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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин 

рослин» розроблена відповідно до: Закону України  «Про освіту» від 

05.09.2017р. № 2145-VІII,  Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014р. № 1556-VII; Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. №1341; 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. №1187 (Зі 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018). 

Розроблено робочою групою спеціальності 202 «Захист і карантин 

рослин» у складі: 

Керівник робочої групи – Мілкус Борис Наумович  – доктор 

біологічних наук, професор, завідувач кафедри захисту, генетики і селекції 

рослин Одеського державного аграрного університету 

 

Члени робочої групи: 

Агеєва О.В. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

захисту, генетики і селекції рослин ОДАУ 

Балан Г.О. - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту, 

генетики і селекції рослин ОДАУ 

Крайнов О.О. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри захисту, 

генетики і селекції рослин ОДАУ 

Попова Л.В. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри захисту, генетики 

і селекції рослин ОДАУ 

  

 

ПРОГРАМУ УЗГОДЖЕНО: 

Проректор з навчальної та методичної роботи                          Ю.Л. Кучеренко 

 

 

 

Декан                                                   І.О. Іщенко  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#n2
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Освітньо-професійна програма (ОПП)  – система освітніх компонентів 

на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає 

вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, 

а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Компетентність визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні вищої освіти. 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти. 

Другий (магістерський) рівень має передбачати здобуття особою 

поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за 

обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології 

наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх 

для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного 

рівня професійної діяльності. 

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України 

«Про вищу освіту») така структура освітньої програми: 

1)  обсяг та термін навчання магістрів; 

2)  загальні компетенції; 

3)  професійні компетентності за спеціальністю; 

4)  перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування 

компетентностей освітньої програми; 

5)  вимоги до структури навчальних дисциплін. 

Освітня програма використовується для: 

- проведення ліцензійної та акредитаційних експертиз на провадження 

освітньої діяльності зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти, інспектування освітньої 

діяльності за спеціальністю;  

- складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 

- формування індивідуальних планів студентів; 
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- формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 

індивідуальних завдань; 

- визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

- атестації магістрів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»; 

- визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації;  

- професійної орієнтації здобувачів вищої освіти.  

Користувачі освітньої програми: 

-  здобувачі вищої освіти, які навчаються в Одеському державному 

аграрному університеті (Університету); 

-  викладачі Університету, які здійснюють підготовку магістрів 

спеціальності 202 «Захист ї карантин рослин»; 

-  Екзаменаційна комісія спеціальності 202 «Захист ї карантин 

рослин»; 

-  Приймальна комісія Університету. 

 

 

2. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ 

 

 

У цьому документі використані наступні позначення і скорочення:  

ЄКТС (European Credit Transfer and Accumulation System) – Європейська 

кредитна трансферно-накопичувальна система;  

ОПП – освітньо-професійна програма;  

ЗО – позначення циклу загальної підготовки обов’язкової компоненти 

освітньо-професійної програми; 

ПО – позначення циклу професійної підготовки обов’язкової компоненти 

освітньо-професійної програми; 

ЗВ – позначення циклу загальної підготовки вибіркової компоненти освітньо-

професійної програми; 

ПВ – позначення циклу професійної підготовки вибіркової компоненти 

освітньо-професійної програми. 
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3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  202 Захист і карантин рослин 

 

1. Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої 

освіти та структурного 

підрозділу  

Одеський державний аграрний університет 
Агробіотехнологічний факультет 

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу 

Магістр. Магістр з захисту і карантину 

рослин. Дослідник із захисту рослин 

Офіційна назва освітньо-

професійної програми 
ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН 

Тип диплому та обсяг  освітньо-

професійної програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів 

ЄКТС; термін навчання – 1 роки 4 місяці. 

Наявність акредетації 
МОН України, сертифікат серія НД № 1692901, 

термін дії до 01 липня 2019р. 

Цикл/рівень 

FQ-EHEA – другий цикл; EQF-LLL – рівень 7; 

НРК України – восьмий кваліфікаційний 

рівень 

Передумови 
Наявність освітнього ступеня «Бакалавр»,                     

ОКР «Спеціаліст»  

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії  освітньої програми 5 років 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису  освітньої 

програми 

http: // 

2. Мета освітньо-професійної програми 

Метою ОПП за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» є підготовка 

висококваліфікованих фахівців ступеня магістр. Професійна підготовка передбачає 

формування таких навичок та вмінь, які дозволять магістру самостійно вирішувати 

складні питання комплексної організації системи захисту різноманіття рослин на підставі 

вмінь і знань розпізнавати хвороби рослин (грибні, бактеріальні, вірусні, мікоплазмові, 

актиномікозні); шкідливі види комах, кліщів, гризунів; бур’яни; квіткові паразити; 

фітонематоди та ін.. При цьому дбайливо ставитися до навколишнього середовища. 

3. Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна  

область  (галузь знань, 

спеціальність)  

Захист рослин: технологічні процеси захисту рослин, 

хвороби рослин, шкідливі види комах, кліщі, гризуни, 

бур’яни, квіткові паразити, фіто нематоди та ін.. Захист 

рослин від шкідливих організмів. 

Основний  

фокус освітньої 

програми і спеціалізації 

Акцент на глибоких базових знаннях в області захисту 

рослин, а також здатності визначати і застосовувати на 

практиці різні методи захисту рослин; включаючи проведення 

експериментальних досліджень з новими теоретичними 

підходами і принципами. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Спрямована на забезпечення теоретичної, практичної та 

наукової підготовки висококваліфікованих кадрів, які б 

набули глибоких міцних знань для виконання професійних 

завдань науково-дослідницького та інноваційного характеру в 
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галузі захисту і карантину рослин, здатності до самостійної 

науково-виробничої діяльності в умовах вищих навчальних 

закладів різних рівнів акредитації, в науково-дослідних 

установах та підприємствах, пов’язаних з виробництвом, 

реалізацією та використанням засобів захисту рослин тощо. 

Особливості та 

відмінності 

Програма орієнтована на якісну теоретичну, практичну 

та наукову підготовку фахівців із захисту та карантину рослин 

для аграрного сектору економіки країни. 

Програма розвиває навички та уміння з логістики і 

комунікацій у захисті рослин, управління чисельністю 

шкідливих організмів в популяціях культурних рослин та 

заходів прогнозування та боротьби з ними. Окреме місце 

займає якісна підготовка з методології і організації наукових 

досліджень в захисті рослин за спеціалізацією Фітопатологія. 

4. Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Працевлаштування  Робота в системі захисту і карантину рослин, науково-

дослідних інститутах, закладах вищої та професійно-технічної 

освіти, а також комерційної діяльності з реалізації та 

застосування засобів захисту рослин, моніторингу 

шкодочинних об’єктів, консалтингових послуг. 

Подальше навчання  За освітніми програмами третього (освітньо-наукового)  

рівня вищої освіти галузі знань  20 «Аграрні науки і 

продовольство» або спорідненої галузі. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

 

Проведення лекційних, практичних та лабораторних 

занять, тренінгів; самостійна робота на основі підручників, 

навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації зі 

викладачами, підготовка магістерської роботи; організація 

круглих столів, наукових конференцій та семінарів; залучення 

студентів до участі в проектних роботах, конкурсах, 

олімпіадах та науково-дослідних заходах.  

Застосовуються інноваційні технології електронного 

навчання.  

Оцінювання 

Поточний та рубіжний контроль; захист курсових робіт 

(проектів), практик, кваліфікаційної роботи, складання  

іспитів та заліків з дисциплін загальної та професійної 

підготовки (у вигляді комп’ютерного тестування, письмово чи 

усно). 

Апробація результатів досліджень на науково-практичних 

конференціях. Публікація результатів досліджень у науковому 

університетському збірнику «Аграрний вісник 

Причорномор’я»: Біологічні та сільськогосподарські науки. 

6. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

 

      Науково-педагогічні працівники, задіяні до 

викладання лекцій професійно-орієнтованих дисциплін зі 

спеціальності мають наукові ступені та вчені звання. 
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           Повне забезпечення учбовими приміщеннями, 

забезпеченість комп’ютерними робочими місцями та 

прикладними комп’ютерними програмами достатнє для  

виконання навчальних планів, забезпеченість навчальними 

лабораторіями, які обладнані необхідним устаткуванням 

для проведення занять з професійно-орієнтованих 

дисциплін. В навчальному процесі використовуються філії 

кафедр на виробництві, де проводяться виїздні практичні 

заняття студентів, учбові та виробничі практики. 

  У періоди навчальних практик студенти виконують 

різноманітні польові роботи. 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, 

лабораторіями відповідає потребі. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

 

      Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та 

посібниками, вітчизняними і закордонними фаховими 

періодичними виданнями відповідного профілю, доступ до 

джерел Internet, авторських розробок професорсько-

викладацького складу. 

7.  Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у 

рамках міжуніверситетських договорів про встановлення 

науково-освітянських відносин для задоволення потреб 

розвитку освіти і науки 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Можлива у подальшому  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Особливість ОП: вивчення української (російської) як 

іноземної в кількості 20-25 кредитів. 
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4. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Інтегральні компетентності – здатність використовувати поглиблені 

теоретичні та фундаментальні знання для ефективного розв’язування 

складних спеціалізованих задач та практичних проблеми під час професійної 

діяльності у системі захисті і карантину рослин або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів захисту рослин. 
 

№ 

з/п 

Програмні 

компетентності 
Програмні результати навчання 

1 2 3 

Компетентності соціально-особистісні 

1 

Здатність самостійно 

удосконалювати і 

розвивати свій 

інтелектуальний і 

загальнокультурний 

рівень, добиватися 

етичного і фізичного 

вдосконалення своєї особи 

Враховуючи кадрові можливості господарства, 

професійність кожного працівника, керуючись науковими 

рекомендаціями, організовувати атестацію та 

раціоналізацію робочих місць. 

2 

Наявність розширених 

уявлень про категорії, 

закони, прийоми і форми 

наукового пізнання, 

теорію і методологію 

досліджень під час 

вивчення різних рівнів 

організації живої природи 

у просторі й часі 

Виходячи із тематики наукових досліджень, керуючись 

знаннями, відповідними методиками та нормативами, 

розробляти відповідно до конкретних умов господарства 

програми та схеми польових та лабораторних досліджень. 

3 

Здатність розуміти й 

глибоко осмислювати 

філософські концепції 

природознавства, місце 

природничих наук у 

виробленні наукового 

світогляду щодо питань 

напрямів захисту рослин 

 

Виходячи зі стану розвитку с.-г. культур, керуючись 

коротко- і довгостроковими прогнозами, самостійно (або в 

складі робочої групи) розробляти найбільш ефективні 

екологічно безпечні та економічно вигідні технології 

захисту рослин.  

Виходячи з обсягу та видів робіт із захисту рослин, 

ґрунтово-кліматичних і ресурсних умов господарства, 

керуючись законодавчими актами та інструкціями стосовно 

охорони довкілля і праці, розробляти систему заходів із 

охорони довкілля та праці для окремих технологічних 

заходів доставки, збереження, використання та утилізації 

засобів захисту рослин. 

Виходячи із фітосанітарного стану посівів, ресурсної бази 

господарства, користуючись науковими рекомендаціями та 

враховуючи передовий досвід, складати календарний план 

підготовки спеціальних машин та обладнання, план 

обробки посівів та проведення заходів відповідних методів 

захисту рослин. 
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№ 

з/п 

Програмні 

компетентності 
Програмні результати навчання 

Виходячи з умов професійної діяльності, користуючись 

нормативно-методичними та технічними засобами, складати 

та приймати управлінські рішення щодо захисту рослин під 

час ситуативного аналізу потреби. 

Враховуючи кадрові можливості господарства, 

професійність кожного працівника, керуючись науковими 

рекомендаціями, організовувати атестацію та 

раціоналізацію робочих місць. 

4 

Наявність поглиблених 

знань правових і етичних 

норм для прогностичного 

оцінювання наслідків своєї 

професійної діяльності із 

захисту рослин під час 

розробки і здійснення 

соціально значущих 

проектів 

Аналізуючи інформацію з проблем науки і виробництва в 

сфері захисту рослин, враховуючи наявні ресурси, 

визначати наукову тематику досліджень. 

Враховуючи здатність ґрунтів до вітрової і водяної ерозії в 

конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, визначати 

ділянки території землекористування, які найбільш 

піддаються їх дії, керуючись нормативними документами та 

законами, розробляти заходи щодо захисту ґрунтів від 

ерозії. 

5 

Володіння активною 

соціальною мобільністю, 

навиками і уміннями в 

організації науково-

дослідних і науково-

виробничих робіт в 

управлінні науковим 

колективом 

Володіючи методикою закладення та проведення 

вегетаційних і польових дослідів, враховуючи наявні в 

області (районі) проблеми, а також особливості поширення 

шкідливих організмів, здійснювати роботу із захисту та 

карантину рослин. 

Вивчаючи інформацію з особових справ та у співбесіді, 

аналізуючи професійні та психологічні особливості членів 

колективу, визначати умови ефективного їх використання. 

Аналізуючи психолого-культурний рівень та соціальний 

статус працівників колективу, використовуючи 

адміністративні ресурси, керуючись принципами гуманізму 

та раціоналізму, визначати фактичний соціальний та 

психологічний стан членів колективу. 

Виходячи з програми та схеми дослідів, користуючись 

відповідними програмами з використанням відповідної 

документації, визначати ресурси та заходи з проведення 

польових і лабораторних досліджень. 

Виходячи з визначеного обсягу та видів засобів захисту 

необхідних для господарства, керуючись нормативними 

вимогами щодо їх доставки, обліку та утилізації, 

організовувати закупівлю, доставку, облік і списання 

засобів захисту рослин. 

Виходячи із завдань захисних заходів, користуючись 

оперативною інформацією, враховуючи особливості 

технологічних операцій, приймати управлінські рішення під 

час проведення робіт із захисту рослин  

Виходячи з інформації про стан посівного матеріалу, 

посівів та насаджень, а також зібраного врожаю, 

враховуючи наявні ресурси, керувати процесами щодо 
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№ 

з/п 

Програмні 

компетентності 
Програмні результати навчання 

збереження оптимального ентофітопатологічного стану 

об’єктів. 

Виходячи із виробничої необхідності, керуючись статутом 

господарства обіймати посаду керівника підрозділу з 

відповідним забезпеченням діяльності організаційної 

структури із захисту рослин. 

Враховуючи кадрові можливості господарства, 

професійність кожного працівника, керуючись науковими 

рекомендаціями, організовувати атестацію та 

раціоналізацію робочих місць. 

Враховуючи кадрові можливості господарства, 

професійність кожного працівника, керуючись науковими 

рекомендаціями, організовувати атестацію та 

раціоналізацію робочих місць. 

6 

Здатність проявляти 

ініціативу і нести особисту 

відповідальність, 

самостійність і 

оригінальний підхід, 

готовність вирішення 

складних, 

непередбачуваних у 

виробничих умовах 

ситуацій 

Виходячи із ґрунтово-кліматичних і ресурсних умов, 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення, 

використовуючи наукові досягнення, передовий досвід, з 

метою забезпечення високої продуктивності господарства, 

розробляти поточні та перспективні плани розвитку 

господарства. 

Виходячи із обсягу та видів робіт із захисту рослин, 

ґрунтово-кліматичних та ресурсних умов господарства, 

керуючись законодавчими актами та інструкціями стосовно 

охорони довкілля і праці, розробляти систему заходів із 

охорони довкілля та праці для окремих технологічних 

заходів доставки, збереження, використання та утилізації 

засобів захисту рослин. 

7 

Здатність до організації 

власної діяльності в 

контексті вирішення 

колективного завдання 

 

Аналізуючи наявну на ринках сучасну техніку та технології 

для захисту рослин, виходячи із можливостей господарства, 

керуючись знаннями та інформацією, визначати 

раціональний комплекс техніки та технологій для захисту 

рослин. 

Вивчаючи інформацію з особових справ та у співбесіді, 

аналізуючи професійні та психологічні особливості членів 

колективу, визначати умови ефективного їх використання. 

Аналізуючи психолого-культурний рівень та соціальний 

статус працівників колективу, використовуючи 

адміністративні ресурси, керуючись принципами гуманізму 

та раціоналізму, визначати фактичний соціальний та 

психологічний стан членів колективу. 

Виходячи із ґрунтово-кліматичних і ресурсних умов, 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення, 

використовуючи наукові досягнення, передовий досвід, з 

метою забезпечення високої продуктивності господарства, 

розробляти поточні та перспективні плани розвитку 

господарства. 

Враховуючи здатність ґрунтів до вітрової і водяної ерозії в 

конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, визначати 
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№ 

з/п 

Програмні 

компетентності 
Програмні результати навчання 

ділянки території землекористування, які найбільш 

піддаються їх дії, керуючись нормативними документами та 

законами, розробляти заходи щодо захисту ґрунтів від 

ерозії. 

Виходячи із календарних планів проведення робіт із 

захисту рослин, використовуючи відповідні методики та 

засоби, готувати робочі суміші, препарати та проводити 

обробку ними посівів. 

8 

Здатність враховувати 

соціально-особистісні, 

релігійні, політичні, 

моральні та інші 

уподобання членів 

колетиву, а також їх 

суспільні уподобання для 

вирішення питань, 

пов’язаних із професійною 

діяльністю 

Вивчаючи інформацію з особових справ та у співбесіді, 

аналізуючи професійні та психологічні особливості членів 

колективу, визначати умови ефективного їх використання. 

Аналізуючи психолого-культурний рівень та соціальний 

статус працівників колективу, використовуючи 

адміністративні ресурси, керуючись принципами гуманізму 

та раціоналізму, визначати фактичний соціальний та 

психологічний стан членів колективу. 

Користуючись інформацією з різних джерел про наявні 

оновлення технологій та матеріалів для захисту рослин, 

розробляти програми та плани занять з працівниками з 

підвищення їх кваліфікації. 

Користуючись інформацією з різних джерел про наявні 

оновлення технологій захисту рослин, розробляти програми 

та плани занять з працівниками з підвищення їх 

кваліфікації. 

Загальнонаукові компетентності 

9 

Базові уявлення про 

історичні етапи розвитку 

науки, найважливіші 

відкриття вітчизняних і 

зарубіжних учених, 

об'єктивну необхідність 

виникнення нових 

наукових напрямів 

Аналізуючи інформацію з проблем науки і виробництва в 

сфері захисту рослин, враховуючи наявні ресурси, 

визначати наукову тематику досліджень. 

10 

Володіння методами 

моделювання, аналізу 

результатів математичної 

обробки наукових даних із 

використанням сучасних 

комп'ютерних мереж, баз 

даних, програмних 

продуктів і ресурсів 

Інтернет з метою 

визначення їх 

достовірності і сфери 

використання 

Виходячи із походження та типу рослинної продукції, 

керуючись нормативними документами та знаннями, 

досліджувати наявність карантинних організмів. 

Виходячи із визначеного обсягу та видів засобів захисту 

необхідних для господарства, керуючись нормативними 

вимогами щодо їх доставки, обліку та утилізації, 

організовувати закупівлю, доставку, облік і списання 

засобів захисту рослин. 

Виходячи із умов професійної діяльності, користуючись 

нормативно-методичними та технічними засобами, складати та 

приймати управлінські рішення щодо захисту рослин під час 

ситуативного аналізу потреби. 

Виходячи зі стану збереження посівів, насаджень та 

зібраної продукції, керуючись методичними 

рекомендаціями та технічними засобами, розраховувати  
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№ 

з/п 

Програмні 

компетентності 
Програмні результати навчання 

ефективність інтегрованих систем та засобів захисту 

рослин. 

11 

Володіння принципами 

викладання природничих 

дисциплін у навчальних 

закладах І–ІІ рівнів 

акредитації, а також 

уявленнями про 

теоретичні та психолого-

педагогічні основи 

управління процесом 

навчання 

Вивчаючи інформацію з особових справ та у співбесіді, 

аналізуючи професійні та психологічні особливості членів 

колективу, визначати умови ефективного їх використання. 

Аналізуючи психолого-культурний рівень та соціальний 

статус працівників колективу, використовуючи 

адміністративні ресурси, керуючись принципами гуманізму 

та раціоналізму, визначати фактичний соціальний та 

психологічний стан членів колективу. 

12 

Здатність до формування 

навчального матеріалу, 

читання  лекцій, 

проведення семінарів, 

проведення навчальних 

занять різних форм і 

керівництва НДР студентів 

Користуючись інформацією з різних джерел про наявні 

оновлення технологій та матеріалів для захисту рослин, 

розробляти програми та плани занять з працівниками з 

підвищення їх кваліфікації. 

Виходячи із стану збереження посівів, насаджень та 

зібраної продукції, керуючись методичними 

рекомендаціями та технічними засобами, розраховувати 

ефективність інтегрованих систем та засобів  захисту 

рослин. 

Вивчаючи інформацію з особових справ та у співбесіді, 

аналізуючи професійні та психологічні особливості членів 

колективу, визначати умови ефективного їх використання. 

Аналізуючи психолого-культурний рівень та соціальний 

статус працівників колективу, використовуючи 

адміністративні ресурси, керуючись принципами гуманізму 

та раціоналізму, визначати фактичний соціальний та 

психологічний стан членів колективу. 

Користуючись інформацією з різних джерел про наявні 

оновлення технологій та матеріалів для захисту рослин, 

розробляти програми та плани занять з працівниками з 

підвищення їх кваліфікації. 

Користуючись інформацією з різних джерел про наявні 

оновлення технологій захисту рослин, розробляти програми 

та плани занять з працівниками з підвищення їх 

кваліфікації.  

Виходячи із календарних планів проведення захисних 

заходів, враховуючи рівень професійної підготовки 

працівників, керуючись сучасними науковими 

рекомендаціями, проводити заняття з навчання працівників 

з метою підвищення їх кваліфікації та ознайомлення із 

санітарними правилами під час роботи із засобами захисту 

рослин. 

13 

Володіння методами 

фундаментальних і 

прикладних науково-

дослідних робіт 

Володіючи методикою закладення та проведення 

вегетаційних і польових дослідів, враховуючи наявні в 

області (районі) проблеми, а також особливості поширення 

шкідливих організмів, здійснювати роботу із захисту та 
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карантину рослин. 

Виходячи із програми та схеми дослідів, користуючись 

відповідними програмами з використанням відповідної 

документації, визначати ресурси та заходи із проведення 

польових і лабораторних досліджень. 

Інструментальні компетентності 

14 

Здатність до письмової й 

усної комунікації рідною 

мовою 

Вивчаючи інформацію з особових справ та у співбесіді, 

аналізуючи професійні та психологічні особливості членів 

колективу, визначати умови ефективного їх використання. 

Аналізуючи психолого-культурний рівень та соціальний 

статус працівників колективу, використовуючи 

адміністративні ресурси, керуючись принципами гуманізму 

та раціоналізму, визначати фактичний соціальний та 

психологічний стан членів колективу. 

Користуючись інформацією з різних джерел про наявні 

оновлення технологій захисту рослин, розробляти програми 

та плани занять з працівниками з підвищення їх 

кваліфікації. 

Виходячи з завдань захисних заходів, користуючись 

оперативною інформацією, враховуючи особливості 

технологічних операцій, приймати управлінські рішення під 

час проведення робіт із захисту рослин. 

Виходячи з інформації про стан посівного матеріалу, 

посівів та насаджень, а також зібраного врожаю, 

враховуючи наявні ресурси, керувати процесами із 

збереження оптимального ентофітопатологічного стану 

об’єктів. 

15 
Знання іноземної мови 

(мов) 

Користуючись інформацією з різних джерел про наявні 

оновлення технологій та матеріалів для захисту рослин, 

розробляти програми  та плани занять з працівниками з 

підвищення їх кваліфікації. 

16 
Уміння роботи з 

комп'ютером 

Користуючись інформацією з різних джерел про наявні 

оновлення технологій та матеріалів для захисту рослин, 

розробляти програми та плани занять з працівниками з 

підвищення їх кваліфікації. 

Виходячи із визначеного обсягу та видів засобів захисту 

необхідних для господарства, керуючись нормативними 

вимогами щодо їх доставки, обліку та утилізації 

організовувати закупівлю, доставку та облік і списання 

засобів захисту рослин. 

17 
Уміння збирання та 

аналізу інформації 

Володіючи методикою закладення та проведення 

вегетаційних і польових дослідів, враховуючи наявні в 

області (районі) проблеми, а також особливості поширення 

шкідливих організмів, здійснювати роботу із захисту та 

карантину рослин. 

Аналізуючи наявну на ринках сучасну техніку та технології 

для захисту рослин, виходячи із можливостей господарства, 

керуючись знаннями та інформацією, визначати 
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раціональний комплекс техніки та технологій для захисту 

рослин. 

Виходячи із програми та схеми дослідів, користуючись 

відповідними програмами з використанням відповідної 

документації, визначати ресурси та заходи із проведення 

польових і лабораторних досліджень. 

18 
Володіння методами 

управління інформацією 

Аналізуючи інформацію з проблем науки і виробництва в 

сфері захисту рослин, враховуючи наявні ресурси, 

визначати наукову тематику досліджень. 

Загально професійні компетентності 

19 

Знання про найбільш 

актуальні проблеми 

сучасного теоретичного і 

експериментального 

природокористування в 

Україні та за її межами 

Аналізуючи наявну на ринках сучасну техніку та технології 

для захисту рослин, виходячи із можливостей господарства, 

керуючись знаннями та інформацією, визначати 

раціональний комплекс техніки і технологій для захисту 

рослин. 

Виходячи з завдань захисних заходів, користуючись 

оперативною інформацією, враховуючи особливості 

технологічних операцій, приймати управлінські рішення під 

час проведення робіт із захисту рослин. 

Виходячи із виробничої необхідності, керуючись статутом 

господарства обіймати посаду керівника підрозділу з 

відповідним забезпеченням функціонування і діяльність 

організаційної структури із захисту рослин. 

Виходячи з умов професійної діяльності, користуючись 

нормативно-методичними та технічними засобами, 

складати та приймати управлінські рішення щодо захисту 

рослин під час ситуативного аналізу потреби. 

Виходячи з календарних планів проведення захисних 

заходів, враховуючи рівень професійної підготовки 

працівників, керуючись сучасними науковими 

рекомендаціями, проводити заняття з навчання працівників 

з метою підвищення їх кваліфікації та ознайомлення із 

санітарними правилами під час роботи із засобами захисту 

рослин. 

20 

Здатність представляти 

підсумки виконаної 

роботи у вигляді звітів, 

доповідей на симпозіумах, 

конференціях, семінарах, 

наукових публікацій з 

використанням сучасних 

можливостей 

інформатики і вербальних 

методів, а також 

добиватися їх визнання 

професіоналами 

Виходячи з теми та об’єкта досліджень, володіючи 

методикою, здійснювати роботу з проведення 

лабораторного аналізу ефективності захисних заходів. 

Користуючись інформацією з різних джерел про наявні 

оновлення технологій та матеріалів для захисту рослин, 

розробляти програми та плани занять з працівниками з 

підвищення їх кваліфікації. 

Виходячи з виробничої необхідності, керуючись статутом 

господарства, обіймати посаду керівника підрозділу з 

відповідним забезпеченням функціонування і діяльність 

організаційної структури із захисту рослин. 
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21 

Готовність до 

самостійного 

професійного 

використання сучасного 

лабораторного і 

аналітичного обладнання, 

а також приладів щодо 

напрямів досліджень у 

захисті рослин 

Виходячи з теми та об’єкта досліджень, володіючи 

методикою, здійснювати роботу з проведення 

лабораторного аналізу ефективності захисних заходів. 

Враховуючи кадрові можливості господарства, 

професійність кожного працівника, керуючись науковими 

рекомендаціями, організовувати атестацію та 

раціоналізацію робочих місць. 

22 

Здатність застосовувати 

методики аналізу та 

діагностики 

агробіоценозів під час 

роботи з біологічними 

об'єктами у виробничих 

умовах 

Виходячи з теми та об’єкта досліджень, володіючи 

методикою, здійснювати роботу з проведення 

лабораторного аналізу ефективності захисних заходів. 

Виходячи із структури сільськогосподарських посівів, 

обсягу та виду зібраної продукції, а також довготривалого 

прогнозу розвитку шкідливих організмів, визначати місця, 

орієнтовні терміни, періодичність та масштаб відбору проб 

рослин, ґрунту і продукції у сховищах. 

Враховуючи прогноз заселення (зараження) та забур’янення 

посівів, насаджень та зібраної продукції рослин, керуючись 

нормативно-методичними матеріалами, проводити 

спостереження та обстеження з метою виявлення об’єктів, 

що підлягають знищенню під час захисних заходів. 

23 

Здатність використовувати 

попередньо отримані 

базові знання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем 

"бакалавр" та уміти 

поєднувати їх з фаховими 

дисциплінами освітньо-

кваліфікаційного рівня 

"магістр" 

Враховуючи здатність ґрунтів до вітрової і водяної ерозії в 

конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, визначати 

ділянки території землекористування, які найбільш 

піддаються їх дії, керуючись нормативними документами та 

законами, розробляти заходи щодо захисту ґрунтів від 

ерозії. 

24 

Здатність до формування 

наукового і 

методологічного 

обґрунтування 

оптимальної комплексної 

сертифікації продуктів 

реалізації 

високотехнологічних 

процесів 

сільськогосподарського 

виробництва 

Виходячи із ґрунтово-кліматичних і ресурсних умов, 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення, 

використовуючи наукові досягнення, передовий досвід, з 

метою забезпечення високої продуктивності господарства, 

розробляти поточні та перспективні плани розвитку 

господарства. 

25 

Брати участь на рівні 

експерта в оцінюванні 

якості 

сільськогосподарської 

продукції для успішної її 

конкуренції на ринку 

Виходячи із програм та схем дослідів, користуючись 

нормативною документацією визначати, розраховувати та 

використовувати обсяги залучення матеріальних та 

трудових ресурсів. 

Виходячи із інформації про стан посівного матеріалу, 

посівів та насаджень, а також зібраного врожаю, 
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враховуючи наявні ресурси, керувати процесами із 

збереження оптимального ентофітопатологічного стану 

об’єктів. 

Виходячи з рівня урожайності сільськогосподарських 

культур, враховуючи дані фітосанітарного стану посівів, 

користуючись математичними методиками моделювання 

врожаю, самостійно або в колективі прогнозувати можливі 

втрати врожаю від ентофітопатологічних об’єктів. 

26 

Готовність до проведення 

самостійних спостережень 

у сфері виробництва 

сільськогосподарської 

продукції на рівні 

експерта, що вимагає 

широкої фундаментальної 

підготовки і володіння 

навичками сучасних 

експериментальних 

методів досліджень 

Виходячи із тематики наукових досліджень, керуючись 

знаннями, відповідними методиками та нормативами, 

розробляти відповідно  до конкретних умов господарства 

програми та схеми польових та лабораторних досліджень. 

Виходячи із структури сільськогосподарських посівів, 

обсягу та виду зібраної продукції, а також довготривалого 

прогнозу розвитку шкідливих організмів, визначати місця, 

орієнтовні терміни, періодичність та масштаб відбору проб 

рослин, ґрунту і продукції у сховищах. 

Враховуючи прогноз заселення (зараження) та забур’янення 

посівів, насаджень та зібраної продукції рослин, керуючись 

нормативно-методичними матеріалами, проводити 

спостереження та обстеження з метою виявлення об’єктів, 

що підлягають знищенню під час захисних заходів. 

Згідно з технологією вирощування сільськогосподарських 

культур, спираючись на результати спостережень та обліку 

шкідливих орга-нізмів, керуючись власними знаннями та 

нормативною документа-цією, контролювати якість 

проведення технологічних процесів під час виконання 

захисних заходів. 

Виходячи із тематики наукових досліджень, керуючись 

знаннями, відповідними методиками та нормативами, 

розробляти відповідно  до конкретних умов господарства 

програми та схеми польових та лабораторних досліджень. 

27 

Здатність до 

комплексного аналізу і 

узагальнення результатів 

науково-дослідних робіт з 

використанням сучасних 

досягнень науки і техніки, 

передового вітчизняного 

та зарубіжного досвіду в 

галузях 

сільськогосподарського 

виробництва, 

евристичного пошуку і 

детального аналізу 

наукової і технічної 

інформації в захисті 

рослин і суміжних 

Аналізуючи наявну інформацію з проблем науки і 

виробництва в напрямі захисту рослин, враховуючи наявні 

ресурси, визначати наукову тематику досліджень. 

Враховуючи здатність ґрунтів до вітрової і водяної ерозії в 

конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, визначати 

ділянки території  землекористування, які найбільш 

піддаються їх дії, керуючись нормативними документами та 

законами, розробляти заходи щодо захисту ґрунтів від 

ерозії. 

Виходячи із завдань захисних заходів, користуючись 

оперативною інформацією, враховуючи особливості 

технологічних операцій, приймати управлінські рішення під 

час проведення робіт із захисту рослин 

Виходячи із інформації про стан посівного матеріалу, 

посівів та насаджень, а також зібраного врожаю, 

враховуючи наявні ресурси, керувати процесами із 
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дисциплін для наукової, 

патентної і маркетингової 

підтримки 

фундаментально-

прикладних досліджень і 

технологічних розробок, 

що проводяться 

збереження оптимального ентофітопатоло-гічного стану 

об’єктів. 

Виходячи із стану збереження посівів, насаджень та 

зібраної продукції, керуючись методичними 

рекомендаціями та технічними засобами, розраховувати 

ефективність інтегрованих систем та засобів захисту 

рослин. 

28 

Здатність до активної 

партнерської участі в 

роботі зарубіжних 

науково-дослідних 

лабораторій під час 

наукових стажувань, а 

також шляхом презентації 

стендових і усних 

доповідей на наукових 

конференціях, активна 

участь в організації 

міжнародної співпраці в 

рамках функціонування 

навчальних закладів, 

інститутів НААН 

України, науково-

технічних і науково-

освітніх центрів, центрів 

трансферу технологій 

Виходячи із виробничої необхідності, керуючись статутом 

господарства, обіймати посаду керівника підрозділу з 

відповідним забезпеченням функціонування і діяльність 

організаційної структури із захисту рослин. 

29 

Готовність до організації 

Інтернет-ресурсів для 

збору і розповсюдження 

знань у галузях 

сільськогосподарських 

наук 

Виходячи із виробничої необхідності, керуючись статутом 

господарства, обіймати посаду керівника підрозділу з 

відповідним забезпеченням діяльності організаційної 

структури із захисту рослин. 

30 

Кваліфіковане 

узагальнення наукових і 

експериментальних даних, 

підготовка публікацій у 

вітчизняних і зарубіжних 

виданнях, патентування 

отриманих результатів 

Аналізуючи інформацію з проблем науки і виробництва в 

сфері захисту рослин, враховуючи наявні ресурси, 

визначати наукову тематику досліджень. 

Виходячи із тематики наукових досліджень, керуючись 

знаннями, відповідними методиками та нормативами, 

розробляти відповідно до конкретних умов господарства 

програми та схеми польових та лабораторних досліджень. 

31 

Готовність до здійснення 

організаційних заходів у 

сфері реалізації 

запланованих науково-

дослідних робіт, контроль 

за дотриманням техніки 

безпеки і регламенту 

виконання робіт 

Володіючи методикою закладки та проведення 

вегетаційних і польових дослідів, враховуючи наявні в 

області (районі) проблеми, а також особливості поширення 

шкідливих організмів, здійснювати роботу із захисту та 

карантину рослин. 

Виходячи із обсягу та видів робіт із захисту рослин, 

ґрунтово-кліматичних та ресурсних умов господарства, 

керуючись законодавчими актами та інструкціями стосовно 

охорони довкілля і праці, розробляти систему заходів із 
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№ 

з/п 

Програмні 

компетентності 
Програмні результати навчання 

охорони довкілля та праці для окремих технологічних 

заходів доставки, збереження, використання та утилізації 

засобів захисту рослин. 

Виходячи із програми та схеми дослідів, користуючись 

відповідними програмами з використанням відповідної 

документації, визначати ресурси та заходи із проведення 

польових і лабораторних досліджень. 

Враховуючи санітарно-гігієнічні вимоги, згідно з законом 

"Про охорону праці", враховуючи відповідність фактичних 

умов праці, передбачати можливі небезпечні ситуації в 

господарстві та організовувати відповідні заходи з техніки 

безпеки на виробництві 

Виходячи із календарних планів проведення робіт із 

захисту рослин, використовуючи відповідні методики та 

засоби, готувати робочі суміші, препарати та проводити 

обробку ними посівів 

32 

Здатність до проведення 

експертизи результатів 

якості виконання науково-

дослідних робіт у сфері 

сільськогосподарських 

наук 

Виходячи із завдань захисних заходів, користуючись 

оперативною інформацією, враховуючи особливості 

технологічних операцій, приймати управлінські рішення  під 

час проведення робіт із захисту рослин 

Виходячи із інформації про стан посівного матеріалу, 

посівів та насаджень, а також зібраного врожаю, 

враховуючи наявні ресурси, керувати процесами із 

збереження оптимального ентофітопатологічного стану 

об’єктів. 

Згідно з технологією вирощування сільськогосподарських 

культур, спираючись на результати спостережень та обліку 

шкідливих організмів, керуючись власними знаннями та 

нормативною документацією контролювати якість 

проведення технологічних процесів під час виконання 

захисних заходів. 

33 

Здатність до ведення 

кошторисної документації 

щодо забезпечення 

науково-дослідних робіт 

Виходячи із визначеного обсягу та видів засобів захисту 

необхідних для господарства, керуючись нормативними 

вимогами щодо їх доставки, обліку та утилізації 

організовувати закупівлю, доставку, облік і списання 

засобів захисту рослин. 

Виходячи із програм та схем дослідів, користуючись 

нормативною документацією, визначати, розраховувати та 

використовувати обсяги залучення матеріальних та 

трудових ресурсів. 

Спеціалізовано-професійні компетенції 

34 

Здатність до розробки 

бізнес-планів і проведення 

попередніх маркетингових 

досліджень для 

комерціалізації продуктів 

інтелектуальної 

(теоретичної, наукової та 

Виходячи із програм та схем дослідів, користуючись 

нормативною документацією, визначати, розраховувати та 

використовувати обсяги залучення матеріальних та 

трудових ресурсів. 
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експериментальної) 

діяльності 

35 

Володіти новими 

теоретичними підходами і 

принципами під час 

розробки та проведенні 

наукових досліджень із 

застосуванням нових 

засобів захисту рослин 

Виходячи із програми та схеми дослідів, користуючись 

відповідними програмами з використанням відповідної 

документації, визначати ресурси та заходи із проведення 

польових і лабораторних досліджень. 

36 

Готовність до експертного 

дослідження з 

використанням сучасних 

методів аналізу природи 

(фізіологічних, хімічних, 

фізичних і механічних 

властивостей) заходів 

захисту рослин, що були 

здійснені, а також їх 

впливу на довкілля та 

шкодочинні об’єкти 

Враховуючи здатність ґрунтів до поглинання важких 

металів (післядія пестицидів), керуючись нормативними 

документами та законами, визначати шляхи запобігання їх 

нагромадженню і розробляти шляхи зменшення їх 

негативної дії на сільськогосподарському об`єкті. 

Виходячи із стану збереження посівів, насаджень та 

зібраної продукції, керуючись методичними 

рекомендаціями та технічними засобами, розраховувати 

ефективність інтегрованих систем та засобів захисту 

рослин. 

37 

Здатність визначати, 

розробляти і застосовувати 

різні методи захисту 

рослин від шкідливих 

організмів з урахуванням 

фітосанітарного стану, 

прогнозів різної 

завчасності, екологічної 

ситуації і економічної 

доцільності; 

Виходячи із стану розвитку с.-г. культур, керуючись 

коротко- і довгостроковими прогнозами, самостійно (або в 

складі робочої групи) розробляти найбільш ефективні 

екологічно безпечні та економічно вигідні технології 

захисту рослин. 

Виходячи із обсягу та видів робіт із захисту рослин, 

ґрунтово-кліматичних та ресурсних умов господарства, 

керуючись законодавчими актами та інструкціями стосовно 

охорони довкілля і праці, розробляти систему заходів із 

охорони довкілля та праці для окремих технологічних 

заходів доставки, збереження, використання та утилізації 

засобів захисту рослин. 

Виходячи із фітосанітарного стану посівів, ресурсної бази 

господарства, користуючись науковими рекомендаціями та 

враховуючи передовий досвід, складати календарний план 

підготовки спеціальних машин та обладнання, план 

обробки посівів та проведення заходів відповідних методів 

захисту рослин. 

Враховуючи здатність ґрунтів до поглинання важких 

металів (післядія пестицидів), керуючись нормативними 

документами та законами, визначати шляхи запобігання їх 

нагромадженню і розробляти шляхи зменшення їх 

негативної дії на сільськогосподарському об`єкті 

Враховуючи результати обліку шкідників, збудників хвороб 
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та насіння бур`янів у ґрунті, на вегетуючих рослинах та 

рослинних рештках, володіючи математичними методиками 

прогнозування, своєчасно розробляти прогнози 

ентофітопатологічного стану посівів та насаджень різних 

строків. 

Виходячи з принципів економічно-вигідного 

сільськогосподарського виробництва, враховуючи 

технології вирощування, урожайність с.-г. культур в умовах 

господарств, користуючись відповідними нормати-вами, 

своєчасно розраховувати показники економічної 

доцільності проведення заходів із захисту рослин. 

Виходячи з календарних планів проведення 

профілактичних чи знищувальних заходів, керуючись 

методиками та інструкціями за допомогою наявного 

налагоджувального інвентарю, проводити налагодження та 

налаштування технічних засобів для захисту рослин. 

Виходячи із запланованого урожаю, керуючись 

результатами польових обстежень у лабораторних умовах, 

проводити аналіз видового складу, поширення та розвитку 

шкідливих організмів сільськогосподарських культур. 

Виходячи з планів проведення захисних заходів, керуючись 

сучасними методиками та інструкціями до препаратів фірм-

виробників із допомогою відповідних знарядь, механізмів 

чи приладів у польових умовах, проводити роботи із 

захисту сільськогосподарських рослин. 

38 

Здатність застосовувати 

методичні основи 

проектування і виконання 

польових вегетаційних і 

лабораторних досліджень з 

використанням сучасної 

апаратури і 

обчислювальних 

комплексів із захисту 

рослин, здатність 

генерувати нові ідеї і 

методичні рішення 

Виходячи з теми та об’єкта досліджень, володіючи 

методикою, здійснювати роботу з проведення 

лабораторного аналізу ефективності захисних заходів. 

Виходячи із тематики наукових досліджень, керуючись 

знаннями, відповідними методиками та нормативами, 

розробляти відповідно до конкретних умов господарства 

програми і схеми польових та лабораторних досліджень. 

39 

Уміння керувати 

виробничим колективом, 

знання нормативних 

документів, 

регламентуючих 

організацію і методику 

проведення науково-

дослідних і виробничо-

технологічних робіт із 

захисту рослин 

Аналізуючи наявну на ринках сучасну техніку та технології 

для захисту рослин, виходячи із можливостей господарства, 

керуючись знаннями та інформацією, визначати 

раціональний комплекс техніки та технологій для захисту 

рослин. 

Вивчаючи інформацію з особових справ та у співбесіді, 

аналізуючи професійні та психологічні особливості членів 

колективу, визначати умови ефективного їх використання. 

Аналізуючи психолого-культурний рівень та соціальний 

статус працівників колективу, використовуючи 

адміністративні ресурси, керуючись принципами гуманізму 
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та раціоналізму визначати фактичний соціальний та 

психологічний стан членів колективу. 

Виходячи із завдань захисних заходів, користуючись 

оперативною інформацією, враховуючи особливості 

технологічних операцій, приймати управлінські рішення під 

час проведення робіт із захисту рослин. 

Враховуючи кадрові можливості господарства, 

професійність кожного працівника, керуючись науковими 

рекомендаціями, організовувати атестацію та 

раціоналізацію робочих місць. 

Виходячи з технологічних карт та попереднього планування 

витрат на вирощування сільськогосподарських культур, 

користуючись нормативними вимогами Держстандарту, 

контролювати ведення первинної облікової документації під 

час роботи із засобами захисту рослин. 

40 

Готовність до самостійної 

підготовки і проведення 

семінарів, науково-

дослідних груп для 

вирішення поставлених 

завдань із захисту рослин у 

рамках функціонування 

аналітичних і 

сертифікаційних центрів, 

керівництво різними 

кваліфікаційними 

роботами студентів і 

стажистів 

Аналізуючи психолого-культурний рівень та соціальний 

статус працівників колективу, використовуючи 

адміністративні ресурси, керуючись принципами гуманізму 

та раціоналізму, визначати фактичний соціальний і 

психологічний стан членів колективу. 

Користуючись інформацією з різних джерел про наявні 

оновлення технологій та матеріалів для захисту рослин, 

розробляти програми та плани занять з працівниками з 

підвищення їх кваліфікації. 

Користуючись інформацією з різних джерел про наявні 

оновлення технологій захисту рослин, розробляти програми 

та плани занять з працівниками з підвищення їх 

кваліфікації. 

Виходячи із календарних планів проведення захисних 

заходів, враховуючи рівень професійної підготовки 

працівників, керуючись сучасними науковими 

рекомендаціями, проводити заняття з навчання працівників 

з метою підвищення їх кваліфікації та ознайомлення із 

санітарними правилами під час роботи із засобами захисту 

рослин. 

Виходячи із робочої програми та календарно-тематичного 

плану проведення занять із навчальної дисципліни, 

керуючись відповідними педагогічними принципами та 

вимогами, формувати у студентів знання та уміння із 

захисту рослин. 

41 

Здатність до педагогічної 

діяльності щодо 

гармонізації 

фундаментальних, 

природничо-наукових та 

спеціалізованих  

дисциплін з практичним 

оволодінням 

Користуючись інформацією з різних джерел про наявні 

оновлення технологій та матеріалів для захисту рослин, 

розробляти програми та плани занять з працівниками з 

підвищення їх кваліфікації. 

Користуючись інформацією з різних джерел про наявні 

оновлення технологій захисту рослин, розробляти програми 

та плани занять з працівниками з підвищення їх 

кваліфікації. 
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експериментальними 

методами дослідження 

Виходячи із робочої програми та календарно-тематичного 

плану проведення занять із навчальної дисципліни, 

керуючись відповідними педагогічними принципами та 

вимогами, формувати у студентів знання та уміння із 

захисту рослин. 

42 

Здатність враховувати 

особливості застосування 

прогресивних технологій 

та засобів захисту рослин 

від шкідливих організмів, 

а також під час 

прогнозування урожаю із 

використанням 

ресурсоощадних 

технологій в 

інтегрованому захисті 

рослин 

Аналізуючи наявну на ринках сучасну техніку та технології 

для захисту рослин, виходячи із можливостей господарства, 

керуючись знаннями та інформацією, визначати 

раціональний комплекс техніки та технологій для захисту 

рослин. 

Виходячи із стану розвитку с.-г. культур, керуючись 

коротко- і довгостроковими прогнозами, самостійно (або в 

складі робочої групи) розробляти найбільш ефективні 

екологічно безпечні та економічно вигідні технології 

захисту рослин. 

Виходячи із фітосанітарного стану посівів, ресурсної бази 

господарства, користуючись науковими рекомендаціями та 

враховуючи передовий досвід, складати календарний план 

підготовки спеціальних машин та обладнання, план 

обробки посівів і проведення заходів відповідних методів 

захисту рослин. 

Виходячи з рівня урожайності сільськогосподарських 

культур, враховуючи дані фітосанітарного стану посівів, 

користуючись математичними методиками моделювання 

врожаю, самостійно або в колективі прогнозувати можливі 

втрати врожаю від ентофітопатологічних об’єктів. 

43 

Здатність застосовувати 

професійно-профільовані 

знання і уміння під час 

виробництва 

рослинницької продукції 

Виходячи із програм та схем дослідів, користуючись 

нормативною документацією, визначати, розраховувати та 

використовувати обсяги залучення матеріальних та 

трудових ресурсів. 

Враховуючи здатність ґрунтів до вітрової і водяної ерозії в 

конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, визначати 

ділянки території землекористування, які найбільш 

піддаються їх дії, керуючись нормативними документами та 

законами, розробляти заходи щодо захисту ґрунтів від 

ерозії. 

Виходячи з технологічних карт та попереднього планування 

витрат на вирощування сільськогосподарських культур, 

користуючись нормативними вимогами Держстандарту, 

контролювати ведення первинної облікової документації під 

час роботи із засобами захисту рослин. 

Виходячи з рівня урожайності сільськогосподарських 

культур, враховуючи дані фітосанітарного стану посівів, 

користуючись математичними методиками моделювання 

врожаю, самостійно або в колективі прогнозувати можливі 

втрати врожаю від ентофітопатологічних об’єктів. 
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44 

Здатність використовувати 

знання та уміння з 

особливостей розвитку, 

розмноження і поширення 

шкідливих організмів для 

розробки сезонних, 

короткострокових, 

довгострокових прогнозів 

Виходячи із ґрунтово-кліматичних і ресурсних умов, 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення, 

використовуючи наукові досягнення, передовий досвід, з 

метою забезпечення високої продуктивності господарства, 

розробляти поточні та перспективні плани розвитку 

господарства. 

Використовуючи нормативну інформацію та методичні 

рекомендації стосовно шкідливих організмів для 

конкретних регіональних умов, самостійно (або в складі 

робочої групи) розробляти систему забезпечення прогнозу 

розвитку та сигналізації. 

Враховуючи результати обліку шкідників, збудників хвороб 

та насіння бур`янів у ґрунті, на вегетуючих рослинах та 

рослинних рештках, володіючи математичними методиками 

прогнозування, своєчасно розробляти прогнози 

ентофітопатологічного стану посівів та насаджень різних 

строків. 

Виходячи з принципів економічно-вигідного 

сільськогосподарського виробництва, враховуючи 

технології вирощування, урожайність с.-г. культур в умовах 

господарств, користуючись відповідними нормативами, 

своєчасно розраховувати показники економічної 

доцільності проведення заходів із захисту рослин. 

Виходячи із запланованого урожаю, керуючись 

результатами польових обстежень у лабораторних умовах, 

проводити аналіз видового складу, поширення та розвитку 

шкідливих організмів сільськогосподарських культур. 

45 

Здатність використовувати 

знання з особливостей 

розвитку та технологій 

розведення шовковичних 

шовкопрядів, бджіл, 

ентомофагів, акарифагів, 

антагоністів фітопатогенів 

для використання їх у 

біологічному захисті 

посівів 

Виходячи із стану розвитку с.-г. культур, керуючись 

коротко- і довгостроковими прогнозами, самостійно (або в 

складі робочої групи) розробляти найбільш ефективні 

екологічно безпечні та економічно вигідні технології 

захисту рослин. 

Використовуючи нормативну інформацію та методичні 

рекомендації стосовно шкідливих організмів для 

конкретних регіональних умов, самостійно (або в складі 

робочої групи) розробляти систему забезпечення прогнозу 

розвитку та сигналізації. 

Виходячи із обсягу та видів робіт із захисту рослин, 

ґрунтово-кліматичних та ресурсних умов господарства, 

керуючись законодавчими актами та інструкціями стосовно 

охорони довкілля і праці, розробляти систему заходів із 

охорони довкілля та праці для окремих технологічних 

заходів доставки, збереження, використання та утилізації 

засобів захисту рослин. 

Виходячи із фітосанітарного стану посівів, ресурсної бази 

господарства, користуючись науковими рекомендаціями та 

враховуючи передовий досвід, складати календарний план 
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підготовки спеціальних машин та обладнання, план 

обробки посівів та проведення заходів відповідних методів 

захисту рослин. 

Виходячи з фізичної суті заходів із захисту рослин, 

керуючись нормативними вимогами та інструкціями, 

своєчасно контролювати дотримання правил і вимог із 

забезпечення охорони довкілля від руйнівного та 

забруднювального впливу засобів захисту рослин. 

Виходячи з принципів економічно-вигідного 

сільськогосподарського виробництва, враховуючи 

технології вирощування, урожайність с.-г. культур в умовах 

господарств, користуючись відповідними нормативами, 

своєчасно розраховувати показники економічної 

доцільності проведення заходів із захисту рослин. 

46 

Здатність розробляти і 

застосовувати технології 

хімічного захисту рослин 

від шкідливих організмів 

Виходячи із ґрунтово-кліматичних і ресурсних умов, 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення, 

використовуючи наукові досягнення, передовий досвід, з 

метою забезпечення високої продуктивності господарства, 

розробляти поточні та перспективні плани розвитку 

господарства. 

Враховуючи санітарно-гігієнічні вимоги, згідно із Законом 

України "Про охорону праці", враховуючи відповідність 

фактичних умов праці, передбачати можливі небезпечні 

ситуації в господарстві та організовувати відповідні заходи 

з техніки безпеки на виробництві. 

Виходячи із календарних планів проведення робіт із 

захисту рослин,  використовуючи відповідні методики та 

засоби, готувати робочі суміші, препарати та проводити 

обробку ними посівів. 

Виходячи із фізичної суті заходів із захисту рослин, 

керуючись нормативними вимогами та інструкціями, 

своєчасно контролювати    дотримання правил та вимог із 

забезпечення охорони довкілля від руйнівного та 

забруднювального впливу засобів захисту рослин. 

Виходячи із запланованого обсягу обробок, користуючись 

інформацією про правила змішування препаратів у бакових 

сумішах, використовуючи наявні у господарстві ресурси, 

готувати маточні розчини та робочі суміші засобів захисту 

рослин. 

Виходячи з календарних планів проведення 

профілактичних чи знищувальних заходів, керуючись 

методиками та інструкціями, за допомогою наявного 

налагоджувального інвентарю, проводити налагодження та 

налаштування технічних засобів для захисту рослин. 

Виходячи з планів проведення захисних заходів, керуючись 

сучасними методиками та інструкціями до препаратів фірм-

виробників, із допомогою відповідних знарядь, механізмів 

чи приладів у польових умовах, проводити роботи із 
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захисту сільськогосподарських рослин та плодових 

насаджень. 

47 

Володіти глибокими 

знаннями та практичними 

навичками ідентифікації 

відсутніх та обмежено 

поширених шкідливих 

організмів з метою 

недопущення їх 

проникнення в Україну 

Виходячи із запланованого урожаю, керуючись 

результатами польових обстежень у лабораторних умовах, 

проводити аналіз видового складу, поширення та розвитку 

шкідливих організмів сільськогосподарських культур. 

48 

Здатність використовувати 

глибокі знання, та 

практичні навички із 

стандартизації та основ 

правової діяльності під час 

підготовки документації 

до ліцензування діяльності 

в захисті рослин 

Виходячи з технологічних карт та попереднього планування 

витрат на вирощування сільськогосподарських культур, 

користуючись нормативними вимогами Держстандарту, 

контролювати ведення первинної облікової документації 

під час роботи із засобами захисту рослин. 

49 

Здатність проводити 

планування сортименту та 

обсягів закупівлі засобів 

захисту, машин і 

обладнання для 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур у господарствах 

різної форми власності 

Виходячи із ґрунтово-кліматичних і ресурсних умов, 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення, 

використовуючи наукові досягнення, передовий досвід, з 

метою забезпечення високої продуктивності господарства, 

розробляти поточні та перспективні плани розвитку 

господарства. 

Виходячи із визначеного обсягу та видів засобів захисту 

необхідних для господарства, керуючись нормативними 

вимогами щодо їх доставки, обліку та утилізації, 

організовувати закупівлю, доставку, облік і списання 

засобів захисту рослин. 

Виходячи із програм та схем дослідів, користуючись 

нормативною документацією, визначати, розраховувати та 

використовувати обсяги залучення матеріальних та 

трудових ресурсів. 

Враховуючи санітарно-гігієнічні вимоги, згідно із Законом 

України "Про охорону праці", враховуючи відповідність 

фактичних умов праці, передбачати можливі небезпечні 

ситуації в господарстві та організовувати відповідні заходи 

з техніки безпеки на виробництві. 

50 

Здатність розробляти 

різнострокові прогнози 

появи, розвитку, 

розмноження і поширення 

шкідливих організмів за 

сучасних технологій 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур у різних ґрунтово-

кліматичних зонах 

Виходячи із ґрунтово-кліматичних і ресурсних умов, 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення, 

використовуючи наукові досягнення, передовий досвід, з 

метою забезпечення високої продуктивності господарства, 

розробляти поточні та перспективні плани розвитку 

господарства. 

Використовуючи нормативну інформацію та методичні 

рекомендації стосовно шкідливих організмів для 

конкретних регіональних умов, самостійно (або в складі 

робочої групи) розробляти систему забезпечення прогнозу 
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України розвитку та сигналізації. 

Враховуючи результати обліку шкідників, збудників хвороб 

та насіння бур`янів у ґрунті, вегетуючих рослинах та 

рослинних рештках, володіючи математичними методиками 

прогнозування, самостійно або у колективі розробляти 

прогнози ентофітопатологічного стану посівів та насаджень 

різних строків. 

51 

Здатність до реалізації 

наукових проектів 

міжнародних, 

національних грантів у 

галузі захисту рослин 

Аналізуючи інформацію з проблем науки і виробництва в 

сфері захисту рослин, враховуючи наявні ресурси, 

визначати наукову тематику досліджень. 

Аналізуючи наявну на ринках сучасну техніку та технології 

для захисту рослин, виходячи із можливостей господарства, 

керуючись знаннями та інформацією, визначати 

раціональний комплекс техніки та технологій для захисту 

рослин. 

Виходячи із ґрунтово-кліматичних і ресурсних умов, 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення, 

використовуючи наукові досягнення, передовий досвід, з 

метою забезпечення високої продуктивності господарства, 

розробляти поточні та перспективні плани розвитку 

господарства. 

Використовуючи нормативну інформацію та методичні 

рекомендації стосовно шкідливих організмів для 

конкретних регіональних умов, самостійно (або в складі 

робочої групи) розробляти систему забезпечення прогнозу 

розвитку та сигналізації. 

 

 

5. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 
 

5.1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами компонентів 

та циклами підготовки 

№ Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувача вищої 

освіти 

обов’язкові 

компоненти ОПП 

вибіркові 

компоненти 

ОПП 

Всього за весь термін 

навчання 

1. Цикл гуманітарної, 

соціально-економічної 

та. Природничо-

наукової підготовки 

7,0 (7,8%) 7,0 (7,8 %) 14,0 (15,6%) 

2. Цикл професійної та 

практичної підготовки 
50,0 (55,6%) 26,0 (28,8%) 76,0 (84,4%) 

Всього за весь термін 

навчання 
57,0 (63,3%) 33,0 (36,7%) 90 (100%) 
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5.2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми 

Шифр Назва компоненти ОПП 

Кількість 

годин 

Кількість 

кредитів  

Форма 

контролю 

1.  ОБОВЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

1.1.  Цикл гуманітарної, соціально-економічної тв. Природничо-наукової  

підготовки (шифр – ГСНО) 

ГСНО 1. Логістика і комунікації у захисті рослин 90 3,0 залік 

ГСНО 2. 
Методологія і організація наукових 

досліджень 
90 3,0 

залік 

Усього за циклом  180 6,0   

1.2.  Цикл професійної та практичної підготовки (шифр – ППО) 

ППО 1. 
Управління чисельність бур’янів в 

агрофітоценозах 90 
3,0 іспит 

ППО 2. 

Комплексні системи захисту 

сільськогосподарських культур від 

хвороб 90 

3,0 іспит 

ППО 3. Управління чисельністю комах-фітофагів 90 3,0 залік 

ППО 4. 
Фізіологічні зміни в живих організмах від 

застосування пестицидів 120 
4,0 іспит 

ППО 5. Технологія вирощування організмів у 

біологічному захисті рослин 120 
4,0 

іспит, 

ППО 6. Епіфітотіологія 120 4,0 іспит 

ППО 7. Патологія насіння 120 4,0 іспит 

ППО 8. Цивільний захист та охорона праці в 

захисті рослин 90 
3,0 

залік 

ППО 9. Стандартизація і правознавство у захисті 

рослин 120 
4,0 

залік 

Усього за циклом  960 32,0  

Разом обов’язкові компоненти спеціальності 

*з урахуванням економічної атестації 1290* 43,0*  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

2.1. Цикл гуманітарної, соціально-економічної тв. Природничо-наукової  

підготовки (шифр – ГСНВ) 

ГСНВ 1. 
Ділова іноземна мова: англійська, 

німецька чи французька  
90 3,0 

іспит 

ГСНВ 2. 
Філософія науки або Організація 

аграрного бізнесу 
90 3,0 

залік 

Усього за циклом  180 6,0  

Цикл професійної та практичної підготовки (шифр – ППВ) 

(спеціалізація – фітопатологія) 

ППВ 1 
Агрофітонцидологія  

90 3,0 іспит, 
Біологічні методи у захисті рослин 
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Шифр Назва компоненти ОПП 

Кількість 

годин 

Кількість 

кредитів  

Форма 

контролю 

ППВ 2 
С.-г вірусологія  

90 3,5 залік, 
Бактеріози рослин 

ППВ 3 
Методи досліджень у фітопатології 

90 5,0 залік 
Методи випробування засобів захисту  

ППВ 4 

Імунологічний метод у захисті рослин   

90 3,0 залік Прикладна генетика і селекція на імунітет 

рослин 

ППВ 5 

Екологія патогенів 

90 3,0 залік Біологія патогенів і управління розвитком 

хвороб рослин 

ППВ-6 

Фізіолого-біохімічні аспекти стійкості 

рослин проти хвороб 120 4,0 іспит 

Інтегрований захист рослин 

ППВ-7 

Ідентифікація збудників хвороб с.-г 

культур 120 4,0 іспит 

Діагностика хвороб рослин 

Усього за циклом  720 24,0  

Разом вибіркові компоненти спеціальності 

*з урахуванням економічної атестації 
960* 32,0*  

РАЗОМ ЗА ОПП 2700 90  

 

 

5.3. Вимоги до структури програм дисциплін, практик, 

Індивідуальних завдань 

 

Результати навчання магістра визначаються за видами навчальної 

діяльності як конкретизація програмних (інтегративних) результатів 

навчання в програмах 

навчальних дисциплін, практик, індивідуальних завдань і застосовуються як 

критерії відбору необхідних змістових модулів та відповідних навчальних 

елементів. 

Зв'язок освітньої програми з програмами підготовки за видами 

навчальної 

діяльності забезпечує комплексну якість вищої освіти. 
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Програма дисципліни має визначати також загальний час на засвоєння, 

форму підсумкового контролю, перелік базових дисциплін, вимоги до 

інформаційно- методичного забезпечення, вимоги до засобів діагностики та 

критеріїв оцінювання, вимоги до структури робочої програми дисципліни. 

 

 

6. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра  – це встановлення 

фактичної відповідності рівня  та обсягу знань, умінь та компетентностей 

здобувача вищої освіти, який навчається за освітньою програмою, вимогам 

стандартів вищої освіти. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Атестація випускників спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» 

спеціалізації «Фітопатологія» проводиться у формі захисту магістерської 

кваліфікаційної роботи та завершується видачою документів встановленого 

зразка про присудження їм ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації 

«Дослідник із захисту рослин». 
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7. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

 КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

    Компоненти 
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ЗКЗ • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • 

ЗК4 • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • 

ЗК5 • • • • • • •        • • • • • • • • • • • • • • • 

ЗК6 • • • • • • •        • • • • • • • • • • • • • • • 

ЗК7        •                      

ЗК8          • •                   

ЗК9    

 

• 

    • •                     

ЗК10        • •                     

ЗК11                            • • 

ЗК12        • •                     
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ФК1  •                            
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ФК4    •              •        • •   
ФК5 • • • • • • • •       • • • • • • • • • • • • • • • 

ФК6 

 

       •                      
 ФК7        • • • •                   
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8. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН)  

ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
Компоненти 
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ПРН3  • • • • • • • • • • • •     • •  •     • •   • • 

ПРН4   • • •    •           •        • •   

ПРН5  • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • 

ПРН6          • •                     

ПРН7  • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • 

ПРН8  • • • • • • • • • • • •    • • • • • • • • • • • • • • • 
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ПРН10         • •                      
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ПРН 18 • • • • • • • • • •                      

ПРН 19          • • • • • • • • • • • • •          

ПРН 20  • • • • • • • • • • •          • • • • • • • • • • 

ПРН 21            • • • • •      • • • • • • • • • • 

ПРН 22       • • • •  • • • • •      • • • • • • • • • • 

ПРН 23       • • • •            • • • • • • • • • • 

ПРН 24  • • • • •                • • • • • • • • • • 

ПРН 25  • • • • •                • • • • • • • • • • 
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. 9. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ 

БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 
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[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 

laws/show/1556-18. 

2.  Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 

867-VIII від 08.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.40 [Електронний ресурс]: 
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України). 
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проект [Електронний ресурс] / М -во освіти і науки України. – К. – 

Режим доступу: (http://mon.gov.ua/citizens/zv’yazki-z-

gromadskistyu/gromadske-obgovorennya 2016.html). 

7. Наказ МОН України від 06.11.2015 №1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою КМУ від 

29 квітня 2015 року № 266». [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua. 

8. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / 

авт.-уклад.: В.М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А.В. 

Ставицький, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. 

: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с. ISBN 978-966-2432-22-

0.  

9. Постанова КМУ від 30.12.2015 №1187 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» [Електронний 
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10. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 
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