. І. Франка, 
2018. – С.45 – 47. 
11. Журавльова Л.П. 
Емпатійна 
суб'єктність як умова 
психічного здоров'я 
особистості. Психічне 
здоров’я особистості у 
кризовому суспільстві. 
збірник тез ІІІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція. упоряд. 
Н.М. Бамбурак. Львів: 
ЛьвДУВС, 2018. С.150 
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12. Zhuravlova L., 
Kolomiiets Т., 
Shmygliuk О. The 
family as a factor of the 
ethnic self-
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formation of the 
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cultural study ). 
Іnternational academy 
journal web of scholar. 
8(26), Vol.2. August, 
2018. С.16-24
13. Журавльова Л.П., 
Гречуха І.А. 
Дослідження 
особливостей 
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a New Dimension. 
Pedagogy and 
Psychology, VI (73), 
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14. Zhuravleva L. 
Features of 
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ecological 
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adulthood. 
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and practice: State of 
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papers. Ed. Kostrigin A. 
A.. Chicago., 2017. 
С.142 – 147
15. Журавлева Л. П., 
Басманова Н. Кросс-
культурные 
исследования как 
условие развития 
сотрудничества вузов. 
Перспективы, 
организационные 
формы и 
эффективность 



развития 
сотрудничества 
Российских и 
зарубежных вузов: 
сборник статей по 
материалам 
участников V 
Международной 
научной конференции 
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Fedorchuk S. V., 
Kovaliov V. B. 
Cultivation of sunflower 
depending on fertilizer 
system. Наукові 
читання – 2021 : зб. 
тез доп. наук.-практ. 
конф. наук.-педаг. 
прац., докт., аспір. та 
мол. вчен. (м. 
Житомир, 28 травня 
2021 р.). Житомир, 
2021. С. 19-23.
10. Trembitska O. I., 
Klymenko T. V., Radko 
V. G. Decrease of 
nitrates and heavy 
metals content in grain 
crops. Сучасні 
тенденції розвитку 
галузі землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення : міжн. 
наук.-практ. конф. (м. 
Житомир, 3-4 червня 
2021 р.). Житомир, 
2021. С. 83-85.
11. Трембіцька О. І., 
Клименко Т. В. 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології у підготовці 
фахівців аграрного 
профілю. Scientific and 
pedagogic internship 
«Modern approaches to 
the organization of the 
educational process of 
agricutural education» : 
Internship proceedings, 
February 22 – April 2, 
2021. Lublin : 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing», 2021. P. 
61–64.
п.п. 19: член асоціації 
фермерів та 
приватних 
землевласників 
України в 
Житомирській області 
з 2018 по теперішній 
час.

188333 Котюк 
Людмила 
Анатоліївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 

Лісового 
господарства 

та екології

Атестат 
доцента 02ДЦ 

001120, 
виданий 

30 Ботаніка з 
основами 
екології

Диплом про 
закінчення 
Житомирського 
державного 



роботи 28.04.2004 педагогічного 
інституту імені І. 
Франка  ИВ № 175199 
(м. Житомир, 1982 р.), 
спеціальність 
«Біологія з 
додатковою 
спеціальністю хімія».
Диплом кандидата 
біологічних наук ДК 
№ 006654 за 
спеціальністю 06.01.11 
– «фітопатологія» від 
12.04.2000 р. 
«Еколого-біологічні 
особливості стеблової 
нематоди Ditylenchus 
destructor Thorne при 
паразитуванні на 
картоплі в зоні 
Полісся України»
Атестат доцента 
загальної екології 
02ДЦ 001120, 
виданий 28.04.2004 р.
Диплом ДД № 008673 
доктора біологічних 
наук за спеціальністю 
03.00.05 «ботаніка» 
від 20.07.2019 р. 
«Біолого-екологічні 
основи інтродукції 
ароматичних рослин 
родини Lamiaceae 
Lindl. в Центральному 
Поліссі України».

Підвищення 
кваліфікації:
1. Методика 
організації і 
проведення 
самостійної 
навчальної 
пізнавальної 
діяльності та науково-
дослідної роботи 
студентів під час 
вивчення дисципліни 
«Ботаніка». Свідоцтво 
СС 00493706/004516-
17. Національний 
університет 
біоресурсів та 
природокористування 
України (2017 р.).
2. Наукове стажування 
на базі 
Сільськогосподарсько
го університету ім. 
Гуго Коллонтая  (UR) 
у м. Краків (Польща) у 
співпраці із польсько-
українською 
фундацією “Інститут 
Міжнародної 
Академічної і 
Наукової Співпраці” 
(IIASC) на тему 
«Встановлення 
науково-інноваційних 
засад інтродукції й 
використання 
корисних рослин в 
Україні та 
використання 
отриманих 
результатів у 
навчальному процесі 
при підготовці 
здобувачів вищої 



освіти напряму 101 
«Екологія» 2021 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
7.
1. 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. 
(Web of Science Core 
Collection)
2. Котюк Л. А. 
Особливості 
мікроморфологічної 
будови гісопу 
лікарського. Modern 
Phytomorphology. 
2016. №10. С. 59–67. 
DOI: 
https://doi.org/10.5281
/zenodo.155362. (Web 
of Science Core 
Collection)
3. Котюк Л. А., 
Рахметов Д. Б. 
Біологічно активні 
речовини Origanum 
vulgare L. Физиология 
растений и генетика. 
2016. Т. 48. № 1. С. 
20–25.
4. Котюк Л. А., 
Рахметов Д. Б., 
Пінкіна Т. В. Оцінка 
успішності інтродукції 
ароматичних рослин 
родини Lamiaceaе 
Lindl. в умовах 
Полісся України. 
Інтродукція рослин. 
2017. Вип. 1 (73). С. 11–
20. 3. 
5. 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
. (Web of Science Core 
Collection)
6. 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. 



(Web of Science Core 
Collection)
7. Ivashchenko I., 
Kotyuk L., Bakalova A. 
Morphology and 
productivity of tarragon 
(Artemisia dracunculus 
L.) in Central Polissya 
(Ukraine). Ukrainian 
Journal of Ecology. 
2020. Vol. 10 (3). P. 
48–55. DOI: 
10.15421/2020_132 
(Web of Science Core 
Collection)

пп. 2.
1. Спосіб створення 
композиційного 
фіточаю з 
імуномоделюючими 
властивостями : пат. 
129876 Україна : № u 
201807149 ; заявл. 
25.06.2018 ; опубл. 
12.11.2018, Бюл. № 21.
2. Спосіб створення 
композиційного 
фіточаю з 
антиоксидантними 
властивостями : пат. 
131582 Україна : № u 
201807123 ; заявл. 
25.06.2018 ; опубл. 
25.01.2019, Бюл. № 2. 
3. Фітокомпозиційний 
чай «Гармонія»: пат. 
141971 Україна : № u 
201908702 ; заявл. 
18.07.2019 ; опубл. 
12.05.2020, Бюл. № 9. 
4. Композиційний 
фіточай «Довголіття»: 
пат. 141972 Україна : 
№ u 201908703 ; 
заявл. 18.07.2019 ; 
опубл. 12.05.2020, 
Бюл. № 9.
п.п. 3. Котюк Л. А. 
Інтродукція 
ароматичних рослин 
родини Lamiaceae 
Lindl. у Центральному 
Поліссі України. 
Монографія. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 211 с.(12 др.ар.)
пп. 4. 1. Котюк Л. А., 
Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
Методичні вказівки до 
написання та 
оформлення 
кваліфікаційної 
роботи для здобувачів 
вищої освіти 
освітнього ступеня 
магістр спеціальності 
101 «Екологія». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 82 с. 
2. Котюк Л.А., Валерко 
Р.А., Герасимчук Л. О. 
Методичні 
рекомендації для 
підготовки курсової 
роботи з дисципліни 
«Біологія» для 
студентів ОС бакалавр 
спеціальності 101 
«Екологія». Житомир: 



ЖНАЕУ. 2020. 38 с. 
3. Котюк Л.А. Робоча 
програма дисципліни 
Ботаніка для студентів 
ОС бакалавр для 
спеціальності 202 
«Захист і карантин 
рослин». Житомир: 
ЖНАЕУ. 2020.10 с. 
4. Котюк Л.А. Робоча 
програма дисципліни 
Ботаніка для студентів 
ОС бакалавр для 
спеціальності 205 
«Лісове 
господарство». 
Житомир: ЖНАЕУ. 
2020. 10 с. 
5. Котюк Л.А. Робоча 
програма дисципліни 
Біологія для студентів 
ОС бакалавр для 
спеціальності 101 
«Екологія». Житомир: 
ЖНАЕУ. 2020. 10 с.
п.п. 5. Захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
доктора біологічних 
наук (квітень 2019 р.). 
Тема «Біолого-
екологічні основи 
інтродукції 
ароматичних рослин 
родини Lamiaceae 
Lindl. в Центральному 
Поліссі України».
пп. 7. Опонування 
дисертацій на 
здобуття  наук 
.ступеня канд. біол. та 
с.-г. наук (Сокол О.В. 
– 30.04.2021; 
Григоришин Є.В. – 
26.03.2021).
пп. 8.
1. Керівник пошуково-
ініціативною темою 
«Еколого-біологічні 
особливості 
інтродукції рослин 
родини Lamiaceae в 
умовах ботанічного 
саду Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету» (номер 
державної реєстрації 
01130000719, 2013– 
2018 рр.). 
2. З 2019 р. по 2020 р.- 
виконання функцій 
члена редакційної 
колегії наукового 
видання Наукові 
горизонти/Scientific 
Horizons, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України. Рецензент 
наукового журналу 
«Інтродукція рослин» 
з 2020 р.
пп. 9. Експерт 
Національного 
агенства із 
забезпечення якості 
вищої освіти зі 
спеціальностей 
Біологія та Екологія з 
2021 р. (3 експертизи).



пп.12. 1) Котюк Л. А., 
Швайка О. В. 
Біоморфологічні 
особливості 
Dracocephalum 
moldavica в умовах еx-
situ. Лікарські 
рослини: традиції та 
перспективи 
досліджень : 
матеріали ӀӀӀ 
міжнар.конф., 
присвяч. 100-річчю 
станції лікарських 
рослин (м. 
Березоточа, 14–15 
липня 2016 р.). 
Березоточа, 2016. С. 
54–56.
2) Котюк Л. А., 
Рахметов Д. Б., Дема 
В. М. Біологічні 
особливості Hyssopus 
angustifolius 
(Lamiaceae Lindl.) за 
інтродукції в умовах 
Полісся України. 
Сучасні тенденції 
збереження, 
відновлення та 
збагачення 
фіторізноманіття 
ботанічних садів і 
дендропарків : 
матеріали міжнарод. 
наук. конференції  (м. 
Біла Цкерква, 23–25 
травня 2016 року). 
Біла Церква, 2016. С. 
195–198.
3) Котюк Л. А., 
Рахметов Д. Б. 
Біологічна цінність 
чаберу садового 
(Satureja hortensis L.). 
Наука. Освіта. 
Практика.: матер. 
наук.-практ. конф. (м. 
Житомир, 12 жовтня 
2017 р.) Житомир: ЕЦ 
«Укрбіокон». – 2017. 
С. 204–210. 
4) Котюк Л. А., 
Іващенко І. В., Пінкіна 
Т. В. Оцінка стійкості 
ароматичних рослин 
родини Lamiaceae до 
хвороб і шкідників в 
умовах інтродукції на 
Поліссі України. 
Наукові читання – 
2017 : наук.-теорет. зб. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. С. 116–119. 
5) 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 (м. 
Одеса, 19–21 вересня 
2017 р.) Одеса : ОНУ, 
2017. С. 166–169. 
6) Kotyuk L. A., 
Rakhmetov D. B. 
Component 
composition of essential 
oil from 
Dracocephalum 
moldavica L. grown in 
the Ukrainian Polissya. 
Conservation of Plant 
Diversity: international 
scientific symposium 
(Chisinau, Republic of 
Moldova, June 1–3, 
2017), Chisinau, 2017. 
P. 90. 
7) Іващенко І. В., 
Рахметов Д. Б., Котюк 
Л. А. Особливості 
онтоморфогенезу 
Glebionis coronaria (L.) 
Cass. ex Spach. 
(Asteraceae) за 
інтродукції в 
ботанічному саду 
ЖНАЕУ. Збереження 
різноманіття 
рослинного світу у 
ботсадах та 
дендропарках: 
традиції, сучасність, 
перспективи : 
матеріали Міжнар. 
наук. конф. до 230-
річчя дендропарку 
«Олександрія» НАН 
України. 19–20 верес. 
2018 р. Біла Церква: 
ТОВ 
«Білоцерківдрук». С. 
159–162. 
8) 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., 
присвяченої 100-
річчю Національної 
академії наук України. 
9–11 жовт. 2018 р. 
Київ: Видавництво 
Ліра-К., 2018. С. 198–
199. 
9) Котюк Л. А., 
Рахметов Д. Б. Рід 
Salvia L. в умовах 
ботанічного саду 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету // 
Матеріали міжнар. 
науково-практ. конф. 



«Інноваційні 
технології у 
рослинництві: 
проблеми та їх 
вирішення». (5–8 
червня 2018 року, м. 
Житомир). Житомир: 
ПП «Рута», 2018. С. 
76–80. 
10) Котюк Л.А. 
Ельшольція 
гребінчаста (Elsholtzia 
cristаta Wild.)  – 
перспективний для 
умов Центрального 
Полісся України 
інтродуцент. 
АгроТерра, 2020. 1(8). 
С. 46-49.
11) Котюк Л. А., 
Іващенко І. В. 
Перспективність 
інтродукції рослин 
Dracocephalum 
moldavica L. в умовах 
Центрального Полісся 
України. Лікарське 
рослинництво: від 
досвіду минулого до 
новітніх технологій: 
матер. VІІI 
Міжнародної наук.-
практ. конф. (м. 
Полтава 29-30 червня 
2020 р.). Полтава, 
2020. С.48-51.
12)Іващенко І. В., 
Котюк Л. А., Лазарева 
Н. В. Сировинна 
продуктивність 
Artemisia dracunculus 
за інтродукції в 
ботанічному саду 
Поліського 
національного 
університету. Наукові 
читання – 2020 : зб. 
тез доп. наук.-практ. 
конф. науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених агрономічного 
факультету. Житомир: 
Поліський 
національний 
університет, 2020. С. 
66– 69.
13) Котюк Л. А., 
Кордубан І. М. 
Сезонний розвиток 
чаберу садового за 
інтродукції в 
ботанічному саду 
Поліського 
національного 
університету. 
Екологія. Наука. 
Практика - 2021: 
Матер. ХVІІ 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. (м. 
Житомир, 21 травня 
2021 року). Житомир: 
ЖНАЕУ, 2021. С. 33-
35. 
пп.14. Керівництво 
науковою роботою 
студентки 3 курсу 
факультету лісового 



господарства та 
екології Люх К. А., яка 
посіла 1 призове місце 
на 1 етапі  
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
«Біології».
пп.15.
1.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.). 
2. Участь у журі  
конкурсів-захистів 
“Мала академія наук 
України” відділення 
«Хімія та біологія», 
секція «Ботаніка та 
зоологія"(2015-2018 
рр.).
пп. 19. Член 
товариства 
мікробіологів України 
імені С. М. 
Виноградського 
(ТМУ) з 2020 р.

57547 Романюк 
Неля 
Йосипівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 
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проблеми 
використання 
земельних ресурсів 
України (1970-1990) // 
Наукові записки 
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реформи 1861 р. / 
Н.Й. Романюк // 
Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та 
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2017 р. – С. 30-34.
4. Романюк Н.Й. 
Історичний досвід 
органічного 
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початок ХХ ст.) / Н.Й. 
Романюк // Органічне 
виробництво і 
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мови і зарубіжної 
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Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. – 
Дрогобич: 
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розгляду 
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проблеми// Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць/Гол.ред. В.М. 
Вашкевич. Київ : 
«Видавництво 
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Вип.130(3). С.247-252.
5. Шевчук С.Ф. 
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програми 
мислителя)// Вісник 
Львівського 
університету ім. 
І.Франка.- 
«Філософсько-
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студії», Вип. 27, 
«Видавництво 
Львівського 
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суспільства та його 
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розвитку Європи. 
наукова монографія / 
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Вчений, наука і 
філософія (життя і 
творчість 
О.О.Любіщева) 
//Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи. 
наукова монографія / 
О. В. Скидан, 
Мельничук І.А. , В. П. 
Капелюшний, Н. Й. 
Романюк та ін. / За 
ред. І. А. Мельничука 
Т.2, Житомир: Вид-во 
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поліграфічний центр 
«Київський 
університет», 2017.- 
Ч.5.- С. 175-176.
6.До питання 
існування «двох наук» 
(фундаментальної і 
прикладної) // 
Соціально-економічні 
проблеми аграрного 
розвитку регіонів: 
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НЛТУ України. 2017. 
Вип. 27.4. С.91-94. 
2.Ковтун Т.І. Огляд 
трофічних зв’язків 
гусені совкоподібних 
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охорона праці» для 
студентів 
спеціальності 103 
«Науки про Землю» 
галузі знань 10 
«Природничі науки». 
Житомир: Вид-во 
«НОВОград», 2021. 
С.68.

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..12. 1. Ковтун Т.І., 
Ковтун М.І. 
Особливості 
трансформування 
поняття «безпека» у 
студентів екологічних 
спеціальностей. 



Наукові читання – 
2018: мат. конф. 
науково-педагогічних 
працівників науково-
інноваційного 
інституту екології та 
лісу, 1 березня 2018 р. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. С. 55-58.
2.Ковтун Т.І., 
Бондарчук О.М. 
Аналіз виробничого 
травматизму на 
лісогосподарських 
підприємствах 
України. Лісівнича 
освіта і наука у 
контексті сучасних 
викликів лісової 
галузі: матеріали 
наук.-практ. конф. 
студентів, магістрів, 
аспірантів і молодих 
вчених «Лісівнича 
освіта і наука у 
контексті сучасних 
викликів лісової 
галузі», м. Житомир, 
23 жовтня 2019 р. 
Житомир, 2018. С.39-
42.
3.Ковтун Т.І., 
Бондарчук О.М. Стан 
пожежної безпеки на 
лісогосподарських 
підприємствах 
України. Еко – 
читання: конференція 
молодих науковців, 
студентів та учнів, м. 
Житомир, жовтень 
2019р. Житомир: Вид-
во «Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2019.С. 
54-56.
4.Ковтун Т.І., Буднік 
М.В. Аналіз 
фінансування заходів 
з охорони праці в ДП 
«Пулинський лісгосп 
АПК»: Еко – читання: 
конференція молодих 
науковців, студенті та 
учнів, м. Житомир, 
жовтень 2019р. 
Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет»,2019. С. 
57-59.
5. Ковтун Т. І. Буднік 
М. В. Стан умов та 
безпеки праці в ДП 
«Пулинський лісгосп 
АПК». Ліс. Наука. 
Молодь: мат. VІІ 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. студентів, 
магістрів, аспірантів і 
молодих учених 20 
листопада 2019 р. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. С.104-105. 
6.Ковтун Т.І. 
Статистичний аналіз 
виробничого 
травматизму на 
підприємствах, що 



координуються 
Держлісагенством 
України. Наукові 
читання – 2020: мат. 
конф. науково-
педагогічних 
працівників науково-
інноваційного 
інституту екології та 
лісу. 12 травня  2020 р. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. С. 37 -39.
7.Ковтун Т.І., Гасилов 
Р.Р., Іскоростенський 
Б.П. Порівняльний 
аналіз стану 
виробничого 
травматизму на 
лісогосподарських 
підприємствах 
України. Сучасні 
проблеми 
урбанізованих 
територій: мат. ІІІ 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 10-11 листоп. 
2020 р. 
Житомир:ЖНАЕУ, 
2020. С. 47-48.

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 спеціальності 
103 Науки про Землю 
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).

191902 Журавель 
Сергій 
Васильович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

1301 
Агрономія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023145, 
виданий 

14.04.2004, 
Атестат 

18 Агрохімія Житомирський 
агротехнічний 
коледж, 1995р. 
спеціальність 
«Агрономія», 
спеціалізація 
«Радіологія», 
кваліфікація 
агронома, диплом ІН 
№000099 від 26 
червня 1995 р.

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
2000 р., кваліфікація - 
вчений агроном, 



доцента 12ДЦ 
042759, 
виданий 

30.06.2015

спеціальність - 
«Агрономія», диплом 
ТМ №11952593 від 17 
березня 2000 р.

Кандидат 
сільськогосподарських
наук, 03.00.16 – 
екологія. 
«Агроекологічна 
оцінка дерново-
підзолистого ґрунту за 
умов тривалого 
застосування 
ґрунтозахисних 
агротехнологій», 
диплом ДК №023145. 
Рішення президії 
Вищої атестаційної 
комісії України від 
14.04.2004, протокол 
№ 8-09/4.

Доцент кафедри 
ґрунтознавства та 
землеробства, атестат 
12ДЦ №042759, 
рішення Атестаційної 
колегії Міністерства 
освіти і науки 
України, протокол № 
3/02-Д, 30.06.2015.

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації з 
напряму «Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності» в 
Національному 
університеті 
біоресурсів і 
природокористування 
України СС 
00493706/004496-17 
від 23.10.2017.

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації з 
напряму 
«Сільськогосподарські 
дорадники та 
експерти-дорадники» 
в Національному 
університеті 
біоресурсів і 
природокористування 
України СС 
00493706/006192-18 
від 27.04.2018.

Кваліфікаційне 
свідоцтво 
сільськогосподарськог
о дорадника з 
надання соціально 
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань ґрунтознавства 
та землеробства № 
522, від 31.05.2018 № 
19. Департамент 
агропромислового 
розвитку, Київської 
обласної державної 
адміністрації.

Науково-педагогічне 
стажування: 



Університет 
природничих наук, 
Люблін, Республіка 
Польща. Сертифікат 
ASI-22206-UPL 
«Сучасні підходи до 
організації 
навчального процесу 
для здобувачів 
сільськогосподарської 
освіти». Дата видачі 
02.04.2021 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
7.
1. Поліщук В. О. Роль  
біологічних 
препаратів при 
вирощуванні жита 
озимого в 
органічному 
землеробстві / В. О. 
Поліщук, Н. В. 
Грицюк, С. В. 
Журавель // 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. С. 95 – 97.
2. Полищук В. А. 
Выращивание 
картофеля с 
использованием 
элементов 
биологической 
технологии / В. А. 
Полищук, С. В. 
Журавель // Сельское 
хозяйство – проблемы 
и перспективы 
(Агрономия). Том 38. 
Гродно : ГГАУ, 2017. С. 
169–176.  Режим 
доступу : 
https://www.ggau.by/p
rints/konferency/selsko
e-khozyajstvo-
problemy-i-
perspektivy-
agronomiya-tom-38
3. Поліщук В. О. 
Вплив біологізації 
землеробства на 
формування 
продуктивності вівса / 
В. О. Поліщук, С. В. 
Журавель // Збірник 
наукових праць 
«Агропромислове 
виробництво Полісся» 
Випуск 10. 2017. С. 34 
– 37.
4. Поліщук В. О., 
Журавель С. В., 
Грицюк Н.В.,  
Бакалова А.В. / Вплив 
органічних технологій 
на продуктивність та 
фіто санітарний стан 
жита озимого зони 
Полісся України // м. 
Київ, «Карантин і 



захист рослин», 2018
5. Klymenko T. V. Effect 
of fertilization on 
Solanum tuberosum L. 
productivity in 
Ukrainian Polissya T. V. 
Klymenko, S. V. 
Fedorchuk, O. I. 
Trembitska, S. V. 
Zhuravel, V. G.Radko, I. 
Y. Derebon, M. M. 
Lisovyy, O. O. Didur , Y. 
V. Lykholat. Ukrainian 
Journal of Ecology, 
2020, 10(3), 124-130, 
doi: 
10.15421/2020_145.
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.
7. Kravchuk, N. N., 
Kropyvnytskyi, R. B., 
Zhuravel, S. V., 
Klymenko, T. V., & 
Trembitska, O. I. 
(2021). Soil-protective 
technologies as an 
important component 
of agricultural 
biologization in the 
conditions of the 
Central Polissia of 
Ukraine. E3S Web of 
Conferences, 254, 
Archive number 05012. 
doi:10.1051/e3sconf/20
2125405012.
п.п. 3.
1. Клименко Т. В., 
Радько В. Г., 
Трембіцька О. І., 
Журавель С. В. 
Вирощування 
картоплі в 
короткоротаційних 
сівозмінах: 
монографія. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. С.138.
2. Лісовий М. М.,  
Таргоня В. С., 
Федорчук С. В., 
Клименко Т. В., 
Трембіцька О. І., 
Журавель С. В., 
Бакалова А. В. 
Технології 
біовиробництва (на 
основі біотехнологій): 
навчальний посібник. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. С.244.
3. Органічні добрива: 
навч. посіб. / С. В. 
Журавель та ін. Жито-
мир : Вид-во 
Поліського ун-ту, 
2020. 200 с.
п.п. 4.
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.
2. Журавель С. В., 
Трембіцька О. І. 
Методичні вказівки 
щодо проведення 
навчальної практики з 
дисципліни 
«Агрохімія» для 
студентів спеціа-
льності 201 – 
«Агрономія», 202 – 
«Захист та карантин 
рослин» та 230 – 
«Садівництво та 
виноградарство». 
Житомир : Вид-о 
Поліського універси-
тету, 2021. 94 с.
3. Журавель С. В., 
Трембіцька О. І. 
Конспект лекцій із 
дисципліни 
«Агрохімія» для 
студентів 
спеціальності 201 – 
«Агрономія», 202 – 
«Захист та карантин 
рослин» та 230 – 
«Садівництво та 
виноградарство». 
Житомир : Вид-о 
Поліського 
університету, 2021. 170 
с.
п.п. 8:
1. Керівник 
комплексної теми 
дослідження НДР 
«Розробка 
ефективних способів 
приготування 
компостів для 
використання в 
органічному та 
біодинамічному 
землеробстві» 
(державний 
реєстраційний номер 
0118U 004149 період 
виконання 2018–2023 
рр. ).
2. Керівник 
комплексної теми 
дослідження НДР 
«Механічно-
технологічне 
обґрунтування 
механізованих 
процесів органічного 
виробництва 
(№0116U008733)»
3. Керівник 
комплексної теми 
дослідження НДР 
«Розробка та оцінка 



елементів біологізації 
в системі 
землеробства в умовах 
Полісся  України» 
(номер державної 
реєстрації 
0112U000338).
п.п. 10:
1. Проект ПМГ 
ПРООН/ГЕФ 
UKR/UNDP-
FSP/2017/14 "Центр 
енергоефективності - 
платформа розвитку 
ініціатив громад"
(період 2017-2018 рр.)
2. Проект ПМГ 
ПРООН/ГЕФ 
UKR/SGP/ОP6/Y4/STA
R/LD/2018/39 
"Запобігання 
деградації земель: 
кращі практики 
відновлення 
родючості ґрунтів, 
забруднених 
радіонуклідами"
(період 2018-2019 рр.)
3. Проект ПМГ 
ПРООН/ГЕФ 
UKR/SGP/ОP6/Y4/STA
R/LD/2019/41 "Сталі 
агроекологічні 
ініціативи, спрямовані 
на вирішення 
проблеми деградації 
земель в умовах 
Поліського 
ландшафту" (період 
2019-2020 рр.)
4. Проект «Німецько-
українська співпраця в 
галузі органічного 
сільського 
господарства» (термін 
виконання 22.06.2016-
21.06.2019).
5. Проект «Сталі 
агроекологічні 
ініціативи на основі 
зеленого відновлення 
та активного 
залучення сільських 
громад на ландшафті 
Полісся»
п.п. 11:
надання науково-
консультативних 
послуг в рамках 
двостороннього 
договору з 2018 р.
п.п. 12. 
1.Поліщук В.О. 
Динаміка формування 
різних фракцій 
картоплі в залежності 
від використання 
біологічних 
препаратів / В.О. 
Поліщук, С.В. 
Журавель / Наукові 
читання – 2018 
(збірник тез доповідей 
науково-практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених агрономічного 
факультету). – 



ЖНАЕУ, 2018. – С. 91-
95.
2. Поліщук В. О. 
Особливості 
використання 
мікродобрив і 
біопрепарату при 
формуванні 
урожайності вівса з 
підсівом конюшини / 
В.О. Поліщук, С.В. 
Журавель // 
Актуальні проблеми 
підвищення родючості 
ґрунтів та 
застосування 
агрохімічних засобів в 
агрофітоценозах : 
матеріали 
Міжнародної науково- 
практичної Інтернет-
конференції, 
присвяченої 
Міжнародному Дню 
агрохіміка 07 – 09 
червня 2017 р. – Львів, 
2017. – С. 229 – 235. 
3. Карпов О. В., 
Журавель С. В., 
Кравчук М. М., 
Поліщук В. О. 
Вермикомпостування 
– його роль та 
значення / Сучасні 
тенденції розвитку 
галузі землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення : матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 13-14 
червня 2019 р. 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2019. С 47-49. 
4. Ковальчук М. Р., 
Журавель С. В., 
Поліщук В. О. 
Приготування 
компостів з 
використанням 
вермибіоти / Сучасні 
тенденції розвитку 
галузі землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення : матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 13-14 
червня 2019 р. 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2019. С 59-60. 
5. Левчук В. Л., 
Журавель С. В., 
Поліщук В. О. 
Використання 
компостного чаю, 
його роль та значення 
/ Сучасні тенденції 
розвитку галузі 
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вирішення : матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
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розвитку галузі 
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фракцій картоплі за 
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системи удобрення / 
Наукові читання – 
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доповідей науково-
практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
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Журавель С. В., 
Поліщук В. О., Карпов 
О. В. Компостування 
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/ Наукові читання – 
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доповідей науково-
практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
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вирощування / С. В. 
Журавель, С. С. 
Журавель, Н. В. Цуман 
/ Практика і теорія 
ефективного 
використання 
земельних ресурсів 
Полісся. Збірник 
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науково-практичної 
конференції 22-23 
лютого 2017 р. – 
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Агроекологічна оцінка 
продуктивності 
ґрунтозахисних 
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системі землеробства 
зони Полісся / Н. В. 
Цуман, С. В. 
Журавель, С. С. 
Журавель / Практика і 
теорія ефективного 
використання 
земельних ресурсів 
Полісся. Збірник 
статей всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 22-23 
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Вермикомпостування 
– його роль та 
значення. Сучасні 
тенденції розвитку 
галузі землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Житомир, 13–14 
червня 2019 р.) – 
Житомир : вид-во 
«ЖНАЕУ». 2019. – С. 
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12. Поліщук В. О., 
Журавель С. В., 
Кравчук М. М. 
Особливості впливу 
органо-мінеральних 
добрив на 
формування різних 
фракцій картоплі за 
умов органічної 
(сидерати 12 т/га) 
системи удобрення. 
Наукові читання – 
2019 : [зб. тез доп. 
наук.-практ. конф. 
наук.-пед. 
працівників, 
докторантів, асп. та 
молодих вчених агр. 
ф-ту], 17 травня. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
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Кравчук М. М., 
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використання рідких 
комплексних добрив у 
органічній технології 
вирощування 
пелюшко-вівсяної 
суміші». Збірник тез 
«Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека» 
в рамках VІІІ 
міжнародної науково-
практичної (21 травня 
2020 року).  – 
Житомир: вид-во 
«ПНУ», 2020. С.62-67.
14. Журавель С. В.  
Ефективність 
використання рідких 
комплексних добрив у 



органічній технології 
вирощування 
пелюшко-вівсяної 
суміші / С. В. 
Журавель, М. М. 
Кравчук, Т. В. 
Клименко, О. І. 
Трембіцька, В. О. 
Поліщук // Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
VIII міжнар. наук.-
практ. конф., 21-22 
травня  2020 р. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
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15. Features of master 
training of future 
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approaches to the 
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16. Поліщук В. О., 
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сумішки в умовах 
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Полісся. Сучасні 
тенденції розвитку 
галузі землеробства : 
проблеми та шляхи їх 
вирішення : матеріали 
ІІ Міжнар. наук.-
практ. конф., 3-4 черв. 
2021 р. Житомир : 
Поліський нац. ун-т, 
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п.п. 14. Член журі 
олімпіад, конкурсів 
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«Полісся Органік»» з 
2018 року і дотепер.
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Morphological and 
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Phytomorphology. 
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.
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Antimicrobial 
properties of  
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Varieties Studying and 
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earchINV/search.php?
action=viewall&dbnam
e=inv&pubdate=121120
18
2. Іващенко І. В., 
Котюк Л. А., Рахметов 
Д. Б., Вигера С. М. 
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"Біотехнологія в 



рослинництві" для 
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2017.  67с.
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продовольство» 
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«Захист і карантин 
рослин», 201 « 
Агрономія».  
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 55 с. 
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вирощування 
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«Захист і карантин 
рослин». Житомир: 
ЖНАЕУ, 2017. 33 с.
4. Іващенко І. В. 
Методичні 
рекомендації та 
завдання для 
лабораторних робіт з 
навчальних дисциплін 
«Фізіологія рослин з 
основами біохімії», 
«Фізіологія рослин з 
основами 
біотехнології»,  галузь 
знань 20 «Аграрні 
науки і 
продовольство»,  
спеціальність 202 
«Захист ікарантин 
рослин», 201 
«Агрономія», освітній  
ступінь перший 
(бакалаврський). 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018.  90 с.
5. Бакалова А. В., 
Грицюк  Н. В., 
Іващенко І. В., 
Ключевич М. М., 
Столяр С. Г. 
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рекомендації для 
проведення  
лабораторних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія та 
екологія комах» для 



студентів ОС 
«Магістр» 
спеціальності 202 
«Захист і карантин 
рослин», галузь знань 
20 «Аграрні науки і 
продовольство» 
денної та заочної 
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6. Бакалова А. В., 
Грицюк Н. В., 
Ключевич М. М., 
Іващенко І. В., Столяр 
С. Г. «Технологія 
вирощування і 
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рекомендацї щодо 
виконання курсової 
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«Захист і карантин 
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Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 17 с.
п.п. 8: 
відповідальний 
виконавець НДР. 
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Держреєстрації 
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Балко А. Б., Феделеш-
Гладинец М. И.   
Изучение 
антимикробных 
свойсв экстракта 
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интродукции в 
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Роль ботанических 
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85-летию 
Центрального 
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Национальной 
академии наук 
Беларуси (г. Минск, 
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2. Іващенко І. В., 
Балко О. Б. 
Антибактеріальна 



активність етанольних 
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balsamita L., 
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XV з'їзд Товариства 
мікробіологів України 
iм. С. М. 
Виноградського: тези 
доповідей, 11-15 
вересня 2017 р.  Львів: 
Сполом, 2017.  С. 193.
3. Ivashchenko I. V., 
Ivanenko G. F., 
Rakhmetov D. B.  
Morphological and 
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обґрунтування 
технології 
вирощування та 
адаптивності гібридів 
кукурудзи для 
виробництва 
біоетанолу в умовах 
Лісостепу 
Правобережного», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
доктора 
сільськогосподарських 
наук за спеціальністю 
06.01.09 – 
рослинництво.
пп.8.
Співкерівник НДР 
«Короткоротаційна 
сівозміна з 
елементами 
органічної технології 
вирощування 
сільськогосподарських 
культур у Поліссі 
України». Державний 
реєстраційний номер 
01194000456. Термін 
виконання: 1.09.2018 
– 12.12 2022 рр.
пп. 9.
Член спеціалізованої 
вченої ради 
Білоцерківського 
національного 
університету з 2018 
року.
пп. 12. Загальна 
кількість публікацій 
за п’ять останніх років 
– 26.
1. Ільяш Г. А., Коваль 
Г. В., Дідора В. Г. 
Сортові особливості 
сої іноземної селекції 
в умовах ТОВ 
«Агрокор Холдінг». 
Сільське господарство 
сьогодні : зб.тез наук.-
практ. конф. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. Т.2. С. 30-34.
2. Чуйко О.В., Дідора 
В.Г. Технологічні 
показники якості 
ріпаку озимого в 
умовах СТОВ «Спілка 
хмелярів і пивоварів» 



/ Сільське 
господарство сьогодні 
: зб.тез.наук.-
практ.конференції. 
Житомир, 2019. №2. 
С. 97-100.
3. Дідора В. Г., 
Деребон І. Ю., 
Ковриженко В. О. 
Агроекологічні основи 
відновлення 
родючості ґрунту в 
короткоротаційній 
зернобобовій сівозміні 
/ Сучасні тенденції 
розвитку галузі 
землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення // 
Міжнародна наук.-
практ. конф. 3-4 
червня 2019 р. 
Житомир, 2021. С. 23–
36.
4. Application of 
innovation technologies 
agronomy / 
International scientific 
and practical 
conference. 3-4 June 
2020. Vinnitsa, 2020.
5. Дідора В. Г., Власюк 
М. В., Коваль Г. В. 
Програмування 
врожаю сої на ясно-
сірих ґрунтах Полісся 
України / Сучасні 
тенденції розвитку 
галузі землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення // 
Міжнародна наук.-
практ. конф. 13-14 
червня 2019 р. 
Житомир, 2021. С. 42–
46.

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

3 Основи 
наукових 
досліджень в 
агрономії

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 2010 р., 
бакалавр, 
кваліфікація 
інспектор із захисту 
рослин,
спеціальність – 
«Захист рослин», 
диплом ТМ 
№39710392 від 
25.06.2010 р.

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. 
«Екологічне 
обґрунтування захисту 
проса посівного від 
грибних хвороб у 
Поліссі України», 
диплом ДК № 051052 
від 05.03.2019 р.

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.
3. Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«Можливості ресурсів 
Clarivate для успішної 
грантової заявки», 
«Хижацькі видання: 
розпізнити і не 
припуститися 
помилки», «Оцінка 
здобутків і співпраці 
установ за даними 
Web of Science Core 
Collection та InCites», 
«Journal Citation 
Reports» сертифікати 
видані компанією 
Clarivate Analytics від 
12.03.2021 р.
4. Вищим навчальним 
закладом 
«Університет 
економіки та права 
«КРОК», Навчально-
науковий інститут 
менеджменту та 
освіти дорослих. 
Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«Розвиток 
професійних 
компетентностей 
науково-педагогічних 
працівників в умовах 
інтенсивного 
використання 
цифрових 



технологій». 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № КР 
04635922/000636-21 
від 14 квітня 2021 р.
5. Сумським 
державним 
університетом. 
Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації «Методи 
активізації 
навчального процесу: 
сучасні тренди». 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СП № 
05408289 / 1201-21 від 
09 квітня 2021 р.
6. Участь в онлайн-
форумі на тему: 
«Цифрові 
трансформації в освіті, 
бізнесі, ІТ та 
культурі», 25.03.2021 
р. Сертифікат № ПК-
К 21-03/258 виданий 
25.03.2021.
7. Підвищення 
кваліфікації за 
програмою курсу: 
«Використання 
інтерактивних 
інструментів в умовах 
змішаного навчання», 
14, 15, 21, 22.05. 2021р. 
Сертифікат № ПК-Б 
21-05/040.
8. Участі в онлайн-
форумі на тему: 
«Освіта. Бізнес. 
Держава. 
Співробітництво 
заради добробуту»., 
16.06.2021 р. 
Сертифікат № ПК-К 
21-06/157 виданий 
16.06.2021 р.
9. Участі в тренінгу на 
тему: «Міжнародний 
сертифікат Microsoft 
certified Educator як 
запорука 
професійного 
розвитку», 10.06.2021 
р. Сертифікат № DE-
40-1006202116-21057 
виданий 10.06.2021 р.
10. Курс 
«Електронний 
підпис» на 
Національній онлайн-
платформі з цифрової 
грамотності «Дія», 
сертифікат від 
28.06.2021 р.
11. Тестування 
«Цифрограм для 
вчителів» на 
Національній онлайн-
платформі «Дія» 
цифрова освіта, 
сертифікат від 
28.06.2021 р.

Науково-педагогічне 
стажування:
1. Вища школа 
менеджменту 



інформаційних систем 
ISMA, Рига, Латвія, 
19.04.2021р.–
2.06.2021р., «Теорія і 
практика науково-
педагогічних підходів 
в освіті». Сертифікат 
№ 01-18/187-21.
2. Міжнародний 
освітній грант № 
EG/U/2021/03/12 від 
International Historical 
Biographical Institute 
(Dubai - New York – 
Rome – Jerusalem – 
Beijing) від 15.07.2021 
р.
3. Міжнародний 
історичний 
біографічний інститут 
(Дубаї – Нью-Йорк – 
Рим – Єрусалим – 
Пекін). Міжнародна 
програма підвищення 
кваліфікації 
керівників закладів 
освіти, педагогічних 
та науково-
педагогічних 
працівників “Разом із 
Визначними 
Лідерами Сучасності: 
Цінності, Досвід, 
Знання, 
Компетентності і 
Технології для 
Формування Успішної 
Особистості та 
Трансформації 
Оточуючого Світу”. 
Присвоєння 
кваліфікації 
Міжнародний 
викладач 
Міжнародний 
сертифікат № 1508 від 
15.07.2021 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
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. URL: 
https://www.phytomor
phology.com/articles/Fi
rst-detection-of-
colletotrichum-
gloesporioides-penz-
pens-sacc-on-
liriodendron-chinense-
hemsl-sarg-in-
ukraine.pdf. (Web of 
Science)
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. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/protection
-of-winter-spelt-
against-fungal-diseases-
under-organic-
production-of-
phytoproducts-in-the-
ukrainian-polissia.pdf. 
(Web of Science)
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. 
URL: 
https://www.phytomor
phology.com/articles/m
ost-recent-detection-of-
invasive-species-
erysiphe-palczewskii-
jacz-u-braun-et-s-
takam-on-robinia-
pseudoacacia-l-in-
ukra.pdf. (Web of 
Science)
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. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/species-
composition-and-
noxiousness-of-segetal-
vegetation-in-winter-
rye-agrocoenoses-in-
the-central-ukrainian-
polissia.pdf. (Web of 
Science) 
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. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/biological-
trophological-
ecological-and-control-
features-of-
horsechestnut-leaf-
miner-camraria-
ohridella-deschka--
dimic.pdf. (Web of 
Science)
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. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/influence-
of-weediness-on-black-
currant-growth-and-
development-in-the-
ukrainian-polissia.pdf.  
(Web of Science)
7. Fungicidal and 
growth-stimulating 
effect of microbial 
preparations on hop 
plants yield / O. V. 
Venger, M. M. 
Kliuchevych, S. H. 
Stoliar, O. O. Strygun, 
S. M. Vygera, I. P. 
Shtanko, O. М. 
Honcharenko. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2021. Vol. 11 
(2). P. 40–46. 
https://www.ujecology.
com/articles/fungicidal
-and-
growthstimulating-
effect-of-microbial-
preparations-on-hop-
plants-yield.pdf. (Web 
of Science)
8. 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.
9. 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. 2:
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.
8. Спосіб знищення 
борщівника 
Сосновського: пат. 
143467 Україна, МПК 
(2020.01), А01М 
21/00; заявл. 
16.03.2020, опубл. 
27.07.2020, Бюл. № 
14.
9. Спосіб посадки 
саджанців магнолії у 
ґрунт : пат. 145795 
Україна, МПК A01G 
22/60 (2018.01); заявл. 
19.06.2020, опубл. 



07.01.2021, Бюл. № 1.

п.п. 5: Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність: 
03.00.16 – екологія. 
«Екологічне 
обґрунтування захисту 
проса посівного від 
грибних хвороб у 
Поліссі України», 
диплом ДК № 051052 
від 05.03.2019 р.

п.п. 8:
Керівник науково-
дослідної роботи 
«Агроекологічне 
обґрунтування сталого 
виробництва сорго в 
Поліссі України» (№ 
ДР 0119U001715).
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
«Наукові основи 
обґрунтування систем 
захисту сорго 
зернового від 
шкідливих організмів 
у Поліссі України» (№ 
ДР 0118U002372) та 
«Короткоротаційна 
сівозміна з 
елементами 
органічної технології 
вирощування 
сільськогосподарських 
культур у Поліссі 
України» (№ ДР 
0119U000456).

п.п. 9:
Експерт з акредитації 
освітніх програм 
Національного 
агенства із 
забезпечення якості 
вищої освіти.

п.п. 10:
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» 
– відповідальний 
виконавець.
п.п. 12:
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., 
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сівозміні Полісся 
України. Наукові 
горизонти. 2021. 
Том.24. № 2. 2021. С. 
77-83.
пп. 3. 
1. Дідора В. Г. Соя в 
Поліссі України : 
монографія. Житомир 
: Видавець О. О. 
Євенок, 2020. 148 с.
пп. 4.
1. Дідора В. Г. 
Методичні 
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рекомендації до 
проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни: 
«Прогнозування та 
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вирішення // 
Міжнародна наук.-
практ. конф. 3-4 
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місцевих бюджетів. 
Бізнес Інформ, №3. 
2019. С.-309-315.
4. Мартинюк М. А., 
Соколова А.О., 
Ратошнюк Т. М. 
Стратегические 
направления развития 



сельских территорий в 
условиях 
евроинтеграции:регио
нальные приоритеты. 
Данія, №23, 2019. С.-
34-40.
5. Мартинюк М. А. 
,Ратошнюк Т. М., 
Ратошнюк В. І. 
Туристична діяльність 
як пріоритетний 
напрям розвитку 
сільських територій в 
умовах 
децентралізації 
управління. Вісник 
ХНУ, №1, 2021. С.-152-
15.
п.п. 3:
1.Аграрна політика 
Європейського Союзу: 
виклики і 
перспективи. 
Монографія за ред. Т. 
О. Зінчук, Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019.-494 с.
п.п. 12:
1. Martynyuk, M., 
Ratoshniuk T., 
Sokolova A 
Implementation of 
touristoportunities as a 
strategic landmark of 
rural area development. 
Interdisciplinary 
research: scientific 
horizons and 
perspectives. Volume 1. 
Vilnius, 2021. P .60-62.
2.Martynyuk M.Swot-
analysis of the results of 
decentralization 
transvormations in the 
region/M.Martynyuk, 
Ratoshniuk  T, 
Sokolova A//World 
science: 
problems,prospects and 
innovations,Toronto, 
Canada,October 2020.-
S.169-174.
3.Мартинюк М. А., 
Ратошнюк Т. М., 
Ратошнюк В. І. Ринок 
органічної продукції в 
Україні / матеріали 1 
Міжнар. наук.-практ. 
Конф.(м. Полтава 22 
червня 
2020).Полтава:РВВ 
ПДАА,2020-С.132-136.
4.Мартинюк М. А., 
Ратошнюк Т. М. 
Побудова системи 
інтеграційних 
відносин в сільському 
господарстві / 2 
International Scientific 
Conference: Corporate 
Governanse: Strategies, 
Technology, 
Processes,October 
26,2018. Leipzig, 
Germany, 264 pages.
5.Мартинюк М. А., 
Ратошнюк Т. М. Роль 
аграрного 
підприємництва у 
розвитку 
національноїекономік
и / International 



Scientific 
Conferense:Anti- Crizis  
Management: State, 
Region,Enterpraise, 
November 17 th, 
2017.Le Mans, 
Franse,172 pages.
6.Мартинюк М. А., 
Ратошнюк Т. М. 
Інвестиції в аграрній 
сфері / International 
Scientific Conferense  
Economy And 
Management: Modern 
Transformation In The 
Age Of Globalization, 
March 
24,2017.Klaipeda,Lithu
ania,196 pages. 
п.п. 14:
Науковий керівник: 
Шуаєв А. Ю. (перше 
місце у 2 турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт, 
спеціалізація 
«Підприємництво»,20
21 р.)
п.п. 19:
член асоціації 
фермерів та 
приватних 
землевласників 
України в 
Житомирській області 
з 2018 року і дотепер.

60297 Тимощук 
Тетяна 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
магістра, 

Вінницький 
національний 

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

20 Агрофармакол
огія

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
2000 р., спеціальність 
«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 
сільськогосподарських 
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.
Підвищення 
кваліфікації:
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.

Науково-педагогічне 
стажування: 
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 – 
300321/038
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
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. 
P. 223–230 (Scopus).
2. 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 (2), P. 
444–457. (Scopus).
 https://doi.org/10.1515
9/ar.21.004
3. Ivanova I., Serdiuk 
M., Malkina V., 
Bandura I., Kovalenko 
I., Tymoshchuk T., 
Tonkha O., Tsyz O., 
Mushtruk M., Omelian 
A. The study of soluble 
solids content 
accumulation dynamics 
under the influence of 
weather factors in the 
fruits of cherries. 
Potravinarstvo Slovak 



Journal of Food 
Sciences. 2021. vol. 15. 
P. 350–359. (Scopus).
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Кирилюк В. П., 
Тимощук Т. М., 
Котельницька Г. М., 
Барладюга В. П., 
Долід Д. Є. Запаси 
продуктивної вологи 
та урожайність 
культур сівозміни 
залежно від систем 
основного обробітку 
ґрунту та удобрення. 
Наукові горизонти. 
Scientific Horizons. 
2020. №7(92). С. 141–
148.
9. Мазур О.В., Мазур 
О.В., Тимощук Т.М. 
Порівняльна оцінка 
сортозразків квасолі 
звичайної за 
адаптивністю. 



Сільське господарство 
та лісівництво. 2020. 
№ 19. С. 221–228.
10. Іванова І. Є., 
Сердюк М. Є., 
Кривонос І. А., 
Єременко О. А., 
Тимощук Т. М. 
Формування смакових 
якостей плодів 
черешні під впливом 
погодних чинників 
Наукові горизонти. 
Scientific Horizons. 
2020. №4(89). С. 72–
81.
11. Сердюк М. Є., 
Іванова І. Є., Малкіна 
В. М., Кривонос І. А., 
Тимощук Т. М., 
Євстафієва К. С. 
Формування сухих 
розчинних речовин у 
плодах черешні  під 
впливом абіотичних 
факторів. Наукові 
горизонти. Scientific 
Horizons. 2020.  
№3(88). С. 127–135.
12. Іванова І. Є., 
Сердюк М. Є., 
Тимощук Т. М. 
Сортові особливості 
накопичення 
фенольних речовин у 
плодах черешні в 
умовах Південного 
Степу України. Вісник 
аграрної науки. 2021. 
№ 7(820). С. 32–39

п.п. 3.
1. Шкідники ягідних 
культур : навч. посіб. / 
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. посіб. / 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 : навч. 
посіб. / О.А. Дереча та 
ін. Житомир: ЖНАЕУ, 
2018, 232 с.
4. Бондарева Л. М., 
Тимощук Т. М. Кліщі: 
частина І: навч. посіб. 
Київ: НУБіП України, 
2020. 383 с.
п.п. 4. 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.  Тимощук Т. М. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
“Хімічний захист 
рослин з основами 
агротоксикології” для 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня за спеціальністю 
202 «Захист і 
карантин рослин». 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2021. 61 с.
4. 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. 8. Член редколегії 
наукового журналу 
«Наукові горизонти. 
Scientific Horizons», 
включеного до 
Переліку наукових 
фахових видань 
України. 
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. 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.).
п.п.  19. Член 
товариства 
мікробіологів України 
ім. С. М. 
Виноградського з 
2018 року і дотепер.

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 

5 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням

Кваліфікація магістра 
педагогічної освіти, 
викладача англійської 
мови і зарубіжної 
літератури, диплом 
ТМ 41711408 Від 2011 
р.

Сертифікат, що 
посвідчує визначення 
рівня володіння 
англійською мовою С1 



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

Cambridge English 
Level 2 Certificate in 
ESOL International 
(First) 168UA0070018 
від 2016 p.  

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно п. 38 
Ліцензійних умов:
п.п. 1: 1) Разумна К.А. 
Відтворення 
суспільно-політичних 
реалій української 
сучасності в 
британському 
публіцистичному 
дискурсі / К. А. 
Разумна // 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 
/ К. А. Разумна // 
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 дис-
курс у дзеркалі 
сучасних 
лінгвістичних 
розвідок / К. А. 
Разумна // 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. 
Лексичні та 
стилістичні 
особливості сучасного 
англійсько- та 
німецькомовного 
публіцистичного 
дискурсу / К. А. 
Разумна, Г. О. Хант // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. 
Ужгород, 2019. С. 45–
50.
5) Разумна К. А. 
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.
6) Разумна К. А., 
Рябчук О.В. Способи 
перекладу англійських 
психологічних 
термінів українською 
мовою. / К. А. 
Разумна, О. В. Рябчук 
// Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету ім. В.І. 
Вернадського. Київ, 
221. С. 52–56.
п.п. 8: Член 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включено-го до 
переліку наукових 
фахових видань 
України – ви-дання 
«Наукові горизонти» 
(включено до 
категорії Б Переліку 
наукових фахових 
видань України, в 
яких можуть 
публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата 
ветеринарних, 
економічних, 
сільськогосподарських 
та технічних наук зі 
спеціальностей – 051, 
071, 072, 073, 075, 076, 
101, 133, 183, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 
208, 211, 281, 292 
(наказ МОН України 
№ 1643 від 28.12.2019 
р., наказ МОН 
України № 409 від 
17.03.2020 р.).
п.п. 12: 1) Разумна К.А. 
Стратегічні напрями 
розвитку біоеко-
номічної системи / К. 
А. Разумна, В. В. 
Бугайчук // 
Формування та 
розвиток сучасної 
моделі біоекономічної 
системи на сільських 
територіях: тези 
Всеукр. науково-
практ. конференції (18 
травня 2017 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. С. 42-48.
2) Разумна К.А. 
Формування 
туристичного 
потенціалу 
Житомирської області 
/ К. А. Разумна, В. В. 
Бугайчук // Туризм: 
міжнародний досвід 
та національні 
пріоритети: матеріали 



I Всеукр. наук.-практ. 
конф., 26 травня 2017 
р. Житомир: Вид-во 
ФОП Євенок О. О., 
2017. С. 24-32.
3) Разумна К. А. 
Специфіка перекладу 
української безе-
квівалентної лексики 
англійською мовою 
(на матеріалі сучасних 
публіцистичних 
текстів) / К. А. 
Разумна // 
Філологічні науки в 
умовах сучасних 
трансформаційних 
процесів : матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 10–11 листоп. 
2017 р. Л. : ЛОГОС, 
2017. С. 51–54.
4) Разумна К. А. 
Перспективи розвитку 
органічного ви-
робництва / К. А. 
Разумна // Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VI 
міжнародної науко-
во-практичної 
конференції, 24–25 
травня 2018 року. – 
Житомир: Видавець 
О. О. Євенок, 2018. – 
С. 519–524.
5) Разумна К. А. 
Функціонально-
стильовий розподіл 
національно-
маркованої лексики 
на матеріалі 
англомовних корпусів 
/ К. А. Разумна // 
Science and education a 
new dimension. 
Philology. – 2018. – 
Vol. 6 (42), iss. 149. – P. 
56–59.
6) Разумна К. А. 
Міжкультурна 
комунікація у 
професійній 
підготовці майбутніх 
вчителів іноземних 
мов / К. А. Разумна, С. 
В. Кубрак // 
International scientific 
and practical 
conference “Philology 
in EU countries and 
Ukraine at the modern 
stage”: Conference 
proceedings, December 
21–22, 2018. Baia 
Mare: Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”. – 
C. 224–227.
7) Разумна К. А. 
Перспективи експорту 
органічної про-дукції 
до Канади / К. А. 
Разумна, Т. В. Усюк // 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали доповідей 
учасників VIІ 
міжнародної науково-
практичної 



конференції. – 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2019. – С. 
424–429.
8) K. Razumna. The 
Role of Fil. Dr. Jan-U. 
Sandal in Pro-moting 
Independent Science 
and Social 
Entrepreneurship on a 
Global Scale / K. 
Razumna // Museum 
Science and Sandal 
Private Museum. – 
Oslo, 2020.– P. 123–
139.
9) Разумна К. А.  
Каталізатори розвитку 
органічного сектору / 
К. А. Разумна, В. В. 
Бугайчук, І. Ф. 
Грабчук // Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали доповідей 
учасників VIІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. – 
Житомир: Вид-во 
«Полісся», 2020. – С. 
261–265.
10) K. Razumna. 
Development of a 
competitive strategy of 
private agricultural 
enterprise “Sokilcha”. / 
K. Razumna, V. 
Bugaychuk, Y. 
Borysenko 
//Пріоритетні 
напрями роз-витку 
економіки: наукові 
дискусії: 
всеукраїнська нау-
ково-практична 
конференція. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – С. 35–40.
11) K. Razumna. 
Bioeconomic line of 
development at JSC 
“Zhytomyr Butter 
Plant”. / K. Razumna, 
V. Bugaychuk, K. Sych 
//Пріоритетні 
напрями розвитку 
економіки: на-укові 
дискусії: 
всеукраїнська 
науково-практична 
кон-ференція. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – С. 40–44.
12) Vita Bugaychuk, 
Inna Grabchuk, Karyna 
Razumna. Compliance 
of the circular economy 
with ensuring the 
efficiency of using 
waste from food 
industry. National 
health as determinant 
of sustainable 
development of society. 
Editors: Nadia 
Dubrovina &Stanislav 
Filip. Monograph. 
School of economics 
and Management in 
public Administration 



in Bratislava, 2021. PP. 
507-527.
13) Грабчук І. Ф., 
Разумна К. А. Ключові 
вектори децен-
тралізації на сільських 
територіях. Сталий 
розвиток економіки: 
світовий досвід та 
перспективи України: 
монографія / за ред. 
Проф. В. І. Ткачука. 
Житомир : По-ліський 
національний 
університет, 2021. С. 
86-96.
п.п. 14: Робота у складі 
організаційного 
комітету студентської 
олімпіади з німецької 
мови (2019-2020 н.р.)
п.п. 19: З 2020 року 
член IATEFL в Україні 
(Міжнародна 
асоціація викладачів 
англійської мови як 
іноземної).
п.п. 20: 2015 – 2016 
(перекладач в бюро 
перекладів Lingvo 
Cen-tre)
2016 – дотепер 
(перекладач-
фрілансер (усний та 
письмовий переклад з 
української на 
англійську та з 
англійської на 
українську)

109450 Мороз 
Маргарита 
Василівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

лінгвістичний 
університет, 

рік закінчення: 
1996, 

спеціальність: 
7.03.05.02 

Мова і 
література 
(іноземна 

мова)

25 Латинська 
мова

Київський державний 
лінгвістичний 
університет; 
кваліфікація – 
вчитель німецької 
мови; спеціальність – 
7.03.05.02 – «Мова і 
література» (іноземна 
мова), диплом ЛН № 
010195 від 15 червня 
1996 р.

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

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
ліцензійних умов:
п.п. 1:
1) Застосування 
іншомовних подкастів 
для розвитку 
іншомовної 
професійної 
комунікативної 



компетенції студентів 
немовних 
спеціальностей/ М. В. 
Мороз, М. М. Сайко, 
О. В. Свисюк. Вісник 
ЖДУ, Педагогічні 
науки. Випуск № 1 
(87), с. 147. Житомир: 
ЖДУ, 2017.
2) Використання 
автентичних 
відеоматеріалів на 
професійну тематику 
на заняттях з 
іноземної мови для 
студентів 
спеціальності 
«Туризм» / М. В. 
Мороз, С. В. Ващенко 
// Вісник ЖДУ, 
Педагогічні науки. 
Випуск № 1 (92), 
Житомир: ЖДУ, 2018. 
С. 64–69.
3) Підготовка 
студентів юридичних 
спеціальностей до 
укладання та 
тлумачення 
іншомовних договорів 
/ М. В. Мороз, В. С. 
Ващенко. Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка : 
науковий журнал. 
Педагогічні науки / 
[гол. ред. П. Ю. Саух, 
відп. ред. Н. А. Сейко]. 
Житомир: Вид-во 
Житомирського держ. 
ун-ту імені І. Франка, 
2018. Вип. № 3 (94). с. 
27–31.
4) Особливості 
використання 
римованого матеріалу 
в розвитку 
граматичних навичок 
студентів немовних 
ВНЗ / М. В. Мороз, Т. 
М. Рибак. – Наукові 
записки Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету ім. М. 
Коцюбинського. 
Серія: педагогіка і 
психологія. 2019. Вип. 
№ 58. с. 26–31.
5) Технологія 
«перевернутого» 
класу в курсі 
іноземної мови 
професійного вжитку 
(на прикладі 
майбутніх менеджерів 
зовнішньоекономічної 
діяльності / М. В. 
Мороз, В. С. Ващенко. 
Педагогічні науки 
Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету ім. В. Г. 
Короленка. 2019. Вип. 
№ 73. с. 54–60.
6) Використання веб-
квестів у навчанні 
іноземної мови 



студентів немовних 
спеціальностей / М. В. 
Мороз, Т. М. Рибак, Т. 
В. Кирдан. Науковий 
журнал «Інноваційна 
педагогіка» 
Причорноморського 
науково-дослідного 
інституту економіки та 
інновацій. Том 2. Вип. 
№ 20. с. 115–118.
7) Гнучкий підхід до 
розробки навчально-
методичних 
матеріалів для курсу 
іноземної мови 
професійного вжитку 
/ М. В. Мороз, С. В. 
Ващенко. «Психолого-
педагогічні проблеми 
сучасної школи» 
Уманського 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Павла Тичини, 2020. 
Вип. № 1(3), ч. 2. с. 
29–35.
п.п. 3:
1) Німецька мова за 
професійним 
спрямуванням : навч. 
посіб. для студ. ф-ту 
ліс. госп-ва / Мороз 
М. В. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2017. – 112 с.
2) Німецька мова : 
навч. посібник для 
студентів 
технологічного ф-ту/ / 
Г. О. Хант, М. В. 
Мороз. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. 160 с.
3) Німецька мова : 
навч. посібник для 
студ. вет. факультету / 
Г. О. Хант, М. В. 
Мороз. – Житомир: 
Вид. О. О. Євенок, 
2021. – 140 с.
п.п. 4:
Збірник фахових 
текстів з тематичним 
словником з німецької 
мови для студентів 
факультету лісового 
господарства (І-ша 
частина навчального 
посібника) / М. В. 
Мороз. Житомир, 
2016.
п.п. 12:
1) Стимулювання 
розвитку екотуризму в 
Житомирській області 
шляхом реалізації 
міжпредметних 
зв’язків у підготовці 
студентів екологічного 
факультету / М. В. 
Мороз, С. В. Ващенко, 
М. М. Сайко. – 
«Наука. Молодь. 
Екологія», 232 с. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2016. 
2) Роль вивчення 
української і німецької 
мов у формуванні 
особистісних та 
професійних якостей 



майбутнього фахівця / 
М. В. Мороз, З. А. 
Білошицька. – 
Сучасна наука: теорія і 
практика: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, с. 52–56 
/ Науково-учбовий 
центр прикладної 
інформатики НАН 
України. Київ : ГО 
«Інститут 
інноваційної освіти», 
2016. 191 с. 
3) Роль прислів’їв та 
приказок у вивченні 
української та 
латинської мов / М. В. 
Мороз, З. А. 
Білошицька. – 
Інноваційні наукові 
дослідження: теорія, 
методологія, 
практика: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, с. 54–57 
/ Науково-учбовий 
центр прикладної 
інформатики НАН 
України. Київ : ГО 
«Інститут 
інноваційної освіти», 
2017. 168 с.
4) Світ людини і 
природи у творчості 
Олексія Опанасюка / 
Мороз М. В, 
Білошицька З. А., 
Свисюк О. В. – Наука. 
Молодь. Екологія – 
2017: Матеріали ХІІІ 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. студ., аспірантів 
та молодих вчених. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017.
5) Провадженя 
іншомовного 
компоненту до змісту 
фахових дисциплін 
економічного 
профілю / Мороз М. 
В., Ващенко С. В. – 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Сучасна 
система освіти і 
виховання: досвід 
минулого – погляд у 
майбутнє». Київ, 2017.
6) Вивчення теми 
«Іменник» на 
заняттях з української 
та латинської мови 
для студентів 
спеціальності «Захист 
рослин» / М. В. 
Мороз, З. А. 
Білошицька. – 
Інноваційні наукові 
дослідження: теорія, 
методологія, 
практика: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / 
Науково-учбовий 
центр прикладної 
інформатики НАН 



України. Київ: ГО 
«Інститут 
інноваційної освіти», 
2018.
7) Топоніми в романі 
«Маруся» Василя 
Шкляра / М. В. 
Мороз, З. А. 
Білошицька. – Наука. 
Молодь. Екологія –
2018: Матеріали ХІV 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. студ., аспірантів 
та молодих вчених, с. 
172–176. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. 204 c.
8) Використання 
балад для навчання 
іншомовної 
граматики студентів 
немовних ЗВО/ М. В. 
Мороз, Т. М. Рибак. – 
Освіта ХХІ століття: 
проблеми гуманізації, 
гуманітаризації та 
патріотизму в 
контексті 
євроінтеграційних 
процесів: тези доп. І 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 12 
грудня 2018 р. 
Житомир: ЖДУ, 2018. 
с. 12–15
9) Значення 
латинської мови в 
кар’єрі майбутнього 
аграрія / М. В. Мороз. 
– 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. 20:
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 25 
років.

206960 Трембіцька 
Оксана 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи
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державний 
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університет, 2018 р., 
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сільськогосподарських
наук, 03.00.16 – 
екологія. «Вплив 
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забруднених 
радіонуклідами», 
диплом ДК № 001900, 
від 17.02.2012 р. 

Доцент кафедри 
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землеробства, атестат 
АД №003458, від 
16.12.2019 р.
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«Навчання впродовж 
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год. Дата видачі 
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асоціація фахівців з 
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Сертифікат № ПК-Б 
21-05/044 
«Використання 
інтерактивних 
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організації 
навчального процесу 
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активність 
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кількість публікацій у 
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productivity in 
Ukrainian Polissya 
Ukrainian. Journal of 
Ecology, 10(3), 124-130, 
doi: 
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Klymenko, T., 
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application of organic 
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Sciences of Europe. 
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5. Kravchuk, N. N., 
Kropyvnytskyi, R. B., 
Zhuravel, S. V., 
Klymenko, T. V., & 
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(2021). Soil-protective 
technologies as an 
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of agricultural 
biologization in the 
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Archive number 05012. 
doi:10.1051/e3sconf/20
2125405012.
п.п. 3. 
1. Клименко Т. В., 
Радько В. Г., 
Трембіцька О. І., 
Журавель С. В. 
Вирощування 
картоплі в 
короткоротаційних 
сівозмінах : 



монографія. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2018. 138 c.
2. Технології 
біовиробництва (на 
основі біотехнологій) : 
навчальний посібник 
/ М. М. Лісовий та ін. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 244 с.
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: 
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Журавель та ін. Жито-
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Поліського ун-ту, 
2020. 200 с.
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2020. 168 с.
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проблеми розвитку 
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24-25 травня  2018 р.). 
Житомир, 2018. С. 
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удобрення на 
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залежно від 
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наук.-практ. конф. (м. 
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Вплив регуляторів 
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«Радіотехнічні 
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Підвищення 
кваліфікації: ЖДУ 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



стандартом 
вищої 

освіти (або 
охоплює 

його)

ПРН 16. 
Організовувати 
результативні і 
безпечні умови 
роботи.

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

– захист звіту практики.

Землеробство  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Сільськогосподарські 
машини та 
машиновикористання 
в рослинництві

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

– захист звіту практики.

Сільськогосподарські 
машини та 
машиновикористання 
в рослинництві

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



Овочівництво  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Виробнича практика – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

ПРН 15. Планувати 
економічно вигідне 
виробництво 
сільськогосподарськ
ої продукції.

Виробнича практика – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

Економіка і 
підприємництво

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Психологія  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПРН 14. 
Інтегрувати й 
удосконалювати 
виробничі процеси 
вирощування 
сільськогосподарськ
ої продукції 
відповідно до 
чинних вимог.

Вступ до спеціальності  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Вступ до спеціальності  – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
 – наочний метод
(метод ілюстрацій і метод
демонстрацій);
 – відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо);
 – самостійна робота 
(розв’язання програмних
завдань)

– захист звіту практики.

Ботаніка з основами 
екології

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Ґрунтознавство з 
основами геології

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

– захист звіту практики.

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

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

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

Виробнича практика – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

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

 – захист курсової роботи.

Ґрунтознавство з 
основами геології

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

 – захист курсової роботи.

Система застосування 
добрив

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

 – захист курсової роботи.

Овочівництво  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Плодівництво  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Ботаніка з основами 
екології

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

– захист звіту практики.

Кормовиробництво та 
луківництво

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

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

– захист звіту практики. 

Землеробство  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

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

– захист звіту практики. 

Рослинництво  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Технічні культури  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Фізіологія рослин  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

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

– захист звіту практики.

Агрохімія  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Фітопатологія та 
ентомологія

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Сільськогосподарські 
машини та 
машиновикористання 
в рослинництві

 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
 – наочний метод
(метод ілюстрацій і метод
демонстрацій);
 – відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо);
 – самостійна робота 

– захист звіту практики.



(розв’язання програмних
завдань).

Сільськогосподарські 
машини та 
машиновикористання 
в рослинництві

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Ґрунтознавство з 
основами геології

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Система застосування 
добрив

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Агрофармакологія  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 

– залік;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



завдань).
ПРН 
13.Проектувати й 
організовувати 
заходи 
вирощування 
високоякісної 
сільськогосподарськ
ої продукції та 
відповідно до 
чинних вимог.

Економіка і 
підприємництво

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Психологія  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Технічні культури  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Виробнича практика – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

ПРН 12. 
Проектувати й 
організовувати 
технологічні 
процеси 
вирощування 
насіннєвого 
матеріалу 
сільськогосподарськ
их культур 
відповідно до 
встановлених 
вимог.

Ботаніка з основами 
екології

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Ботаніка з основами 
екології

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

– захист звіту практики.

Виробнича практика – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики,;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

Генетика та селекція 
рослин

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПРН 11. Ініціювати 
оперативне та 
доцільне вирішення 
проблем відповідно 
до загальних умов.

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

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

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

Виробнича практика – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики,;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.



ПРН 10. 
Аналізувати та 
інтегрувати 
знання із загальної 
та спеціальної 
професійної 
підготовки в обсязі 
необхідному для 
спеціалізованої 
професійної роботи 
у галузі агрономії.

Виробнича практика – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики,;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

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

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

Економіка і 
підприємництво

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Психологія  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Овочівництво  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ПРН 09. Володіти 
на операційному 
рівні методами 
спостереження, 
опису 
ідентифікації, 
класифікації, а 
також 
культивування 
об'єктів і 
підтримання 
стабільності 
агроценозів із 
збереженням 
природного 
різноманіття.

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

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

Виробнича практика – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – захист звіту з практики;
 – презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

Технологія зберігання 
та переробки 
продукції 
рослинництва

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Овочівництво  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Плодівництво  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



завдань).
Кормовиробництво та 
луківництво

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Генетика та селекція 
рослин

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Рослинництво  – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
 – наочний метод
(метод ілюстрацій і метод
демонстрацій);
 – відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо);
 – самостійна робота 
(розв’язання програмних
завдань)

– захист звіту практики.

Рослинництво  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Агрометеорологія  – практичний метод – захист звіту практики.



(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
 – наочний метод
(метод ілюстрацій і метод
демонстрацій);
 – відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо);
 – самостійна робота 
(розв’язання програмних
завдань)

Агрометеорологія  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Ботаніка з основами 
екології

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

– захист звіту практики. 

Ботаніка з основами 
екології

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Вступ до спеціальності  – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
 – наочний метод
(метод ілюстрацій і метод

– захист звіту практики.



демонстрацій);
 – відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо);
 – самостійна робота 
(розв’язання програмних
завдань)

Вступ до спеціальності  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Хімія (неорганічна, 
аналітична, органічна, 
фізколоїдна)

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПРН 07. 
Демонструвати 
знання і розуміння 
принципів 
фізіологічних 
процесів рослин в 
обсязі, необхідному 
для освоєння 
фундаментальних 
та професійних 
дисциплін.

Виробнича практика – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

Основи наукових 
досліджень в 
агрономії

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Фізіологія рослин  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 



тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПРН 08. Володіти 
статистичними 
методами 
опрацювання даних 
в агрономії.

Основи наукових 
досліджень в 
агрономії

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Агрометеорологія  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Інформаційні 
технології

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – залік;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПРН 05. 
Проводити 
літературний 
пошук українською 

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);

 – залік;
– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 



та іноземною 
мовами та 
аналізувати 
отриману 
інформацію.

 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Ділова іноземна мова  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – залік;
– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Латинська мова  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – залік;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПРН 04. 
Порівнювати та 
оцінювати сучасні 
науково-технічні 
досягнення у галузі 
агрономії.

Виробнича практика – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – захист звіту з практики;
 – презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

Основи наукових 
досліджень в 
агрономії

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – залік;
– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Ділова іноземна мова  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – залік;
– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Інформаційні 
технології

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – залік;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Ділова українська 
мова

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Латинська мова  – словесний метод (лекція,  – залік;



дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПРН 0З. 
Обговорювати і 
пояснювати 
основи, що 
сприяють 
розвитку загальної 
політичної 
культури та 
активності, 
формуванню 
національної 
гідності й 
патріотизму, 
соціалізації 
особистості, 
схильності до 
етичних цінностей, 
знання економіки й 
права.

Філософія  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Правознавство  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Історія та культура 
України

- словесний метод (лекція, 
дискусіям, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Психологія  – словесний метод (лекція,  – екзамен;



дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Вища математика і 
біофізика

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПРН 02. Прагнути 
до самоорганізації 
та самоосвіти.

Філософія  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Правознавство  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Історія та культура 
України

- словесний метод (лекція, 
дискусіям, співбесіда, 

– екзамен;
– усний контроль;



тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

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

– залік;
– робота на практичних 
заняттях.

Ділова українська 
мова

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПРН 01. 
Аналізувати 
основні етапи і 
закономірності 
історичного 
розвитку для 
формування 
громадської позиції.

Філософія  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
– відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Правознавство  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Історія та культура 
України

- словесний метод (лекція, 
дискусіям, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Ділова українська 
мова

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПРН 06. 
Демонструвати 
знання й розуміння 
фундаментальних 
дисциплін в обсязі, 
необхідному  для 
володіння 
відповідними 
навичками  в галузі 
агрономії.

Ділова іноземна мова  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – залік;
– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Вища математика і 
біофізика

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Хімія (неорганічна, 
аналітична, органічна, 
фізколоїдна)

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Вступ до спеціальності  – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
 – наочний метод
(метод ілюстрацій і метод
демонстрацій);
 – відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо);
 – самостійна робота 
(розв’язання програмних
завдань).

– захист звіту практики.

Вступ до спеціальності  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 

 – залік;
– екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



завдань).

Система застосування 
добрив

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Агрометеорологія  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Агрометеорологія  – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
 – наочний метод
(метод ілюстрацій і метод
демонстрацій);
 – відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо);
 – самостійна робота 
(розв’язання програмних
завдань)

– захист звіту практики.

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

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

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

 – захист курсової роботи.

Ґрунтознавство з  – практичний метод  – захист курсової роботи.



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

Система застосування 
добрив

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

 – захист курсової роботи.

Виробнича практика – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – захист звіту з практики;
 – презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

Технологія зберігання 
та переробки 
продукції 
рослинництва

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Плодівництво  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Кормовиробництво та 
луківництво

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Агрофармакологія  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – залік;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

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

– захист звіту практики.

Землеробство  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Економіка і 
підприємництво

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Рослинництво  – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
 – наочний метод
(метод ілюстрацій і метод
демонстрацій);
 – відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо);
 – самостійна робота 
(розв’язання програмних
завдань)

– захист звіту практики.

Рослинництво  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Фізіологія рослин  – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Агрохімія  – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
 – наочний метод
(метод ілюстрацій і метод
демонстрацій);
 – відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо);
 – самостійна робота 
(розв’язання програмних

– захист звіту практики.



завдань)
Агрохімія  – словесний метод (лекція, 

дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Фітопатологія та 
ентомологія

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Сільськогосподарські 
машини та 
машиновикористання 
в рослинництві

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

– захист звіту практики.

Сільськогосподарські 
машини та 
машиновикористання 
в рослинництві

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Ґрунтознавство з 
основами геології

 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 

– захист звіту практики.



заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
 – наочний метод
(метод ілюстрацій і метод
демонстрацій);
 – відеометод у поєднанні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо);
 – самостійна робота 
(розв’язання програмних
завдань)

Ґрунтознавство з 
основами геології

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Генетика та селекція 
рослин

 – словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
 – наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

 – екзамен;
 – усний контроль;
 – завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

 


