
Дисципліна Профілактика карантинних об’єктів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Профілактика 

карантинних об’єктів» значно підвищиться, якщо здобувач вищої 

освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як:  – 

«Ботаніка», «Ентомологія», «Фітопатологія», «Гербологія». 

Що буде вивчатися Навчальна дисципліна «Профілактика карантинних об’єктів» 

вивчає міжнародні вимоги під час імпорту та експорту підкарантинної 

продукції, вимоги до організації, методів та термінів проведення 

контрольних обстежень сільськогосподарських угідь, земель не 

сільськогосподарського призначення з метою виявлення карантинних 

шкідливих організмів. Вивчають ситуації, які можуть складатись на 

прикордонних пунктах при проведенні огляду об’єктів регулювання, 

вимоги, щодо неї. Порядок проведення обстежень 

сільськогосподарських культур, методиобстежень, прийняття рішень 

про ліквідацію вогнищ карантинних об’єктів, введення або 

скасування особливого карантинного режиму. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент опанує:  

− Закон України «Про карантин рослин», «Положення про Державну 

ветеринарну та фітосанітарну службу України» та інші законодавчі 

документи; 

− методики здійснення державного контролю за діяльністю 

розсадників, державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, 

діяльність яких пов'язана з обігом рослин, насіння і садивного 

матеріалу; 

− методики організації й проведення систематичних обстежень 

земель сільськогосподарського призначення і земель лісового 

фонду, пунктів карантину рослин та прилеглої до них території, 

місць обігу рослин, продуктів рослинного походження та інших 

об'єктів регулювання; 

− методики проведення спеціальних досліджень спільно з 

вітчизняними організаціями з карантину і захисту рослин та інших 

країн щодо оцінки відповідності (невідповідності) об'єктів 

регулювання фітосанітарним правилам. 

Буде вміти: 

− використовувати знання і уміння під час проведення інспектування 

рослин, що ростуть на землях сільськогосподарського призначення, 

у розсадниках, садах, лісах, відкритому ґрунті, теплицях та в інших 

місцях, включаючи місця для зберігання, переробки і транспортні 

засоби для переміщення об'єктів регулювання; 

− використовувати професійні спеціалізовані знання та уміння під час 

запровадження відповідно до законодавства термінових заходів для 

локалізації та ліквідації карантинних організмів та запобігання їх 

поширенню; 

− виявляти і застосовувати термінові заходи для локалізації та/або 

ліквідації карантинних організмів з урахуванням фітосанітарного 

стану, екологічної ситуації і економічної доцільності; 

− визначати рівень ризику, прийнятний для зарубіжних країн та 

зацікавлених партнерів; 

− використовувати спеціалізовані знання під час проведення 



інспектування та фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання; 

− використовувати спеціалізовані знання під час здійснення 

координації моніторингу, виявлення та ідентифікації регульованих 

шкідливих організмів в Україні; 

− розробляти проекти нормативно-правових актів у сфері карантину 

рослин; вести обліки бази даних та інформувати громадськість та 

зацікавлених партнерів про виявлення, наявність, поширення, 

локалізацію та за необхідності ліквідацію регульованих шкідливих 

організмів; 

− поширювати інформацію у сфері карантину рослин серед населення 

щодо поширення та ідентифікації відповідних карантинних 

організмів; 

− визначати і застосовувати різні засоби та заходи захисту рослин від 

шкідливих організмів з урахуванням фітосанітарного стану, 

прогнозів різної завчасності; 

− використовувати спеціалізовані знання під час здійснення 

державного контролю за виконанням фітосанітарних заходів та 

використання біологічних об’єктів логічної ситуації і економічної 

доцільності; 

− використовувати знання і уміння під час проведення інспектування 

рослин, що ростуть на землях сільськогосподарського призначення, 

у розсадниках, садах, лісах, відкритому ґрунті, теплицях та в інших 

місцях, включаючи місця для зберігання, переробки і транспортні 

засоби для переміщення об'єктів регулювання; 

− використовувати професійні спеціалізовані знання та уміння під час 

запровадження відповідно до законодавства термінових заходів для 

локалізації та ліквідації карантинних організмів та запобігання їх 

поширенню; 

− виявляти і застосувати термінові заходи для локалізації та/або 

ліквідації карантинних організмів з урахуванням фітосанітарного 

стану, екологічної ситуації і економічної доцільності; 

− розробляти новітні фітосанітарні заходи та застосувати їх до 

об’єктів регулювання (продукції рослинного походження). 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 7. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин. 

ПРН 8. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати 

організацію виробничих процесів під час проведення заходів із 

захисту рослин. 

ПРН 9. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих 

результатів діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і 

практики в професійній діяльності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

СК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, 

комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за сучасними 

принципами і методами. 

СК 2. Здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою 

забезпечення дотримання ними фітосанітарних заходів у процесі 

виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, експорту, 

імпорту, транзиту продукції рослинного походження. 

СК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення 

шкідливих організмів. 

СК 4. Здатність виявляти, локалізувати і ліквідовувати регульовані 

шкідливі організми за результатами інспектування та 

фітосанітарної експертизи. 



СК 6. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, 

екологічні, економічні) внаслідок занесення чи поширення 

регульованих шкідливих організмів. 

СК 7. Здатність здійснювати фітосанітарний моніторинг щодо 

виявлення, ідентифікації та визначення особливостей біології та 

екології шкідливих організмів в Україні та відповідно до угод СОТ, 

СФЗ, європейських вимог. 

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-

господарські методи для довгострокового регулювання розвитку та 

поширення шкідливих організмів до господарсько невідчутного 

рівня на основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, енергоощадних та 

природоохоронних технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і карантину рослин 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та 

громадянами, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, 

водними об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, зберіганням і 

використанням відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення лабораторних занять та самостійної 

роботи студентів, інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


