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Опис навчальної дисципліни
Вивчення дисципліни «Фіто-санітарна експертиза» полягає у формуванні у студентів
сучасних знань про організацію та проведення державного нагляду за потужностями
(об'єктами), ввезенням з-за кордону, транзитом, експортом, перевезенням у межах
країни, зберіганням, переробкою та реалізацією об’єктів регулювання, а також із
запобігання інтродукції регульованих шкідливих організмів, хвороб рослин або
обмеженням проникнення регульованих шкідливих організмів та хвороб рослин з
об’єктами регулювання.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Вивчення дисципліни «Фітосанітарна експертиза» базується на дисциплінах,
передбачених навчальним планом: «Хімія», «Митна справа», «Експертиза продовольчих
товарів», «Експертиза непродовольчих товарів», «Санітарно-гігієнічна експертиза
товарів».
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
• Застосовувати набуті знання для виявлення, • Здатність застосовувати отримані знання в практичних
постановки та вирішення завдань за різних
ситуаціях (ЗК2);
практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній • Навички використання інформаційних і комунікаційних
та біржовій діяльності (РН2);
технологій (ЗK5);

Програмні результати навчання
• Використовувати
сучасні
комп’ютерні
і
телекомунікаційні
технології
обміну
та
розповсюдження професійно спрямованої інформації
у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності (РН4);
• Оцінювати характеристики товарів і послуг у
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності
за допомогою сучасних методів (ПР15).

Назва теми
Тема 1. «Основні поняття,
мета і завдання
фітосанітарної
експертизи» «Основні
поняття, мета і завдання
фітосанітарної
експертизи»
Тема 2. «Структура
органів з карантину
рослин»
Тема 3. «Суб’єкти і
об’єкти фітосанітарного
контролю і експертизи»
Тема 4. «Техніка
проведення
фітосанітарного контролю
і експертизи»
Тема 5. «Порядок
проведення
інспектування, огляду,
аналізу, обстеження та
знезараження
підкарантинних матеріалів
і об’єктів»
Тема 6. «Оформлення
результатів фітосанітарної
експертизи»

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
• Здатність визначати споживні властивості, кількісний та
якісний склад, технічні характеристики продукції, які
дозволяють однозначно ідентифікувати класифікаційну
приналежність продукції (СК 11);
• Здатність проводити експертизи з визначення якісних,
кількісних та вартісних характеристик продукції вітчизняного
та іноземного виробництва і оформлювати її результати
(СК13).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Карантинна служба в Україні. Зовнішній карантин
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповідь на тему «поняття
завдання; обговорення матеріалу занять; «карантин» і «карантинний режим»»
виконання навчальних завдань; завдання Підготувати реферат на тему «Карантинний
самостійної роботи; тестування
організм карантинний організм»

Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферат на тему « Аналіз
завдання; обговорення матеріалу занять; міжнародних стандартів у сфері карантину та
виконання навчальних завдань; завдання захисту рослин».
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми: «Особливого
завдання; обговорення матеріалу занять; карантинного
режиму
в
Україні»,
виконання навчальних завдань; завдання «Класифікація фіто-санітарної експертизи».
самостійної роботи; тестування
Модуль 2. Внутрішній карантин. Фіто-санітарний контроль
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми: «Оснащення
завдання; обговорення матеріалу занять; пунктів
проведення
фітосанітарного
виконання навчальних завдань; завдання контролю», «Порядок оплати фітосанітарної
самостійної роботи; тестування
експертизи».
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповідь на тему «Проведення
завдання; обговорення матеріалу занять; знезараження».
виконання навчальних завдань; завдання Підготувати реферат на тему «Властивості
самостійної роботи; тестування
фуміганту для знезараження рослинної
продукції».
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Підготувати доповіді на теми: «Порядок
транзиту під карантинних матеріалів»,
«Пункти карантину рослин у пунктах
пропуску на державному кордоні України».
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відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи» для підготовки фахівців ОС «магістр» спеціальності 202
«Захист і карантин рослин / С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 26 с.
9. Методи огляду та експертизи об'єктів регулювання. Методичні вказівки до вивчення змістового модуля «ентомологічна
експертиза» для підготовки фахівців ОС «магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / С.В. Станкевич. – Х.:
ХНАУ, 2016. – 20 с.
10. Методи огляду та експертизи об'єктів регулювання. Методичні вказівки до вивчення змістового модуля «мікологічна
експертиза» для підготовки фахівців ОС «магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин / С.В. Станкевич. – Х.:
ХНАУ, 2016. – 24 с.
11. Методи огляду та експертизи об'єктів регулювання. Методичні вказівки до вивчення змістового модуля
«бактеріологічна експертиза» для підготовки фахівців ОС «магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / С.В.
Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 35 с.
12. Методи огляду та експертизи об'єктів регулювання. Методичні вказівки до вивчення змістового модуля «вірусологічна
експертиза» для підготовки фахівців ОС «магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / С.В. Станкевич. – Х.:
ХНАУ, 2016. – 18 с.
13. Методи огляду та експертизи об'єктів регулювання. Методичні вказівки до вивчення змістового модуля
«фітогельмінтологічна експертиза»
14. Мовчан О. М. Карантинні шкідливі організми. Частина 1. Карантинні шкідники. – К. : Світ, 2002. – 288 с.
15. Москаленко Г. П. Карантинные сорные растения России / Г. П. Москаленко. – Пенза, 2001. – 276 с.
16. Станкевич С.В. Методи огляду та експертизи обєктів регулювання. Тестові завдання для підготовки фахівців ОС
«магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2017. – 28 с.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
•
•

•

•
•

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування
під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань
в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 4-6): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Підсумковий контроль: ПМК
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

