
 
  



 
 



1. Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Екологія агроекосистем» − сформувати у майбутніх 

фахівців відповідального ставлення до: безпечного застосування і динаміку поведінки 

метаболітів засобів захисту рослин в об’єктах сільськогосподарського призначення; 

дотримання системи заходів щодо раціонального використання природних ресурсів і 

забезпечення екологічної без-пеки. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни  

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4,0  

Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

варіативна 

Модулів – 1 

Спеціальність  

202 “Захист і карантин 

рослин” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне завдання 

теоретична і практична 

підготовка по створенню 

безпечних умов 

Семестр 

Загальна кількість  

годин − 120 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,5 

самостійна робота 

студента – 3,75 

Освітній ступінь: 

магістри 

18 год. 8 год 

Практичні 

22 год 4 год 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

80 год. 112 год. 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю: 

залік 

 
3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: 

• наукове нормування та регламенти застосування засобів захисту рослин ; 

• обґрунтовані екотоксикологічні показники при застосуванні засобів захисту 

рослин; 

• науково-обґрунтовані системи захисних і карантинних заходів із використання, 

відтворення та збереження природних комплексів адаптованих до різних ґрунтово-

кліматичних зон України; 

• сучасні закономірності щодо особливостей розвитку, розмноження та поширення 

шкідливих організмів в агробіоценозах; 

специфіку і механізми виявлення змін на клітинному рівні фізіології шкідливих 

організмів; 

• •принципи безпечної діяльності в технологіях захисту та карантину рослин; 



студент повинен вміти: 

 • оцінювати ризики застосування засобів захисту рослин; 

• аналізувати вплив засобів захисту рослин на шкідливі та корисні організми 

агробіоценозів; 

• ефективно працювати за сукупністю державних, адміністративних, правових, 

економічних і суспільних заходів, спрямованих на обмеження негативного впливу 

людської діяльності на навколишнє середовище; 

• досліджувати динаміку біології, екології та поширення шкідливих організмів; 

• визначати вплив факторів зовнішнього середовища на інтенсивність розмноження 

шкідливих організмів; 

• застосувати професійної взаємодії з науковцями та працівниками різного профілю 

для забезпечення фітосанітарної й екологічної безпеки. 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 

РН 5.  Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін  

РН 7.  Володіти спеціальними знаннями. 

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

РН 9.  Володіти сучасними методологіями наукових досліджень.  

РН 17. Володіти знаннями з дотримання безпечних умов праці та охорони 

навколишнього середовища. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності Програмні результати навчання 

РН 5. РН 7. РН 8 РН 9 РН 17 

ФК 2  +  +  

ФК 3 + + +   

ФК 6 + + +  + 

ФК 10 +   + + 

 

ФК 2. Здатність розробляти логічні моделі та технологічні схеми визначення об'єктів 

регулювання з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів у процесі їх 

виробництва, зберігання, транспортування, реалізації під час експорту, імпорту, транзиту 

продукції рослинного походження засобами космічної зйомки за методиками 

дистанційного і стаціонарного фітосанітарного моніторингу. 

ФК 3. Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення шкідливих організмів і 

розробляти науково-організаційні основи застосування заходів захисту і карантину рослин. 

ФК 6. Здатність систематизувати дані спалахів чисельності регульованих шкідливих 

організмів за матеріалами фітосанітарних служб і наукових установ, а також електронних 

геоінформаційних служб. 

ФК 10. Здатність проводити логістику у захисті і карантині рослин. 



6. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
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Модуль 1 
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Лекції 1,0 9,0 9,0 

Лабораторні заняття 2,0 11,0 22,0 

Самостійна робота 7,0 2,0 14,0 

Модульна контрольна робота* 15,0 1,0 15,0 

Разом: - 60 

 

*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 

20 % від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття  

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий 

рівень) 

36 60 

РН 5, РН 7 Лк 1,Лк 2, Лк 8, Лб 1, Лб 2, Лб 3, Лб 7 6,6 11,0 

РН 9, РН 17 Лк 4, Лк 9, Лб 6, Лб 9, Лб 10Ср 1 9,0 15,0 

РН 8, РН 9 
Лк 3, Лк 5, Лк 6, Лк 7, Лб 4, Лб 5, Лб 8, 

Лб 11, Ср 2 
11,4 19,0 

РН 7, РН 8,  МКР1 9,0 15,0 

Разом: 36 60 

 

**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 

лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та 

взаємозв’язків з іншими дисциплінами. Максимальна кількість балів становить 60. 

Мінімальна кількість балів, набраних студентом, складає 60 % від максимальної кількості 

балів, отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

  



7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у 

формі тестування. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення 

практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з 

навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 

контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові 

питання, що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 (М1). 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Основні концепції, теоретичні та практичні проблеми 

еко-логії агроекосистем. 

Тема 1. (Т1). Агроекосистема, структура та функціонування. 

Тема 2. (Т2). Проблеми розвитку агробіоценозів в сучасних умовах виробництва. 

Тема 3. (Т3). Біотичний колообіг в агроценозах. 

Тема 4. (Т4). Екологічні принципи в функціонуванні агроекосистем. 

Тема 5. (Т5). Кліматичні та метеорологічні характеристики агроекосистем. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Системи заходів щодо раціонального використання 

природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки в агроекосистемах. 

Тема 6. (Т6). Функціонування ґрунтової складової агроценозу. 

Тема 7. (Т7). Сучасні закономірності щодо особливостей розвитку, розмноження та 

поши-рення шкідливих організмів в агробіоценозах. 

Тема 8. (Т8). Науково-обґрунтовані системи захисних і карантинних заходів із 

викорис-тання, відтворення та збереження природних комплексів адаптованих до різних 

ґрунтово-кліматичних зон України. 

Тема 9. (Т9). Використання наукової продукції в оцінці особливостей біології, 

екології, морфології і фізіології шкідливих видів організмів. 

Тема 10. (Т10). Забезпечення фітосанітарної й екологічної безпеки в 

агроекосистемах.  

  



9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Основні концепції, теоретичні та практичні проблеми еко-логії 

агроекосистем. 

1 Т1 Агроекосистема, структура та функціонування. 1 

1 2 Т2 Проблеми розвитку агробіоценозів в сучасних умовах 

виробництва. 

1 

3 Т3 Біотичний колообіг в агроценозах. 2 1 

4 Т4 Екологічні принципи в функціонуванні агроекосистем. 2 
1 

5 Т5 Кліматичні та метеорологічні характеристики агроекосистем. 2 

Разом за модуль 1 8 3 

Змістовий модуль 2. Системи заходів щодо раціонального використання приро-дних 

ресурсів і забезпечення екологічної безпеки в агроекосистемах. 

6 Т6 Функціонування ґрунтової складової агроценозу. 2 

1 
7 Т7 Сучасні закономірності щодо особливостей розвитку, 

розмноження та поши-рення шкідливих організмів в 

агробіоценозах. 

2 

8 Т8 Науково-обґрунтовані системи захисних і карантинних заходів із 

викорис-тання, відтворення та збереження природних 

комплексів адаптованих до різних ґрунтово-кліматичних зон 

України. 

2 2 

9 Т9 Використання наукової продукції в оцінці особливостей біології, 

екології, морфології і фізіології шкідливих видів організмів. 
2 

2 
10 Т10 Забезпечення фітосанітарної й екологічної безпеки в 

агроекосистемах.  
5 

Разом за модуль 2 10 5 

Разом 18 8 

 
10. Теми практичних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1 Основні концепції, теоретичні та практичні проблеми еко-логії агроекосистем. 

Змістовий модуль 1. Культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття 

1 Т1 Агроекосистема та агроценоз. 1 
- 

2 Т2 Оцінка оптимальності агроландшафтів . 1 

3 Т3 Кількісний облік як метод дослідження агроекосистем . 2 - 

4 Т4 Облік популяцій шкідників в агроценозі . 1 
1 

5 Т5 Оцінка загрози занесених видів. 1 

6 Т6 Оцінювання шкідливості та стану популяцій шкідників у 

агроценозах. 
2 - 

7 Т7 Визначення доцільності проведення заходів захисту рослин та їх 

технічної ефективності. 
2 1 

Разом за модуль 1 10 2 

Змістовий модуль 2. Системи заходів щодо раціонального використання приро-дних 

ресурсів і забезпечення екологічної безпеки в агроекосистемах. 



8 Т8 Оцінка ефективності різних систем застосування добрив. 1,5 

1 9 Т9 Моніторинг стану грунту та прогнозування деградаційних 

процесів. 
1,5 

10 Т10 Екотоксикологічна оцінка засобів захисту рослин. 2 - 

11 Т11 Пестициди як екологічний фактор. 1,5 
1 

12 Т12 Наукове обґрунтування застосування хімічних меліорантів. 1,5 

13 Т13 Радіаційне забруднення агроценозів. 2 - 

14 Т14 Фітосанітарний моніторинг в агроценозах. 2 - 

Разом за модуль 2 12 2 

Разом 22 4 

 

11. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1 Основні концепції, теоретичні та практичні проблеми екології агроекосистем. 

Змістовий модуль 1. Культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття 

1 Т1 Загальні закономірності стійкого функціонування 

агроекосистем.  
4 5 

2 Т2 Оцінка ризиків застосування засобів захисту рослин. 4 5 

3 Т3 Механізми виявлення змін на клітинному рівні фізіології 

шкідливих організмів. 
4 5 

4 Т4 Вплив факторів зовнішнього середовища на інтенсивність 

розмноження шкідливих організмів. 
4 5 

5 Т5 Якісні і кількісні зміни в стадіях розвитку і формувань 

шкідливих організмів. 
4 5 

6 Т6 Екології та поширення шкідливих організмів.  4 5 

7 Т7 Регламенти застосування засобів захисту рослин. 4 5 

8 Т8 Екотоксикологічні показники при застосуванні засобів захисту 

рослин. 
4 7 

9 Т9 Вплив засобів захисту рослин на шкідливі та корисні 

організми агробіоценозів. 
4 5 

10 Т10 Хімічна меліорація і її значення у підвищенні родючості 

ґрунтів. 
4 5 

Разом за модуль 1 40 52 

Змістовий модуль 2. Системи заходів щодо раціонального використання природних ресурсів 

і забезпечення екологічної безпеки в агроекосистемах.  

11 Т11 Забезпечення фітосанітарної й екологічної безпеки.  4 6 

12 Т12 Екологічні заходи безпеки і виробнича санітарія при роботі з 

добривами.  
4 6 

13 Т13 Негативні наслідки при зберіганні та використанні органічних 

добрив.  
4 6 

14 Т14 Особливості поведінки пестицидів у навколишньому середовищі. 4 6 

15 Т15 Природоохоронні умови організації сільськогосподарсь-ких угідь 

і сівозмін.  
4 6 

16 Т16 Охорона сільськогосподарських угідь від підтоплення, 

заболочування та інших негативних впливів. 
4 6 

17 Т17 Проектування і здійснення комплексу заходів із захисту від 

вітрової та водної ерозій. 
4 6 



18 Т18 Системи контролю за забрудненням довкілля пестицида-ми в 

Україні та світі. 
4 6 

19 Т19 Застосування принципів безпечної діяльності в технологі-ях 

захисту та карантину рослин. 
4 6 

20 Т20 Внутрігосподарська контурно-меліоративна організація території 

сільськогосподарських підприємств. 
4 6 

Разом за модуль 2 40 60 

Разом 80 112 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні роботи проводяться у спеціалізованій ла-

бораторії кафедри. Залік проводиться за тестами у комп’ютерних класах, в яких встановлено 

програмне забезпечення. 
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Урожай, 1995. 256 с. 

9. Бур’яни в землеробстві України: прикладна гербологія / І. Д. Примак, Ю. П. Манько, 

С. П. Танчик та ін.; За ред. І. Д. Примака та Ю. П. Манька. Біла Церква, 2005. 664 с. 

10. Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва / За ред. 
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Інформаційні ресурси  
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http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14770.  
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16. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збереження 

біорізноманіття на 2005–2025 рр. URL: uazakon.com›document/fpart62/idx62969.htm. 
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