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BODY за кваліфікацією
«Спеціаліст з пест контролю».
Кваліфікація створена відповідно до Проекту ЄС "Вдосконалення системи
контролю безпеки харчових продуктів в Україні" ініційований
Європейським Союзом у рамках Програми комплексного інституційного
розвитку у сфері безпеки харчових продуктів в Україні» що є
продовженням Проекту технічної допомоги "Виконання Україною
зобов'язань відносно членства в СОТ і реалізації Європейської політики
добросусідства в сільському секторі (секторний підхід) "
Кваліфікація розрахована на працівників, виробнича діяльність яких
пов’язана з боротьбою зі шкідниками і фумігацією, що має важливе
значення для всіх галузей харчової і комбікормової промисловості.
Норми практики і супутні інструктивні вказівки призначені для
підвищення рівня компетентності спеціалістів, які застосовують
засоби захисту рослин, сільськогосподарської продукції і продуктів її
переробки, та об’єктів збереження.
Особисті характеристики
Спеціаліст з пест контролю повинен ознайомитися з Кодексом
професійної поведінки і декларувати в заяві на сертифікацію, що він
цілком і твердо буде дотримувати положень цього документа.
Спеціаліст з пест контролю повинен:
 Знати Проект ЄС "Вдосконалення системи контролю безпеки
харчових продуктів в Україні" ініційований Європейським Союзом.
 Знати стандарт «BS EN 16636 Pest management services Requirements and competences», [Basic Standards]»
 Володіти інформацією щодо пестицидів і агрохімікатів,
зареєстрованих і дозволених до використання в Україні,
 Бути здатним діяти у відповідності з вимогами, сформульованими в
Настанові Pest Free, а також виконувати усі правила та рекомендації,
зазначені в документах ЧЕКЛИСТ перевірки дотримання вимог
НАСТАНОВИ з фумігації (Pest Free) та вимог законодавства
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 Спеціаліст з пест контролю повинен бути компетентним щодо
надання послуг в системі інтегрованого захисту від комірних
шкідників (фумігаційні послуги, аерозольні обробки, газово-вологий
метод і т.п.), та послуги пестконтролю. Це включає, але не
обмежується наступним:
o Ознайомлений з правилами ведення господарської діяльності зі
знезараження рослинної продукції пестицидами та агрохімікатами зі
стандартами, що застосовуються за межами України – на світових
ринках
o знати порядок діяльності з фумігації на внутрішньому ринку України
та на ринку транзитної фумігації на засадах гармонізації з
Міжнародними нормами і рекомендаціями
o Вміти
застосовувати програми-передумови системи НАССР.
Програми-передумови системи НАССР мають охоплювати такі
процеси, як контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання
їх появі, засоби профілактики та боротьби.
Спеціаліст з пест контролю повинен демонструвати професійну
поведінку під час здійснення діяльності, бути:
 Етичним, тобто порядним, чесним. Правдивим, щирим і
тактовним
 Об`єктивним, тобто готовим розглядати альтернативні ідеї чи
точки зору
 Дипломатичним, тобто тактовним при роботі з людьми
 Уважним, тобто активно спостерігати за фізичним оточенням та
діяльністю
 Проникливим, тобто усвідомлювати та бути здатним зрозуміти
ситуацію
 Гнучким, тобто швидко адаптовуватися до різних ситуацій
 Наполегливим, тобто непохитно фокусуватися на досягненні
цілей
 Рішучим, тобто робити своєчасні висновки на основі логічних
міркувань та аналізу
 Впевненим у собі, тобто діяти незалежно, ефективно взаємодіяти
з іншими
 Здатним діяти відповідально і етично, навіть якщо такі дії не
завжди популярні, а іноді можуть викликати незгоду чи
конфронтацію
 Відкритим для вдосконалення, прагнути до досягнення
найкращих результатів
 Шанобливим до культури організації
 Сумісним та товариським, тобто ефективно взаємодіяти з
колегами
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Спеціаліст з пест контролю має бути здатним:
 Добре розбиратися в людях
 Висловлювати, переконувати і аргументувати, орієнтуючи на
переваги
 Спілкуватись на застосовуваній мові усно і письмово
 Залишатись витриманим та цілеспрямованим навіть у складних
ситуаціях
 В достатній мірі посилатись на факти при звертанні до осіб на
різних рівнях організації
 Взаємодіяти в процесно-орієнтованому стилі
 Попереджати і належним чином розбиратись з конфліктами
 В достатній мірі подавати результати
Спеціаліст з пест контролю повинен бути добре організованим,
тобто демонструвати ефективний менеджмент часу, вибір пріоритетів,
планування та результативність.
Напрям думок і філософія поведінки мають бути спрямовані на
наступне:
 Розглядання вимог споживачів
 Успіх та стійкий розвиток компанії
 Підвищення цінності компанії (наприклад, фінансової чи етичної
цінності)
 Можливості та ризики для організації (наприклад, виявлення та
зниження ризиків; просування інновацій та кращої практики)
 Моніторинг змін
 Мислення в термінах загального контексту всіх бізнес-процесів і
всієї ланки процесів
 Застосування принципів PDCA
 Підвищення обов`язків
Вимоги до спеціалізованої підготовки першого рівня навчання
Обсяг підготовки - 40 академічних годин.
A Розуміти і вміти пояснити
B На додаток до A, уміти вибирати відповідні методи і
застосовувати їх
C На додаток до A і B, розробляти й інтегрувати відповідні
методи й інтерпретувати результати

Зміст спеціалізованої підготовки
1
1.

Спеціаліст з пест контролю
Ознайомитись з Проектом ЄС "Вдосконалення системи контролю
безпеки харчових продуктів в Україні" ініційований
Європейським Союзом.

С
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Знати стандарт «BS EN 16636 Pest management services Requirements and competences», [Basic Standards]»

А

1.2

Вміти застосовувати програми-передумови системи НАССР.
Програми-передумови системи НАССР мають охоплювати такі
процеси, як контроль за шкідниками, визначення виду,
запобігання їх появі, засоби профілактики та боротьби

А

1.3

Інтеграція ризик-менеджменту з міжнародними стандартами ISO
9001, ISO 22000 (HACCP) ISO 14001, OHSAS 18001 щодо
використанні пестицидів і агрохімікатів при проведенні захисту
рослин і знезараженні об’єктів

А

2.

Вимоги, сформульованими в Настанові Pest Free, а також
виконувати усі правила та рекомендації, зазначені в документах
ЧЕКЛИСТ перевірки дотримання вимог НАСТАНОВИ з
фумігації (Pest Free) та вимог законодавства

С

1.1

2.1

2.2

Знати правила ведення господарської діяльності зі знезараження
А
рослинної продукції пестицидами та агрохімікатами зі
стандартами, що застосовуються за межами України – на світових
ринках.
Аналіз стану застосування пестицидів в Україні. Класифікація
пестицидів і агрохімікатів за призначенням і токсичністю.

С

2.3

Безпечне поводження з пестицидами та агрохімікатами, охорона
та гігієна праці.

С

2.4

Правила зберігання, транспортування, та застосування пестицидів С
і агрохімікатів. Дезінсекція, дезінфекція, дератизація об’єктів

2.5

С

2.6
2.7
2.8

2.9

Фумігація зерна у зерносховищах. Обробка складів і зерна
аерозольним методом

А

Фумігація муки

С

Фумігація зернових вантажів при морських перевезеннях
Впорядкування діяльності з фумігації на внутрішньому ринку
України та на ринку транзитної фумігації на засадах гармонізації з
Міжнародними нормами і рекомендаціями
Фіто санітарна безпека в Україні. Виявлення під час проведення
фіто санітарного контролю об’єктів заражених шкідливими

А

В

5

організмами
2.10

Розвиток ринку фумігації в Україні.

А

Професійні вимоги
Спеціальні Можуть бути досягнуті шляхом: Спеціальних програм
навчання (Частини 1-2)
знання і
навички
Додаткові
вимоги

Працівники підприємств, які організовують виконання робіт,
пов’язаних з проведенням фумігації об’єктів регулювання,
повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи,
пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та
торгівлею пестицидами і агрохімікатами, та медичну книжку
встановлених зразків (додатки 1, 2, 3 до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 вересня 1995 року № 746 «Про
затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на
право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами»).

