
Перелік вибіркових дисциплін, які пропонує факультет АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Дисципліни вільного вибору циклу загальної підготовки на 2021-2022 н.р. на 3-4 семестри 
 

 

 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

 

 

Кафедра, 

що 

пропонує 
дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати 
дисципліну 

 

Компетентності 

(загальні та/або 

фахові,  на 

розвиток яких 

спрямована 

навчальна 

дисципліна 

 

Результати 

навчання за 

навчальною 

дисципліною 

 

Методи викладання, 

що пропонуються 

(лекції, практики, 

командна 

робота, проєктна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

 

Рівень освіти, 

для якого  

пропонується 

дисципліна 

 

 

Перелік галузей 

знань / спеціальність, 

для яких 

пропонується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, 

які можуть 

записатися 

на 
дисципліну 

* 

Вхідні 

вимоги до 

здобувачів, 

які хочуть 
обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

 

Обмежен

ня щодо 

семестру 

вивчення 

 

Лекції 

Семінарські 

та практичні 

заняття, 
лабораторні 

роботи 

Тваринництв

о 

Технології 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

та кінології 

Ладика Любов 

Миколїавна 

1. Здатність 

базові знання 

основних 

підрозділів 

аграрної науки 

(рослинництво, 

землеробство, 

селекція та 

насінництво, 

агрохімія, 

плодівництво, 

овочівництво, 

ґрунтознавство, 

кормовиробницт

во, механізація в 

рослинництві, 

захист рослин). 

2. Здатність 

вирощувати, 

розмножувати  

сільськогосподар

ські культури та 

здійснювати 

технологічні 

операції з 

первинної 

переробки і 

зберігання 

продукції. 

3. Знання та 

розуміння 

основних 

біологічних і 

агротехнологічни

х концепцій, 

правил і теорій, 

пов’язаних з 

вирощуванням 

1. Аналізувати та 

інтерпретувати 

знання із 

загальної та 

спеціальної 

професійної 

підготовки в 

обсязі, 

необхідному для 

спеціалізованої 

професійної 

роботи в галузі 

агрономії. 

2. Проектувати та 

організовувати 

заходи 

вирощування 

високоякісної 

сільськогосподар

ської продукції та 

відповідно до 

чинних вимог. 

3. Інтегрувати й 

удосконалювати 

виробничі процеси

вирощування 

сільськогосподарсь

кої продукції 

відповідно до 

чинних вимог. 

4. Планувати 

економічно вигідне 

виробництво 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

 

 

Лекції; практичні 

заняття; самостійні 

заняття 
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сільськогосподар

ських та інших 

рослин. 

4. Здатність 

застосовувати 

знання та 

розуміння 

фізіологічних 

процесів 

сільськогосподар

ських рослин для 

розв’язання 

виробничих 

технологічних 

задач 
Насіннє-
знавство 

Рослинництва Жатова Галина 
Олексіївна 

1.. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності .  

2.. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

3. Знання та 

розуміння 

основних 

біологічних і 

агротехнологічних 

концепцій, правил і 

теорій, пов’язаних 

з вирощуванням 

сільськогосподарсь

ких та інших 

рослин. 

4. Здатність 

застосовувати 

знання та 

розуміння 

фізіологічних 

процесів 

сільськогосподарсь

ких рослин для 

розв»язання 

виробничих 

технологічних 

задач. 

5.Здатність 

1.Використовувати 

нормативно-правові 

документи, наукову 

літературу та інші 

інформаційні 

джерела при в 

технологіях 

отримання насіння в 

агроценозах.. 

2.Знати особливості 

біології, екології 

рослин агроценозів, 

які забезпечують 

формування 

високоякісного 

насіння 

3.Знати особливості 

технологій 

вирощування 

насннєвого 

матеріалу в 

промислових 

умовах 

4.Обґрунтовувати та 

розробляти 

комплексні схеми 

рослинництва для 

підприємств, 

установ, організацій 

усіх форм власності, 

діяльність яких 

пов'язана з 

вирощуванням 

насіння . 

5.Знати загальні 

Лекції; 
Лабораторні заняття; 

інтерактивні заняття 

семінарські заняття, 
дискусії, 

групова робота 
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розв’язувати 

широке коло 

проблем та задач у 

процесі 

вирощування 

сільськогосподарсь

ких культур, 

шляхом розуміння 

їх біологічних 

особливостей та 

використання як 

теоретичних, так і 

практичних 

методів. 

6.  Вміти 

застосовувати 

фахові 

компетентності, 

щоб претендувати 

на первинні посади 

з агрономічних 

спеціальностей 

тенденції розвитку 

сучасних технологій 

насінництва та 

насіннєзнавства в 

інших країнах, 

оцінювати їх 

ефективність, 

впроваджувати 

найбільш ефективні 

методи та 

технологічні 

прийоми отримання 

високоякісного 

насіння у практичну 

виробничу 

діяльність. 

Мікробіологі

я з основами 

вірусології 

екології та 

ботаніки 

Жатова Галина 

Олексіївна 

1. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності .  

2. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

3. Знання та 

розуміння 

основних 

біологічних і 

агротехнологічних 

концепцій, правил і 

теорій, пов’язаних 

з вирощуванням 

сільськогосподарсь

ких та інших 

рослин. 

4. Здатність 

науково 

обґрунтовано 

використовувати 

добрива та засоби 

захисту рослин, з 

1.Знати особливості 

біології, екології 

корисних 

мікроорганізмів 

агроценозів, які 

використовуються 

або є 

перспективними в 

системах 

біологічного 

захисту рослин та 

технологіях 

вирощування с.г. 

культур  

2.Обґрунтовувати та 

розробляти 

комплексні схеми 

біологічного 

рослинництва для 

підприємств, 

установ, організацій 

усіх форм власності, 

діяльність яких 

пов'язана з 

вирощуванням 

культур 

сільськогосподарськ

ого та іншого 

Лекції;  

Лабораторні 

заняття; 

інтерактивні 

заняття 

семінарські заняття,  

дискусії,  

групова робота 
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урахуванням їх 

хімічних і 

фізичних 

властивостей та 

впливу на 

навколишнє 

середовище. 

5.Здатність 

розв’язувати 

широке коло 

проблем та задач у 

процесі 

вирощування 

сільськогосподарсь

ких культур, 

шляхом розуміння 

їх біологічних 

особливостей та 

використання як 

теоретичних, так і 

практичних 

методів. 

 

 

призначення 

3.Обґрунтовувати 

біологічні методи 

для тривалого 

регулювання, 

розвитку та 

поширення 

патогенних 

мікроорганізмів на 

основі ефективності 

захисної дії 

корисної 

мікрофлори, що 

забезпечує 

високоефективний 

захист рослин та 

реалізацію 

продуктивного 

потенціалу культур 

в агроценозах 

4.Знати загальні 

тенденції розвитку 

сучасних технологій 

біологічного 

рослинництва в 

інших країнах, 

оцінювати їх 

ефективність, 

впроваджувати 

найбільш ефективні 

методи захисту 

рослин та 

технологічні 

прийоми отримання 

продукції 

рослинництва у 

практичну 

виробничу 

діяльність. 

5.Використовувати 

нормативно-правові

документи, наукову 

літературу та інші 

інформаційні 

джерела при 

культивуванні, 

виділенні  та 

застосуванні 

корисних 

мікроорганізмів в 



технологіях 

отримання 

продукції 

рослинництва в 

агроценозах. 

Проблеми 

екологічної 

безпеки та 

сучасні 

концепції 

оптимізації 

природокори

стування 

Екології та 

ботаніки 

Бондарєва Людмила 

Миколаївна 

1. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

2. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

3. Знання та 

розуміння 

основних 

біологічних і 

агротехнологічних 

концепцій, правил і 

теорій, пов’язаних 

з вирощуванням 

сільськогосподарсь

ких та інших 

рослин. 

4. Здатність 

науково 

обґрунтовано 

використовувати 

добрива та засоби 

захисту рослин, з 

урахуванням їх 

хімічних і 

фізичних 

властивостей та 

впливу на 

навколишнє 

середовище. 

5.Здатність 

розв’язувати 

широке коло 

проблем та задач у 

процесі 

вирощування 

сільськогосподарсь

ких культур, 

шляхом розуміння 

їх біологічних 

особливостей та 

використання як 

1.Знати основні 

проблеми 

екологічної  безпеки 

та сучасні концепції 

щодо оптимізації 

природокористуван

ня. 

2.Вміти розробляти 

систему заходів, які 

спрямовані  на  

зменшення  та  

ліквідацію 

негативних для 

довкілля наслідків 

різних видів 

господарської 

діяльності. 

3.Визначати головні 

властивості 

екосистем з точки 

зору оптимізації 

природокористуван

ня. 

4.Використовувати 

законодавчі, 

нормативні, відомчі 

та регіональні 

документи з 

екологічної безпеки 

в практичній 

діяльності;  

5.Розробляти 

конкретні заходи 

щодо управління 

екологічною 

безпекою. 

6.Спрямовувати 

свою науково-

дослідницьку 

діяльність на 

вирішення 

регіональних 

проблем екологічної 

безпеки та 

оптимізації 

Лекції;  

Лабораторні 

заняття; 

інтерактивні 

заняття 

семінарські заняття,  

дискусії,  

групова робота 
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теоретичних, так і 

практичних 

методів. 

природокористуван

ня. 

Гербологія екології та 

ботаніки 

Кирильчук Катерина 

Сергіївна 

1. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

2. Знання і 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійної 

діяльності. 

3. Здатність 

спілкуватися 

державною мовою 

як усно, так і 

письмово. 

4. Навички

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій для 

професійної 

діяльності. 

5. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями та 

пошуку. 

6. Здатність 

генерувати нові 

ідеї 

(креативність). 

7. Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення. 

8. Здатність 

працювати в

команді. 

9. Навички 

здійснення 

безпечної 

діяльності. 

Фахові: 

9. Здатність 

1.Знати і розуміти 

біологічні 

особливості 

бур’янів, необхідні 

для професійної 

діяльності із 

регулювання 

забур’яненості 

посівів, принципи і 

закономірності 

формування і 

розвитку 

агрофітоценозів та 

їх складових частин 

– с.-г. культур і 

бур’янів; визначати 

і оцінювати шкоду 

від бур’янів; 

історію 

становлення 

гербології як науки. 

2.Знати методику 

визначення, 

прогнозування та 

оцінювання рівня 

забур’яненості 

полів; 

класифікацію 

способів 

регулювання 

забур’яненості 

полів; арсенал 

запобіжних та 

винищувальних 

протибур’янових 

заходів, їх 

технічну, 

господарську та 

економічну 

ефективність; 

заходи екологічної 

безпеки в 

практичній 

гербології; уміти 

координувати 

виробничі процеси 

під час проведення 

Лекції, практичні 

заняття 
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прогнозувати 

процеси розвитку 

і поширення 

бур’янів. 

10. Здатність 

розробляти і 

застосовувати 

технології захисту 

рослин від 

бур’янів на 

об’єктах 

сільськогосподарс

ького та іншого 

призначення. 

11. Здатність 

застосовувати 

агротехнічні, 

біологічні, 

організаційно-

господарські 

методи для 

довгострокового 

регулювання 

розвитку та 

поширення 

бур’янів  до 

господарсько 

невідчутного 

рівня на основі 

прогнозу, 

економічних 

порогів 

шкідливості, 

ефективності дії 

корисних 

організмів, 

енергоощадних та 

природоохоронни

х технологій, які 

забезпечують 

надійний захист 

рослин і 

екологічну 

безпеку довкілля. 

заходів із контролю 

забур’яненості 

посівів. 

3. Визначати 

поширені в Україні 

види бур’янів у 

стані вегетації та їх 

насіння; визначати 

потенційну та 

актуальну 

забур’яненість 

полів, оцінювати 

рівень та складати 

карту їх 

забур’яненості. 

4. Визначати 

еколого-ценотичні 

стратегії життя 

окремих видів 

бур’янів у 

конкретних умовах 

існування; складати 

прогноз сходів 

бур’янів та 

розробляти на його 

основі систему 

комплексних 

заходів 

ресурсозберігально

го захисту посівів, 

інтегровану в 

сучасні технології 

вирощування с.-г. 

культур; 

розраховувати 

еколого-економічні 

пороги 

забур’яненості 

полів як критерій 

економічно 

доцільних та 

екологічно 

допустимих проти

бур’янових заходів. 

5. Оцінювати якість 

виконаних робіт з 

регулювання 

присутності 

бур'янів на полях. 

Застосовувати 



міжнародні та 

національні 

стандарти і 

практики у 

професійній 

діяльності. 

Розуміти і 

розробляти 

технологічне 

оновлення та 

створення 

ефективних систем 

контролювання 

чисельності 

бур’янів у посівах. 

Лікарські 

рослини 

екології та 

ботаніки 

Бондарєва Людмила 

Миколаївна 

1. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

2. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

3.Здатність 

вирощувати, 

розмножувати  

сільськогосподарсь

кі культури та 

здійснювати 

технологічні 

операції з 

первинної 

переробки і 

зберігання 

продукції. 

4. Здатність 

інспектувати 

об'єкти 

регулювання з 

метою 

забезпечення 

дотримання ними 

фітосанітарних 

заходів у процесі 

виробництва, 

зберігання, 

транспортування, 

реалізації, 

експорту, імпорту, 

1.Знати 

морфологічні та 

екологічні 

особливості 

лікарських рослин.  

2.Вміти 

ідентифікувати 

поширені і доступні 

види лікарських 

рослин регіону у 

природі та на 

гербарних зразках. 

3.Вміти правильно 

заготовляти та 

зберігати лікарську 

рослинну сировину.

4.Використовувати 

фахові знання з 

агрономії, захисту 

рослин при 

вирощуванні 

лікарських рослин. 

5.Знаходити, 

одержувати 

самостійно і 

правильно 

оцінювати 

інформацію про 

ресурси лікарських 

рослин. 

6.Розумітися на 

питаннях 

раціонального 

використання  ЛР та 

їх  охорони. 

Лекції;  

інтерактивні 

заняття 

семінарські заняття,  

дискусії,  

групова робота 

 

бакалавр 201 Агрономія 

202 Захист і карантин 

рослин 

25 Знання 

ботаніки, 

хімії 
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транзиту продукції 

рослинного 

походження. 

Агрозоологія захисту 

рослин 

Ємець Олександр 

Михайлович 

1. Знання і 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійної 

діяльності. 

2. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

3. Здатність 

розробляти і 

застосовувати 

технології захисту 

рослин на об’єктах 

сільськогосподарс

ького та іншого 

призначення. 

4. 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 

сільськогосподарс

ького та іншого 

призначення. 

1. Знати 

особливості 

морфології та 

анатомії основних 

практично 

важливих груп 

безхребетних та 

хордових тварин; 

2. Знати 

особливості будови 

основних 

систематичних 

груп 

одноклітинних, 

червів, 

членистоногих та 

хордових тварин, їх 

біологію та умови 

існування; 

3. За морфо-

анатомічними 

особливостями 

проводити 

диференціацію 

основних 

систематичних 

груп 

одноклітинних, 

червів, 

членистоногих та 

хордових тварин 

для розробки 

обґрунтованих 

технологій захисту 

рослин на на 

об’єктах 

сільськогосподарсь

кого та іншого 

призначення.; 

4. На основі 

загально-

біологічних знань 

про тварин 

удосконалювати 

організацію 

виробничих 

процесів під час 

Лекції; лабораторні 

заняття; самостійні 

заняття; 

інтерактивні 

заняття. 

бакалавр 101 Агрономія 

202 Захист і карантин 

рослин 

25 Базові 

знання з 

біології 
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проведення заходів 

із захисту рослин 

Фізіологічні 

основи 

стійкості 

рослин до 

стресів 

захисту 

рослин 

Ємець Олександр 

Михайлович 

1. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

2. Здатність 

розробляти і 

застосовувати 

технології захисту 

рослин на об’єктах 

сільськогосподарс

ького та іншого 

призначення. 

3. Знання і 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійної 

діяльності. 

4. 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 

сільськогосподарс

ького та іншого 

призначення. 

 

1. Знати 

особливості 

неспецифічних 

реакцій рослин та 

загальні адаптації 

рослин до 

різноманітних 

стресорів за для 

складання 

обґрунтованих 

технологічних карт 

для організації 

заходів із захисту 

рослин. 

2. Знати адаптивні 

системи регуляції у 

рослин, що 

виникають в 

умовах стресу для 

створення 

ефективних систем 

захисту  рослин. 

3. Знати механізми 

стійкості рослин до 

основних 

абіотичних 

чинників за для  

удосконалення 

виробничих 

процесів під час 

проведення заходів 

із захисту рослин. 

4. Розуміти 

механізми стійкості 

рослин до 

незбалансованого 

мінерального 

живлення для 

підтримання 

стабільності 

агробіоценозів та 

збереження 

природного 

різноманіття. 

Лекції; лабораторні 

заняття; самостійні 

заняття; 

інтерактивні 

заняття. 

бакалавр 101 Агрономія 

202 Захист і карантин 

рослин 

25  3 

Вступ до 

спеціальності 

садово-

паркового та 

лісового 

господарства 

Кременецька Євгенія 

Олексіївна 

1. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

1. Володіти 

базовими 

гуманітарними, 

природничо-

Лекції, презентація 

(ілюстрація, 

демонстрація), 

розповіді, 

бакалавр 205 Лісове господарство 

 

25 Знання з 

дисципліни 

ботаніка, 

мете 
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професії.  

11. Здатність 

застосовувати 

знання і уміння 

лісівничої науки й 

практичний досвід 

ведення лісового 

господарства.  

3. Здатність 

вибрати типове 

обладнання та 

інструменти для 

вирішення 

сформульованого 

завдання, а також 

оцінити 

економічну 

ефективність його 

виконання. 

науковими та 

професійними 

знаннями для 

вирішення завдань 

з організації та 

ведення лісового 

господарства.  

2. Застосовувати 

законодавчі акти, 

нормативно-

довідкові 

матеріали, 

організаційно-

управлінську 

документацію з 

організації та 

ведення лісового і 

мисливського 

господарства, 

знання з 

економіки та права 

для забезпечення 

ефективної 

виробничої 

діяльності. 

пояснення, 

виконання 

практичних робіт, 

дискусія 

реологія, 

геодезія, 

Історико-

філософські 

студії 

Вступ до 

спеціальності 

Садово-

паркового та 

лісового 

господарства 

Мельник Тетяна 

Іванівна 

1. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійної 

діяльності.  

2. Здатність 

застосовувати 

знання зі 

спеціалізованих 

підрозділів 

науки (екології, 

ботаніки, 

дендрології, 

фізіології 

рослин, генетики 

та селекції 

декоративних 

рослин, 

ґрунтознавства 

міських 

екосистем, 

агротехніки 

вирощування 

1. Володіти на 

операційному 

рівні методами 

спостереження, 

опису, 

ідентифікації, 

класифікації, 

культивування 

декоративних 

рослин та 

рослинних садово-

паркових 

угруповань, 

підтримання їх 

декоративності, 

стійкості і 

стабільності в 

умовах 

комплексної 

зеленої зони міста.  

2 Розуміти та 

застосовувати 

законодавчі акти, 

нормативно-

довідкові 

Лекції, презентація 

(ілюстрація, 

демонстрація), 

розповіді, 

пояснення, 

виконання 

практичних робіт, 

дискусія 

бакалавр 
206 Садово-паркове 

господарство 
25 

Знання з 

дисципліни 

ботаніка, 

мете 

реологія, 

геодезія, 

Історико-

філософські 

студії 
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декоративних 

рослин, 

проектування, 

формування та 

експлуатації 

компонентів 

садово-паркових 

об’єктів, захисту 

декоративних 

рослин від 

шкідників та 

хвороб, 

механізації 

садово-паркових 

робіт тощо).  

3. Здатність 

розробляти 

концептуальні та 

інноваційні 

проектні рішення 

з планування 

комплексних 

зелених зон 

міста, об’єктів 

ландшафтної 

архітектури та 

дизайну 

зовнішнього 

середовища. 

матеріали, 

організаційно-

управлінську 

документацію з 

організації та 

ведення садово-

паркового 

господарства, 

знання з 

економіки та права 

для забезпечення 

ефективної 

виробничої 

діяльності.  

 

Інформаційні 

технології у 

лісовому 

господарстві 

Садово-

паркового та 

лісового 

господарства 

Шерстюк Марина 

Юріївна 

1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу.  

2. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями.  

3. Здатність 

використовувати 

знання й 

практичні для 

аналізу 

біологічних явищ 

і процесів, 

біометричної 

обробки 

дослідних даних 

та їх 

математичного 

1. Володіти 

базовими 

гуманітарними, 

природничо-

науковими та 

професійними 

знаннями для 

вирішення завдань 

з організації та 

ведення лісового 

господарства.  

2. Аналізувати 

результати 

досліджень 

лісівничо-

таксаційних 

показників дерев, 

деревостанів, їх 

продуктивності, 

стану насаджень та 

довкілля, стану 

Лекції, презентація 

(ілюстрація, 

демонстрація), 

розповіді, 

пояснення, 

виконання 

практичних робіт, 

дискусія 

бакалавр 205 Лісове господарство 25 

Знання з 

дисципліни 

вища 

математика, 

сучасні 

мультімедій

ні 

технології, 

іноземна 

мова 

3 



моделювання.  

4. Здатність 

вирішувати 

поставлені 

завдання з 

інвентаризації 

лісів, оцінювати 

лісові ресурси та 

продукцію.  

мисливських 

тварин та їх 

кормової бази.  

 

Інформаційні 

технології у 

лісовому 

господарстві 

Садово-

паркового та 

лісового 

господарства 

Шерстюк Марина 

Юріївна 

1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу.  

2. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями.  

3. Здатність 

розмножувати та 

вирощувати 

посадковий 

матеріал 

декоративних 

рослин у 

відкритому і 

закритому ґрунті.  

1. Проектувати та 

організовувати 

заходи із 

вирощування 

садивного матеріалу 

декоративних 

деревних рослин 

відкритого і 

закритого ґрунту та 

формувати об’єкти 

садово-паркового 

господарства 

відповідно до 

сучасних наукових 

методик і вимог 

замовника.  

2. Планувати 

ефективно час для 

отримання 

необхідних 

результатів у 

виробництві.  

Лекції, презентація 

(ілюстрація, 

демонстрація), 

розповіді, 

пояснення, 

виконання 

практичних робіт, 

дискусія 

бакалавр 
206 Садово-паркове 

господарство 
25 

Знання з 

дисциплін

и вища 

математик

а, сучасні 

мультімед

ійні 

технології

, іноземна 

мова 

3 

Соціальна 

екологія 

екології та 

ботаніки 

Клименко Ганна 

Олександрівна 

1. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

професійної 

діяльності. 

2. Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

свідомо. 

3. Знання та 

розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони 

довкілля та 

збалансованого 

природокористува

ння. 

4. Здатність до 

1. Розуміти основні 

екологічні закони, 

правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористуван

ня.  

2. Розуміти основні 

концепції, 

теоретичні та 

практичні 

проблеми  в галузі 

природничих наук, 

що необхідні для 

аналізу і прийняття 

рішень в сфері 

екології, охорони 

довкілля та 

оптимального 

Лекції, практичні 

заняття, робота у 

групах, навчально-

практичне 

дослідження із 

презентацією 

результатів, 

самостійне 

опрацювання теми 

в цілому чи 

окремих питань 

бакалавр 101 Екологія 
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критичного 

осмислення 

основних теорій, 

методів та 

принципів 

природничих 

наук. 

5. Розуміння 

основних 

теоретичних 

положень, 

концепцій та 

принципів 

математичних та 

соціально-

економічних наук. 

6. Здатність до 

опанування 

міжнародного та 

вітчизняного 

досвіду вирішення 

регіональних та 

транскордонних 

екологічних 

проблем. 

7. Знання та 

розуміння 

значення 

популяцій в 

забезпеченні 

функціонування 

екосистем, 

збереженні 

біорізноманіття, а 

також ролі та 

місця 

популяційного 

аналізу в системі 

моніторингу та 

впровадження 

раціонального, 

невиснажливого  

природокористува

ння 

природокористуван

ня. 

3. Уміти 

пояснювати 

соціальні, 

економічні та 

політичні наслідки 

впровадження 

екологічних 

проектів. 

Рекреаційні 

ресурси та 

курортологія 

екології та 

ботаніки 

Тихонова Олена 

Михайлівна 

1. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

2. Здатність 

1.  Виявляти  

фактори,  що  

визначають  

формування    

ландшафтно- 

біологічного 

лекції, практики бакалавр 101 Екологія 

242 Туризм 
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обґрунтовувати 

необхідність та 

розробляти заходи, 

спрямовані на 

збереження 

ландшафтно-

біологічного 

різноманіття та 

формування 

екологічної 

мережі. 
 

різноманіття. 

 2.  Брати  участь  

у  розробці  

проектів  і  

практичних  

рекомендацій  

щодо  

збереження 

довкілля.  

 

 
 

Екологічне 

картографува

ння 

екології та 

ботаніки 

Скляр Юрій 

Леонідович 

1. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

К08. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному 

рівні. 

2. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість  

виконуваних 

робіт. 

3. Здатність 

проводити 

екологічний 

моніторинг та  

оцінювати 

поточний стан 

навколишнього 

середовища 

4. Здатність до 

використання 

сучасних  

інформаційних 

ресурсів для 

екологічних 

досліджень. 

5. Здатність до 

оцінки впливу на 

стан довкілля 

різних технологій 

та видів 

природокористува

ння, обумовлених 

веденням 

сільського 

1. Уміти проводити 

пошук інформації з 

використанням 

відповідних джерел 

для прийняття 

обґрунтованих 

рішень.   

2. Уміти обирати 

оптимальні методи 

та інструментальні 

засоби для  

проведення 

досліджень, збору 

та обробки даних. 
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господарства, до 

виявлення  

екологічних 

ризиків, 

пов’язаних 

агровиробництвом 

Екологічна та 

природно-

заповідна 

мережі 

екології та 

ботаніки 

Скляр Юрій 

Леонідович 

1. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

2. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному 

рівні. 

К11. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість  

виконуваних 

робіт. 

3. Здатність 

проводити 

екологічний 

моніторинг та  

оцінювати 

поточний стан 

навколишнього 

середовища 

4. Здатність до 

використання 

сучасних  

інформаційних 

ресурсів для 

екологічних 

досліджень. 

5. Здатність до 

оцінки впливу на 

стан довкілля 

різних технологій 

та видів 

природокористува

ння, обумовлених 

веденням 

сільського 

господарства, до 

виявлення  

екологічних 

ризиків, 

пов’язаних 

агровиробництвом 

1. Уміти проводити 

пошук інформації з 

використанням 

відповідних джерел 

для прийняття 

обґрунтованих 

рішень.   

2. Уміти обирати 

оптимальні методи 

та інструментальні 

засоби для  

проведення 

досліджень, збору 

та обробки даних. 
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Ландшафтозн

авство 

екології та 

ботаніки 

Баштовий Микола 

Григорович 

1.Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

2.Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації.  

3.Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному 

рівні. 

4.Знання сучасних 

досягнень 

національного та  

міжнародного 

екологічного 

законодавства.  

5.Здатність 

обґрунтовувати 

необхідність та  

розробляти 

заходи, 

спрямовані на 

збереження 

ландшафтно-

біологічного 

різноманіття та 

формування 

екологічної 

мережі.  

6. Здатність до 

участі в розробці 

системи 

управління  та 

поводження з 

відходами 

виробництва та 

споживання.  

7. Здатність до 

використання 

сучасних  

інформаційних 

ресурсів для 

екологічних 

досліджень.  

8. Здатність до 

опанування 

міжнародного та 

1. Виявляти  

фактори, що 

визначають  

формування 

ландшафтно- 

біологічного 

різноманіття.  

2. Розв’язувати  

проблеми у сфері 

захисту 

навколишнього 

середовища  із 

застосуванням 

загальноприйнят

их та/або 

стандартних 

підходів та 

міжнародного і 

вітчизняного 

досвіду.   

3. Демонструвати 

навички 

оцінювання 

непередбачувани

х екологічних  

проблем і 

обдуманого 

вибору шляхів їх 

вирішення.  

4. Уміти 

застосовувати 

програмні засоби, 

ГІС-технології  

та ресурси  

Інтернету для 

інформаційного 

забезпечення 

екологічних 

досліджень.  
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вітчизняного 

досвіду вирішення 

регіональних та  

транскордонних 

екологічних 

проблем.   

9. Здатність до 

участі в 

управлінні  

природоохоронни

ми діями та/або 

екологічними 

проектами. 

10. Знання та 

розуміння 

значення 

популяцій в 

забезпеченні 

функціонування 

екосистем, 

збереженні 

біорізноманіття, а 

також ролі та 

місця 

популяційного 

аналізу в системі 

моніторингу та 

впровадження 

раціонального, 

невиснажливого 

природокористува

ння 

11. Здатність 

обґрунтовувати, 

розробляти та 

впроваджувати 

заходи, 

спрямовані на 

екологізацію 

агросфери  

Ландшафтни

й туризм 

екології та 

ботаніки 

Баштовий Микола 

Григорович 

1. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

К03. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації.  

К08. Здатність 

1. Виявляти  

фактори, що 

визначають  

формування 

ландшафтно- 

біологічного 

різноманіття.  

2. Розв’язувати  

проблеми у сфері 

лекції, практики бакалавр 101 Екологія 

242 Туризм 

25 Знання 

основ 

географії, 

екології 

3 



проведення 

досліджень на 

відповідному 

рівні. 

2. Розуміння 

основних 

теоретичних 

положень,  

концепцій та

принципів 

математичних та 

соціально-

економічних 

наук.  

3. Знання 

сучасних 

досягнень 

національного та 

міжнародного 

екологічного 

законодавства.  

4. Здатність 

обґрунтовувати 

необхідність та  

розробляти 

заходи, 

спрямовані на 

збереження 

ландшафтно-

біологічного 

різноманіття та 

формування 

екологічної 

мережі.  

5. Здатність до 

опанування 

міжнародного та 

вітчизняного 

досвіду 

вирішення 

регіональних та  

транскордонних 

екологічних 

проблем.   

6. Здатність до 

участі в 

управлінні  

природоохоронни

ми діями та/або 

екологічними 

захисту 

навколишнього 

середовища  із 

застосуванням 

загальноприйнятих 

та/або стандартних 

підходів та 

міжнародного і 

вітчизняного 

досвіду.   

3. Демонструвати 

навички 

оцінювання 

непередбачуваних 

екологічних  

проблем і 

обдуманого вибору 

шляхів їх 

вирішення.  

4. Уміти 

застосовувати 

програмні засоби, 

ГІС-технології  та 

ресурси  

Інтернету для 

інформаційного 

забезпечення 

екологічних 

досліджень.  

 



проектами. 

 

Географія 

туризму(тури

стичне 

країнознавств

о) 

екології та 

ботаніки 

Зубцова Інна 

Володимрівна 

1. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних джерел. 
2. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 
3. Знання та 

розуміння 

основних 

особливостей 

методології та 

методики 

проведення 

географічних 

досліджень у 

сфері туризму 

4. Здатність 

науково 

обґрунтовано 

застосовувати 

регіональний 

підхід до 

географічної 

характеристики 

природних та 

культурно-

історичних 

ресурсів 

туризму . 
5.Здатність 

розв’язувати 

широке коло 

проблем та задач 

у структурі та 

методиці 

проведення 

комплексної 

туристичної 

характеристики 

країни, що 

виступає в ролі 

туристичного 

об'єкта чи 

експортера 

1. Знати основні 

закономірності 

розвитку 

міжнародного 

туризму та 

регіональну 

структуру 

міжнародного 

туризму; основні 

положення 

туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних 

стандартів з 

обслуговування 

туристів. 

2. Вміти 

аналізувати 

існуючий 

туристичний 

потенціал 

територій щодо 

здійснення того чи 

іншого виду 

туризму. 

3.Проектувати 

найбільш 

ефективне 

використання 

туристичних 

потоків у часі та 

просторі. 

4.Визначати 

можливості 

зарубіжних 

партнерів щодо 

розробки турів. 

5.Розробляти 

проекти нових 

турів, пропонувати 

ефективні форми 

надання 

туристичних 

послуг, враховуючи 

потенційний попит 

споживачів.  

6.Надавати 

Лекції;  
Практичнізаняття; 

самостійна робота; 

інтерактивні 

заняття 
семінарські заняття,  

дискусії,  
групова робота 
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туризму.  обґрунтовані 

рекомендації щодо 

зовнішньої 

туристичної 

політики держави 

чи регіону. 
Музеї світу Екології та 

ботаніки 

Тихонова Олена 

Михайлівна 

1.Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

специфіки 

професійної 

діяльності. 
2. Розуміння 

сучасних 

тенденцій і 

регіональних 

пріоритетів 

розвитку туризму 

в цілому та 

окремих його 

форм і видів. 
 3. Здатність 

розробляти, 

просувати, 

реалізовувати та 

організовувати 

споживання 

туристичного 

продукту. 

 

1.Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний 

потенціал 

території. 

2. Проявляти 

повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

3. Встановлювати 

зв’язки з 

експертами 

туристичної та 

інших галузей 

4. Розробляти, 

просувати та 

реалізовувати 

туристичний 

продукт. 
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Загальна та 

молекулярна 

генетика 

біотехнології 

та 

фітофармако

логії 

Подгаєцький 

Анатолій Адамович 

1.Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

2. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

3. Здатність 

здійснювати 

безпечну 

діяльність. 

4. .Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

1. Здатність 

використовувати 

ґрунтовні знання з 

хімії та біології в 

обсязі, необхідному 

для досягнення 

інших результатів 

освітньої програми. 

2.Вміти 

здійснювати 

якісний та 

кількісний аналіз 

речовин 

неорганічного, 

органічного та 

біологічного 
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походження, 

використовуючи 

відповідні методи. 

3. Вміти 

здійснювати базові 

генетичні та 

цитологічні 

дослідження з 

вдосконалення і 

підвищення 

біосинтетичної 

здатності 

біологічних агентів 

з урахуванням 

принципів 

біобезпеки, 

біозахисту та 

біоетики 

(індукований 

мутагенез з 

використанням 

фізичних і хімічних 

мутагенних 

факторів, відбір та 

накопичення 

ауксотрофних 

мутантів, 

перенесення 

генетичної 

інформації тощо). 

Промислова 

біотехнологія 

біотехнології 

та 

фітофармако

логії 

Дубовик Володимир 

Іванович 

1. Здатність 

спілкуватися 

державною мовою 

як усно, так і 

письмово. 

2. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

3. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

4. Здатність 

працювати з 

біологічними 

агентами, 

використовуваним

и у 

1. Вміти 

розрахувати склад 

поживних 

середовищ, 

визначати 

особливості їх 

приготуання та 

стерилізації, 

здійснювати 

контроль якості 

сировини та готової 

продукції на основі 

знань про фізико-

хімічні властивості 

органічних та 

неорганічних 

речовин. 

2. Вміти складати 

базові поживні 

середовища для 

Лекції; Лабораторні 

заняття; Самостійні 

заняття; 

Інтерактивні 

заняття 
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біотехнологічних 

процесах. 

5. Здатність 

використовувати 

методології 

проектування 

виробництв 

біотехнологічних 

продуктів різного 

призначення. 

6. Здатність 

дотримуватись 

вимог біобезпеки, 

біозахисту та 

біоетики. 

вирощування 

різних біологічних 

агентів. Оцінювати 

особливості росту 

біологічних агентів 

на середовищах 

різного складу. 

3. Вміти 

здійснювати базові 

генетичні та 

цитологічні 

дослідження з 

вдосконалення і 

підвищення 

біосинтетичної 

здатності 

біологічних агентів 

з урахуванням 

принципів 

біобезпеки, 

біозахисту та 

біоетики.  

Метаболізм 

мікроор-

ганізмів 

екології та 

ботаніки 

Жатова Галина 

Олексіївна 

1. Навички вико- 

ристання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

2. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

3. Здатність вико-

ристовувати 

ґрунтовні знання з 

хімії т а біології в 

обсязі, 

необхідному для 

до-сягнення інших 

результатів 

освітньої програм 

4. Здатність 

працювати з 

біологічними 

агентами , 

використовуваним

и у 

біотехнологічних 

процесах 

(мікроорганізми, 

1. Знати принципи 

структурної і 

функціональної 

організації 

біологічних 

об'єктів і 

механізмів 

гомеостатичної 

регуляціїю 

2.Застосовувати 

знання про основні 

фізіологічні методи 

аналізу та оцінки 

стану живих 

системю  

3. Використовувати 

методи 

спостереження, 

опису, 

ідентифікації, 

класифікації, 

культивування 

біологічних 

об'єктів 

4.Володіти 

сукупністю знань 

про типові 

механізми 

Лекції;  

Лабораторні заняття; 

інтерактивні заняття 

семінарські заняття,  

дискусії,  

групова робота 
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біоінженерія  

 

25 Знання: 

біохімії, 

біології 

клітини і 

тканин, 

загальної 

мікробіології 

та вірусології 

4 



гриби, рослини, 

тварини, віруси, 

окремі їхні 

компоненти) 

5. Здатність здій-

нювати 

експериментальні 

дослідження з 

вдосконалення 

біологічних 

агентів, у тому 

числі викликати 

зміни у структурі 

спадкового 

апарату та 

функціональній 

активності 

біологічних 

агентів 

 

залучення сполук 

різної хімічної 

будови в 

нормальний 

метаболізм 

мікробної клітини; 

-  

5. Застосовувати 

отримані в ході 

освоєння 

дисципліни знання 

в професійній 

діяльності. 

 

Екологічна 

біотехнологія 

біотехнології 

та 

фітофармако

логії 

Кравченко Наталія 

Володимирівна 

1. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

2. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

3. Здатність 

генерувати нові 

ідеї 

(креативність). 

1. Здатність 

працювати з 

біологічними 

агентами, 

використовуваними 

у біотехнологічних 

процесах 

(мікроорганізми, 

гриби, рослини, 

тварини, віруси, 

окремі їхні 

компоненти). 

2 Здатність 

здійснювати 

експериментальні 

дослідження з 

вдосконалення 

біологічних агентів, 

у тому числі 

викликати зміни у 

структурі 

спадкового апарату 

та функціональній 

активності 

біологічних агентів.

3. Вміти 

застосовувати 

знання складу та 

структури клітин 

різних біологічних 

Лекції;  

Лабораторні заняття; 

інтерактивні заняття 

семінарські заняття,  

дискусії,  

групова робота 
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25 Знання 

біології, 

хімії 

3 



агентів для 

визначення 

оптимальних умов 

культивування та 

потенціалу 

використання 

досліджуваних 

клітин у 

біотехнології. 

Земельний 

кадастр 

 Скляр Юрій 

Леонідович 

1. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійної 

діяльності 

2. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях 

 

1.  Аналізувати та 

інтерпретувати 

знання із загальної 

та спеціальної 

підготовки в обсязі, 

необхідному для 

спеціалізованої 

професійної роботи 

в галузі агрономії. 

2. Вдосконалювати 

знання і навички за 

допомогою 

довідкової та 

нормативної 

літератури, 

відповідної 

документації для 

вирішення 

виробничих 

завдань, пов’язаних 

з професійною 

діяльністю. 

лекції, практики, бакалавр 101 Агрономія 

202 Захист і карантин 

рослин 

45  4 

Геодезія та 

землевпорядк

ування 

 Скляр Юрій 

Леонідович 

1. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійної 

діяльності 

2. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях 

 

1.  Аналізувати та 

інтерпретувати 

знання із загальної 

та спеціальної 

підготовки в обсязі, 

необхідному для 

спеціалізованої 

професійної роботи 

в галузі агрономії 

лекції, практики, бакалавр 101 Агрономія 

202 Захист і карантин 

рослин 

45  4 

Сільськогосп

одарські 

меліорації 

Землеробства

, 

грунтознавст

ва та 

агрохімії 

Харченко Олег 

Васильович 

1. Здатність 

оцінювати, 

інтерпретувати й 

синтезувати 

теоретичну 

інформацію та 

1. Ініціювати 

оперативне та 

доцільне 

вирішення 

виробничих 

проблем відповідно 

Лекції; практичні 

заняття; самостійні 

заняття; 

інтерактивні 

заняття 

бакалавр 101 Агрономія 

202 Захист і карантин 

рослин 

45 Знання 

грунознавст

ва 

4 



практичні, 

виробничі і 

дослідні дані у 

галузях 

сільськогосподарс

ького 

виробництва. 

2. Здатність 

розв’язувати 

широке коло 

проблем та задач у 

процесі 

вирощування 

сільськогосподарс

ьких культур, 

шляхом розуміння 

їх біологічних 

особливостей та 

використання як 

теоретичних, так і 

практичних 

методів. 

3. Здатність 

управляти 

комплексними 

діями або 

проектами, 

відповідальність 

за прийняття 

рішень у 

конкретних 

виробничих 

умовах. 

до зональних умов. 

2. Інтегрувати й 

удосконалювати 

виробничі процеси 

вирощування 

сільськогосподарсь

кої продукції 

відповідно до 

чинних вимог. 

3. Уміти 

координувати, 

інтегрувати та 

удосконалювати 

організацію 

виробничих 

процесів під час 

вирощування 

польових культур.  

Основи 

інтегрованого 

застосування 

добрив 

Землеробства

, 

грунтознавст

ва та 

агрохімії 

Прасол Володимир 

Іванович 

1. Здатність 

науково 

обґрунтовано 

використовувати 

добрива та засоби 

захисту рослин, з 

урахуванням їх 

хімічних і 

фізичних 

властивостей та 

впливу на 

навколишнє 

середовище. 

2. Здатність 

розв’язувати 

широке коло 

проблем та задач у 

1. Ініціювати 

оперативне та 

доцільне вирішення 

виробничих 

проблем відповідно 

до зональних умов. 

2. Проектувати та 

організовувати 

заходи 

вирощування 

високоякісної 

сільськогосподарсь

кої продукції та 

відповідно до

чинних вимог. 

3. Планувати 

економічно вигідне 

Лекції; практичні 

заняття; самостійні 

заняття; 

інтерактивні 

заняття 

бакалавр 101 Агрономія 

202 Захист і карантин 

рослин 

45 Знання 

фізичної, 

колоїдної та 

аналітичної 

хімії 

грунтознавс

тва 

4 



процесі 

вирощування 

сільськогосподарс

ьких культур, 

шляхом розуміння 

їх біологічних 

особливостей та 

використання як 

теоретичних, так і 

практичних 

методів. 

3. Здатність 

управляти 

комплексними 

діями або 

проектами, 

відповідальність 

за прийняття 

рішень у 

конкретних 

виробничих 

умовах. 

4. Вміти 

застосовувати 

фахові 

компетентності, 

щоб претендувати 

на первинні 

посади з 

агрономічних 

спеціальностей. 

виробництво 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

4. Уміти 

координувати, 

інтегрувати та 

удосконалювати 

організацію 

виробничих 

процесів під час 

вирощування 

польових культур. 

Нематоди захисту 

рослин 

Ємець Олександр 

Михайлович 

1. Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті.  

2. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями та 

пошуку. 

3. Здатність 

проводити 

фітосанітарну 

діагностику 

хвороб рослин, 

комах, кліщів, 

нематод, гризунів 

та бур’янів за 

сучасними 

1. Застосовувати 

міжнародні та 

національні 

стандарти і 

практики в 

професійній 

діяльності, 

розробляти та 

диференційовано 

використовувати  

різні 

протинематодні 

заходи залежно від 

рівня вихідної 

чисельності 

фітонематод, їх 

економічної 

окупності та 

екологічної 

Лекції; лабораторні 

заняття; самостійні 

заняття; 

інтерактивні 

заняття. 

бакалавр 101 Агрономія 

202 Захист і карантин 

рослин 

25  4 



принципами і 

методами. 

4. 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 

природоохоронни

х технологій, які 

забезпечують 

надійний захист 

рослин і 

екологічну 

безпеку довкілля. 

доцільності; 

2. Коректно 

використовувати 

доцільні методи 

спостереження, 

опису, 

ідентифікації, 

класифікації 

фітопаразитичних 

нематод, знати 

видовий склад 

основних 

шкідливих видів 

нематод; 

3. Складати 

технологічні карти 

для організації 

заходів із захисту 

рослин, виявляти 

заселеність грунту 

та рослин 

нематодами, 

визначати видовий 

склад основних 

фітопаразитичних 

нематод; 

4. Знати 

організаційно-

господарські, 

агротехнічні, 

хімічні та інші 

заходи захисту с-г 

культур від фіто 

нематод на основі 

чого уміти 

координувати, 

інтегрувати та 

удосконалювати 

організацію 

виробничих 

процесів під час 

проведення заходів 

із захисту рослин. 

Захист 

їстівних 

грибів від 

шкідників 

захисту 

рослин 

Ємець Олександр 

Михайлович 

1. Знання і 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійної 

діяльності. 

1. Знати 

особливості 

будови, біологія та 

поширення їстівних 

грибів у 

біоценозах, 

особливості їх 

Лекції; лабораторні 

заняття; самостійні 

заняття; 

інтерактивні 

заняття. 

бакалавр 101 Агрономія 

202 Захист і карантин 

рослин 
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2. Здатність 

проводити 

фітосанітарну 

діагностику 

хвороб рослин, 

комах, кліщів, 

нематод, гризунів 

та бур’янів за 

сучасними 

принципами і 

методами. 

3. 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 

природоохоронни

х технологій, які 

забезпечують 

надійний захист 

рослин і 

екологічну 

безпеку довкілля. 

вирощування у 

закритих 

агроценозах за для 

складання 

обґрунтованих 

технологічних карт 

з організації 

заходів  захисту. 

2. Знати морфо-

анатомічні 

особливості та 

видовий склад 

членистоногих-

шкідників грибів 

для створення 

ефективних систем 

їх захисту.   

3. Знати морфо-

анатомічні 

особливості та 

видовий нематод та 

молюсків за для  

удосконалення 

виробничих 

процесів під час 

проведення заходів 

із захисту грибів 

від шкідників. 

4. Коректно 

використовувати 

доцільні методи 

спостереження, 

опису, 

ідентифікації, 

класифікації 

шкідників грибів, 

знати їх екологічні 

і біологічні 

особливості та 

особливості 

регулювання їх 

чисельності у 

закритих 

агроценозах. 

Кліщі захисту 

рослин 

Бурдуланюк Алла 

Олександрівна 

1.Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

2.Здатність 

1 Виявляти 

заселеність ґрунту 

та рослин кліщами; 

2. Складати 

середній зразок 

насіннєвого чи 

Лекції; Практичні 

заняття; 

Лабораторні 

заняття; Самостійні 

заняття; 

Інтерактивні 

бакалавр 101 Агрономія 
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агрозоології  

та зоології 
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проводити 

дослідження на 

відповідному 

рівні. 

3.Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

4.Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійної 

діяльності. 

5.Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

6.Здатність 

прогнозувати 

процеси розвитку 

і поширення 

шкідливих 

організмів.  

7. Здатність 

виявляти, 

локалізувати і 

ліквідовувати 

регульовані 

шкідливі 

організми за 

результатами 

інспектування та 

фітосанітарної 

експертизи. 

8. Здатність 

здійснювати 

фітосанітарний 

моніторинг щодо 

виявлення, 

ідентифікації та 

визначення 

особливостей 

біології та екології 

шкідливих 

організмів в 

Україні та 

відповідно до угод 

продовольчого 

зерна, борошна, 

крупи; 

3.Проводити аналіз 

зразків, отриманих 

при огляді сховищ; 

4. Визначати 

видовий склад 

основних 

шкідливих кліщів;  

5. Прогнозувати 

потенційні втрати 

врожаю с-г культур 

від шкідливих 

кліщів; 

6. Розробляти та 

диференційовано 

застосовувати різні 

захисні заходи 

залежно від рівня 

вихідної 

чисельності кліщів, 

їх економічної 

окупності та 

екологічної 

доцільності. 

заняття 



СОТ, СФЗ, 

європейських 

вимог. 

Родентологія захисту 

рослин 

Бурдуланюк Алла 

Олександрівна 

1.Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

2.Здатність 

проводити 

дослідження на 

відповідному 

рівні. 

3.Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

4.Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійної 

діяльності. 

5.Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

6.Здатність 

прогнозувати 

процеси розвитку 

і поширення 

шкідливих 

організмів.  

7. Здатність 

виявляти, 

локалізувати і 

ліквідовувати 

регульовані 

шкідливі 

організми за 

результатами 

інспектування та 

фітосанітарної 

експертизи. 

8. Здатність 

здійснювати 

фітосанітарний 

моніторинг щодо 

1.Визначати 

гризунів за 

зовнішніми 

морфологічними 

особливостями. 

2.Дати 

характеристику 

видів гризунів, 

родин та підродин.  

3.Складати прогноз 

чисельності 

гризунів в 

залежності від 

біологічних 

процесів та 

факторів 

зовнішнього 

середовища: 

температури, 

вологості, умов 

живлення. 

4.Визначати вплив 

екологічних умов 

на розмноження та 

розвиток гризунів, 

харчову 

спеціалізацію. 

5.Визначати 

географічне та 

станційне 

розповсюдження 

гризунів. 

6.Проводити 

обстеження і облік 

чисельності 

гризунів, що 

шкодять 

продовольчим 

запасам і 

тваринництву. 

7.Готувати та 

використовувати 

отруйні принади. 

Лекції; Практичні 

заняття; 

Лабораторні 

заняття; Самостійні 

заняття; 

Інтерактивні 

заняття 

бакалавр 101 Агрономія 

202 Захист і карантин 

рослин 

25 Знання 

агрозоології  

та зоології 

4 



виявлення, 

ідентифікації та 

визначення 

особливостей 

біології та екології 

шкідливих 

організмів в 

Україні та 

відповідно до угод 

СОТ, СФЗ, 

європейських 

вимог. 

 

Біометрія екології та 

ботаніки 

Клименко Г.О. 1. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

2. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних джерел. 

3. Здатність 

проводити 

лісівничі 

вимірювання та 

дослідження. 

4. Здатність 

використовувати 

знання й 

практичні для 

аналізу 

біологічних явищ 

і процесів, 

біометричної 

обробки 

дослідних даних 

та їх 

математичного 

моделювання. 

1. Проводити 

літературний 

пошук українською 

та іноземними 

мовою і 

аналізувати 

отриману 

інформацію. 

2. Володіти 

базовими 

гуманітарними, 

природничо-

науковими та 

професійними 

знаннями для 

вирішення завдань 

з організації та 

ведення 

лісового 

господарства. 

3. Розуміти і 

застосовувати 

особливості 

процесів росту і 

розвитку лісових 

насаджень, теорії 

та принципи 

ведення лісового і 

мисливського 

господарства 

для вирішення 

завдань 

професійної 

діяльності 

Лекції, 

лабораторно-

практичні заняття, 

робота у групах, 

навчально-

практичне 

дослідження із 

презентацією 

результатів, 

самостійне 

опрацювання теми 

в цілому чи 

окремих питань 

бакалавр 205 Лісове господарство 

206 Садово-паркове 

господарство 

25  4 

Екологічне 

картографува

ння 

екології та 

ботаніки 

Скляр Юрій 

Леонідович 

1.  Здатність  

застосовувати  

знання  у  

1.  Виконувати  

чітко  та  якісно  

професійні  

лекції, практики, бакалавр 205 Лісове господарство 

206 Садово-паркове 

господарство 

25 Знання  

фізгеографії 

та основ 

4 



практичних  

ситуаціях. 

2.  Прагнення  до  

збереження  

навколишнього  

середовища. 

3.  Здатність  до  

пошуку,  

оброблення  та  

аналізу  

інформації з 

різних джерел. 4.  

Здатність  

розробляти  

проектну  

документацію, 

 

завдання,  

удосконалювати  

технологію їх 

виконання та 

навчати інших. 

2.  Співпрацювати  

з  фахівцями  інших  

галузей  знань,  

робити  фаховий  

внесок  у  

колективну  роботу  

в    рамках  

комплексних  

проектів  

формування  

об’єктів лісового 

господарства.   

101 Екологія екології 

Основи 

плодівництва 

Садово-

паркового та 

лісового 

госполдарств

а 

Токмань Володимир 

Сергійович 

1. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями.  

2. Здатність 

розмножувати та 

вирощувати 

посадковий 

матеріал 

декоративних 

рослин у 

відкритому і 

закритому ґрунті.  

3. Здатність 

зберігати та 

охороняти 

біологічне 

різноманіття на 

об’єктах садово-

паркового 

господарства, 

підвищувати їх 

екологічний 

потенціал.  

1. Володіти на 

операційному рівні 

методами 

спостереження, 

опису, 

ідентифікації, 

класифікації, 

культивування 

декоративних 

рослин та 

рослинних садово-

паркових 

угруповань, 

підтримання їх 

декоративності, 

стійкості і 

стабільності в 

умовах 

комплексної 

зеленої зони міста.  

2. Співпрацювати з 

фахівцями інших 

галузей знань, 

робити фаховий 

внесок у 

колективну роботу 

в  рамках  

комплексних  

проектів  

формування 

об’єктів садово-

паркового 

господарства. 

Лекції, презентація 

(ілюстрація, 

демонстрація), 

розповіді, пояснення, 

виконання практичних 

робіт, дискусія 

бакалавр 
206 Садово-паркове 

господарство 
25 

Знання з 

дисципліни 

генетика, 

ботаніка, 

системи 

технологій, 

регіональне 

грунтознавств

о 

4 



Ягідництво і 

виноградарст

во 

Садово-

паркового та 

лісового 

госполдарств

а 

Горбась Сергій 

Миколайович 

 1. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями.  

2. Здатність 

розмножувати та 

вирощувати 

посадковий 

матеріал 

декоративних 

рослин у 

відкритому і 

закритому ґрунті.  

3. Здатність 

зберігати та 

охороняти 

біологічне 

різноманіття на 

об’єктах садово-

паркового 

господарства, 

підвищувати їх 

екологічний 

потенціал. 

1. Уміти 

кваліфіковано 

застосовувати 

технології 

вирощування 

посадеового 

матеріалу 

декоративних 

рослин у 

відкритому і 

закритому грунті. 

2. Демонструвати 

знання щодо 

новітніх методів 

підвищення 

продуктивності 

зелених насаджень 

та їх біологічної 

стійкості, 

екологічних 

принципів 

використання 

природних ресурсів 

в умовах 

урбанізованого 

середовища. 

Лекції, презентація 

(ілюстрація, 

демонстрація), 

розповіді, пояснення, 

виконання практичних 

робіт, дискусія 

бакалавр 
206 Садово-паркове 

господарство 
25 

Знання з 

дисципліни 

генетика, 

ботаніка, 

системи 

технологій, 

регіональне 

грунтознавств

о 

4 

Ландшафтозн

авство 

садово-

паркового та 

лісового 

господарства 

Мельник Тетяна 

Іванівна 

1. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професії.  

2. Екологічні 

мислення і 

свідомість, 

ставлення до 

природи як 

унікальної 

цінності, що 

забезпечує умови 

проживання 

людства, особиста 

відповідальність 

за стан довкілля на 

місцевому 

регіональному, 

національному і 

глобальному 

3. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

1. Проводити 

літературний 

пошук українською 

та іноземними 

мовою і 

аналізувати 

отриману 

інформацію.  

2. Володіти 

базовими 

гуманітарними, 

природничо-

науковими та 

професійними 

знаннями для 

вирішення завдань 

з організації та 

ведення лісового 

господарства. 

3. Здатність 

проектувати, 

створювати й 

експлуатувати 

об’єкти садово-

Лекції, презентація 

(ілюстрація, 

демонстрація), 

розповіді, 

пояснення, 

виконання 

практичних робіт, 

дискусія 

 205 Лісове господарство 

206 Садово-паркове 

господарство 

 

225 Знання з 

дисципліни 

ботаніка, 

мете 

реологія, 

геодезія, 

дендрологія 

4 



та синтезу.  

4. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності. 

паркового 

господарства.  

4. Здатність 

формувати й 

підтримувати в 

належному стані 

газонний покрив 

об’єктів садово-

паркового 

господарства.  

Заповідне 

лісознавство 

садово-

паркового та 

лісового 

господарства 

Данильчекно Олеся 

Миколаївна 

1. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професії.  

2. Здатність 

застосовувати 

знання і уміння 

лісівничої науки й 

практичний досвід 

ведення лісового 

господарства.  

3. Здатність вибрати 

типове обладнання 

та інструменти для 

вирішення 

сформульованого 

завдання, а також 

оцінити економічну 

ефективність його 

виконання.  

1. Розуміти і 

застосовувати 

особливості 

процесів росту і 

розвитку лісових 

насаджень, теорії та 

принципи ведення 

лісового і 

мисливського 

господарства для 

вирішення завдань 

професійної 

діяльності  

2. Впроваджувати 

розроблені 

проектні рішення у 

виробництво та 

забезпечувати 

ведення лісового 

господарства на 

засадах 

наближеного до 

природи 

лісівництва.  

Лекції, презентація 

(ілюстрація, 

демонстрація), 

розповіді, пояснення, 

виконання практичних 

робіт, дискусія 

бакалавр 205 лісове господарство 25 

дисципліни 

ботаніка, 

регіональне 

грунтознавств

о, 

дендрологія, 

дендрофлора 

України,  

механізація 

лісогосподарс

ьких та 

садово-

паркових 

робіт 

4 

Заповідне 

лісознавство 

екології та 

ботаніки 
Зубцова Інна 

Володимирівна 

1. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних джерел. 
2. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 
3.Здатність 

вирощувати, 

розмножувати 

лісові 

насадження. 
3. Здатність 

1.Знати основи 

заповідного 

лісознавства як 

складової загальної 

екології в аспекті 

функціонування 

лісових екосистем; 

основи теорії і 

практики 

формування складу 

і структури 

лісостанів на 

засадах лісової 

типології та їх 

взаємодії з 

навколишнім 

Лекції;  
практичні заняття; 

самостійна робота; 

інтерактивні 

заняття 
семінарські заняття,  

дискусії,  
групова робота 

бакалавр 101 Екології 25 Знання 

ботаніки, 

екології 

4 



інспектувати 

об’єкти 

регулювання з 

метою 

забезпечення 

дотримання ними 

фітосанітарних 

заходів у процесі 

виробництва, 

зберігання, 

транспортування, 

реалізації, 

експорту, імпорту, 

транзиту 

продукції 

рослинного 

походження. 

середовищем. 

2.Вміти провадити 

моніторинг лісових 

екосистем з 

оцінкою впливу 

зовнішніх та 

внутрішніх 

чинників на їх стан 

3.Оцінювати 

відповідність 

техніко-

технологічних й 

організаційних 

рішень в 

лісівництві 

принципам 

режимів 

заповідності та 

збалансованого 

природокористуван

ня. 
Ландшафтна 

екологія 

екології та 

ботаніки 
Баштовий Микола 

Григорович 

1. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

2. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному 

рівні. 

3. Розуміння 

основних 

теоретичних 

положень,  

концепцій та 

принципів 

математичних та 

соціально-

економічних 

наук.  

4. Здатність 

обґрунтовувати 

необхідність та  

розробляти 

заходи, 

спрямовані на 

збереження 

ландшафтно-

біологічного 

1. Виявляти  

фактори, що 

визначають  

формування 

ландшафтно- 

біологічного 

різноманіття.  

2. Розв’язувати  

проблеми у сфері 

захисту 

навколишнього 

середовища  із 

застосуванням 

загальноприйнятих 

та/або стандартних 

підходів та 

міжнародного і 

вітчизняного 

досвіду.   

3. Демонструвати 

навички 

оцінювання 

непередбачуваних 

екологічних  

проблем і 

обдуманого вибору 

шляхів їх 

вирішення.  

4. Уміти 

 бакалавр 101 Екологія 

242 Туризм 

25  4 



різноманіття та 

формування 

екологічної 

мережі.  

5. Здатність до 

використання 

сучасних  

інформаційних 

ресурсів для 

екологічних 

досліджень.  

6. Здатність до 

опанування 

міжнародного та 

вітчизняного 

досвіду 

вирішення 

регіональних та  

транскордонних 

екологічних 

проблем.   

7. Здатність до 

участі в 

управлінні  

природоохоронни

ми діями та/або 

екологічними 

проектами. 

8. Знання та 

розуміння 

значення 

популяцій в 

забезпеченні 

функціонування 

екосистем, 

збереженні 

біорізноманіття, а 

також ролі та 

місця 

популяційного 

аналізу в системі 

моніторингу та 

впровадження 

раціонального, 

невиснажливого 

природокористув

ання 

9. Здатність 

обґрунтовувати, 

розробляти та 

застосовувати 

програмні засоби, 

ГІС-технології  та 

ресурси  

Інтернету для 

інформаційного 

забезпечення 

екологічних 

досліджень.  

 



впроваджувати 

заходи, спрямовані 

на екологізацію 

агросфери   

 

Біогеографія екології та 

ботаніки 

Кирильчук Катерина 

Сергіївна 

1. Знання та

розуміння 

предметної 

області та 

професійної 

діяльності. 

2. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

3. Знання та 

розуміння 

теоретичних 

основ екології, 

охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористува

ння. 

4. Здатність до 

критичного 

осмислення 

основних теорій, 

методів та 

принципів 

природничих 

наук. 

5. Здатність 

обґрунтовувати 

необхідність та 

розробляти 

заходи, 

спрямовані на 

збереження 

ландшафтно-

біологічного 

різноманіття та 

формування 

екологічної 

мережі. 

6. Здатність до 

використання 

сучасних 

інформаційних 

ресурсів для 

1. Розуміти 

причини та 

закономірності 

розподілу живих 

організмів по 

Земній кулі 

залежно від 

географічних 

умов 

середовища, 

розподілу 

біофілотичних 

царств суходолу, 

структурно-

функціональні 

особливості 

живого покриву 

планети, що 

необхідні для 

аналізу і 

прийняття 

рішень у сфері 

екології, охорони 

довкілля та 

оптимального 

природокористув

ання. 

   2. Виявляти 

фактори, що 

визначають 

ландшафтно-

біологічне 

різноманіття. 

  3. Уміти 

проводити пошук 

інформації з 

використанням 

відповідних 

джерел для 

прийняття 

обґрунтованих 

рішень відносно 

проблем, 

пов’язаних із 

біорізноманіттям. 

Лекції, практичні 

заняття 

бакалавр 101 Екологія 

242 Туризм 
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екологічних 

досліджень. 

Екологічна 

токсикологія 

захисту 

рослин 

Доцент Татаринова 

Валентина Іванівна 

1.Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному 

рівні; 

2.Здатність до 

оцінки впливу на 

стан довкілля 

різних технологій 

та видів 

природокористува

ння, обумовлених 

веденням 

сільського 

господарства. 

1.Знати 

концептуальні 

основи 

моніторингу та 

нормування 

антропогенного 

навантаження на 

довкілля; 

2.Уміти 

прогнозувати вплив 

технологічних 

процесів та 

виробництв на  

навколишнє 

середовище 

Лекції; 

Лабораторні; 

Самостійні заняття; 

Інтерактивні 

заняття. 

бакалавр 101 Екологія 

242 Туризм 

25  4 

Токсикологія 

пестицидів 

захисту 

рослин 

Доцент Татаринова 

Валентина Іванівна 

Здатність 

обгрунтовувати, 

розробляти та 

впроваджувати 

заходи, 

спрямовані на 

екологізацію 

агросфери; 

Здатність до 

виявлення 

екологічних 

ризиків, пов 

язаних з 

агровиробництвом 

Уміти доносити 

результати 

діяльності до 

професійної 

аудиторії та 

широкого загалу, 

робити презентації 

та повідомлення; 

Усвідомлювати 

відповідальність за 

ефективність та 

наслідки реалізації 

комплексних 

природоохоронних 

заходів. 

Лекції; 

Лабораторні; 

Самостійні заняття; 

Інтерактивні 

заняття. 

бакалавр 101 Екологія 

242 Туризм 

25  4 

Організація 

та методика 

спортивно-

туристичної 

діяльності 

екології та 

ботаніки 
Онопрієнко 

Володимир Петрович 

1. Здатність 

працювати в 

команді  

2. Навички 

міжособистісної 

взаємодії.  

3. Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як  члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності  

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства  та 

необхідність його 

1. Поєднувати 

навички 

самостійної та 

командної роботи 

задля отримання  

результату з 

акцентом на 

професійну 

сумлінність та 

відповідальність за 

прийняття рішень. 

2. Підвищувати 

професійний рівень 

шляхом 

продовження 

освіти та  

самоосвіти.  

3.Розуміти і 

Лекції, практичні 

заняття 

бакалавр 101 Екологія 

242 Туризм 

25 Знання 

основ 

географії, 

біології, 

екології 

4 



сталого розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні.  

4. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні,  

культурні, наукові 

цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей  

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про природу 

і суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства,  

усвідомлювати 

цінності вільного 

демократичного 

суспільства, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні.  

4. Зберігати та 

примножувати 

досягнення і 

цінності 

суспільства на 

основі  

розуміння місця 

предметної області 

у загальній системі 

знань, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

ведення здорового 

способу життя.  

 

Методологія 

наукових 

досліджень в 

туризмі 

екології та 

ботаніки 
Онопрієнко 

Володимир Петрович 

1. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

2. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації.  

3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному 

рівні.   

4. Здатність 

працювати в 

 

1. Знати 

концептуальні 

основи 

моніторингу та 

нормування 

антропогенного 

навантаження на 

довкілля.   

2. Розв’язувати  

проблеми у сфері 

захисту 

навколишнього 

середовища  із 

застосуванням 

 бакалавр 101 Екологія 

242 Туризм 
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команді  

5. Навички 

міжособистісної 

взаємодії.  

6. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість  

виконуваних 

робіт.  

7. Знання 

сучасних 

досягнень 

національного та  

міжнародного 

законодавства.  

8. Здатність 

проводити 

екологічний 

моніторинг та  

оцінювати 

поточний стан 

навколишнього 

середовища 

9. Здатність до 

опанування 

міжнародного та 

вітчизняного 

досвіду вирішення 

регіональних та  

транскордонних 

екологічних 

проблем.   

10. Знання та 

розуміння 

теоретичних 

основ екології, 

охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористува

ння.  

11. Здатність до 

критичного 

осмислення 

основних  теорій, 

методів та 

принципів 

природничих 

наук.   

 

загальноприйнятих 

та/або стандартних 

підходів та 

міжнародного і 

вітчизняного 

досвіду.   

3. Уміти 

застосовувати 

програмні засоби, 

ГІС-технології  та 

ресурси  

Інтернету для 

інформаційного 

забезпечення 

екологічних 

досліджень.  

4. Уміти 

прогнозувати 

вплив 

технологічних 

процесів та 

виробництв на 

навколишнє 

середовище.   

 



Природно-

заповідна 

справа 

екології та 

ботаніки 
Скляр Юрій 

Леонідович 

1. Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

свідомо.  

2. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному 

рівні.   

3. Знання та 

розуміння 

теоретичних 

основ екології, 

охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористува

ння. 

4. Здатність 

обґрунтовувати 

необхідність та  

розробляти 

заходи, 

спрямовані на 

збереження 

ландшафтно-

біологічного 

різноманіття та 

формування 

екологічної 

мережі. 

1. Демонструвати 

розуміння 

основних 

принципів 

управління 

природоохоронним

и діями та/або 

екологічними 

проектами.  

2. Розуміти основні 

екологічні закони, 

правила та 

принципи охорони  

довкілля та 

природокористуван

ня. 

3. Вибирати 

оптимальну 

стратегію 

проведення 

громадських 

слухань щодо  

проблем та 

формування 

територій 

природно-

заповідного фонду 

та екологічної  

мережі. 

Лекції, практичні 

заняття 

бакалавр 101 Екологія 

242 Туризм 

25 Знання 

загальної 

екології 

4 

Туризм та 

збалансоване 

природокори

стування 

екології та 

ботаніки 
 1.  Знання  та  

розуміння  

теоретичних  

основ  екології, 

охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористува

ння 

2. Знання  та  

розуміння  

значення 

популяцій в 

забезпеченні 

функціонування 

екосистем, 

збереженні 

біорізноманіття, а 

також ролі  та 

місця 

популяційного 

1. Розуміти основні 

концепції, 

теоретичні та 

практичні 

проблеми  в галузі  

природничих  наук,  

що  необхідні  для  

аналізу  і  

прийняття  рішень  

в  сфері  

екології, охорони 

довкілля та 

оптимального 

природокористуван

ня. 

2. Розуміти 

особливості та 

закономірності 

функціонування 

популяцій як 

лекції, практики бакалавр 242 Туризм 25  4 



аналізу в системі 

моніторингу та 

впровадження 

раціонального, 

невиснажливого  

природокористува

ння 

3. Здатність до 

оцінки впливу на 

стан довкілля 

різних технологій 

та видів 

природокористува

ння, обумовлених 

веденням 

сільського 

господарства, до 

виявлення  

екологічних 

ризиків, 

пов’язаних 

агровиробництвом 

 

форми існування 

видів, 

усвідомлювати 

їхню роль у 

формуванні, 

збереженні 

біорізноманіття та 

важливість 

популяційного 

аналізу у системі 

моніторингових 

досліджень і 

забезпеченні 

раціонального 

природокористуван

ня 

   

Екологія екології та 

ботаніки 

Бондарєва Людмила 

Миколаївна 

1.Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях,  

2.Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій.   

3.Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища.  

4.Здатність 

дотримуватися 

вимог біобезпеки, 

біозахисту та 

біоетики. 

 

1.Знати теоретичні 

і практичні аспекти 

сучасної екології, 

структуру 

природного 

середовища; 

основні закони та 

поняття екології, 

класифікацію  

екологічних 

факторів довкілля; 

типи екосистем, 

особливості їх 

будови. 

2.Розрізняти 

основні джерела 

антропогенного 

забруднення 

довкілля, 

геохімічну роль 

живих організмів, 

основні 

біогеохімічні 

цикли;  

3.Знати 

особливості 

кругообігу речовин 

Лекції;  

Лабораторні 

заняття; 

інтерактивні 

заняття 

семінарські заняття,  

дискусії,  

групова робота 

бакалавр 162 Біотехнології та 

біоінженерія  

25 Базові 

знання з 

біологічних 

дисциплін 

4 



в біосфері; 

причини 

виникнення 

комплексу 

глобальних 

екологічних 

проблем та шляхів 

їх вирішення, 

основи 

моніторингу 

навколишнього 

середовища; 

сучасні екологічні 

проблеми України. 

4.Розуміти 

необхідність 

оцінки рівня 

антропогенного 

тиску та ступеня  

забрудненості 

середовища.   

5.Запобігати 

подальшій 

деградації біосфери 

шляхом  

застосування 

сучасних 

екологічно 

безпечних 

технологій.  

6.Користуватися  

довідковою та 

науковою  

літературою 

екологічного 

спрямування. 

Протеоміка і 

геноміка 

вірусів 

екології та 

ботаніки 

Жатова Галина 

Олексіївна 

1. Навички вико- 

ристання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

2. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

3. Здатність вико-

ристовувати ґрун 

товні знання з 

хімії т а біології в 

1.Вміти оцінювати 

роль різних 

елементів геному в 

еволюції; 

2.Застосовувати 

знання про 

структуру, 

організації, рівнях 

функціонування, 

стабільності і 

поліморфізму 

геномів; 

3.Орієнтуватися в 

проблемах, що 

Лекції;  

Лабораторні заняття; 

інтерактивні заняття 

семінарські заняття,  

дискусії,  

групова робота 

 

бакалавр 162 Біотехнології та 

біоінженерія  

 

25 Знання: 

біохімії, 

біології 

клітини і 

тканин, 

загальної 

мікробіо-логії 

та вірусології 

4 



обсязі, н 

еобхідному для 

до-сягнення інших 

результатів 

освітньої програм 

. 

4. Здатність 

працювати з 

біологічними 

агентами , 

використовуваним

и у 

біотехнологічних 

процесах 

(мікроорганізми, 

гриби, рослини, 

тварини, віруси, 

окремі їхні 

компоненти) 

5. Здатність зд 

ійснювати 

експерим ентальні 

досліджен-ня з 

вдосконаення б 

іологічних агентів, 

у тому числі 

викликати зміни у 

структурі 

спадкового 

апарату та 

функціональній 

активності 

біологічних 

агентів 

вирішуються на 

рівні знань про 

протеома; 

4.Набути навичок 

вирішення будь-

яких загально-

бологічних 

завдань, базуючись 

на нових знаннях 

про геноми і 

протеоми 

5.Володіти 

фундаментальними 

знаннями про 

структуру і функції 

геномів організмів 

широкого 

еволюційного ряду 

та навичками 

порівняльного 

аналізу в геноміці 

 

Основи 

біоіндикації 

та 

біотестування 

екології та 

ботаніки 

Тихонова Олена 

Михайлівна 

1. Здатність 

використовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

. Здатність 

працювати з 

біологічними 

агентами, 

використовувати у 

біотехнологічних 

процесах  

(мікроорганізми, 

гриби, рослини, 

тварини, віруси, 

окремі їх 

1. Вміти 

здійснювати 

якісний та 

кількісний 

аналіз речовин 

неорганічного, 

органічного та 

біологічного 

походження, 

використовую

чи відповідні 

методи 

лекції, практики бакалавр 162 Біотехнології та 
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компоненти) 

 

Основи 

біорізноманіт

тя 

біотехнології 

та 

фітофармако

логії 

Бутенко Євгенія 

Юріївна 

1. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

2. Здатність 

проводити 

дослідження на 

відповідному 

рівні.  

3.Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях 

1.Вміти 

здійснювати 

якісний та 

кількісний аналіз 

речовин. 

2. Вміти проводити 

експериментальні 

дослідження з 

метою визначення 

впливу фізико-

хімічних та 

біологічних 

факторів 

зовнішнього 

середовища на 

життєдіяльність 

клітин живих 

організмів. 

3. Вміти виділяти з 

природних 

субстратів та 

ідентифікувати 

мікроорганізми 

різних 

систематичних 

груп. Визначати 

морфолого-

культуральні та 

фізіолого-

біохімічні 

властивості різних 

біологічних агентів.

Лекції;  

Лабораторні заняття; 

інтерактивні заняття 

семінарські заняття,  

дискусії,  

групова робота 
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