
 



 
 



1. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є отримання студентом знань із сучасних методик 

виявлення та обліку шкідливих видів, системи спостережень за їх розмноженням у посівах 

із обґрунтуванням рішень щодо методів формування сталих фітоценозів 

.  

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» 

нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність  

202 “Захист і карантин 

рослин” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне завдання 

підбір засобів захисту 

рослин проти хвороб 

Семестр 

Загальна кількість  

годин − 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійна робота 

студента – 3 

Освітній ступінь: 

магістри 

16 год. 4 год 

Практичні 

- - 

Лабораторні 

18 год 8 год 

Самостійна робота 

86 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

контрольна 

робота, 

екзамен 

 
3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: знати: понятійно-термінологічний апарат методів формування 

сталих фітоценозів; головні загрози біорізноманіттю та рівні їхнього прояву; історичні 

передумови і формування сталих фітоценозів; організаційно-правові засади збереження 

біорізноманіття в Україні; міжнародне співробітництво у сфері збереження 

біорізноманіття; концепції розвитку охорони біотичного різноманіття у світі та Україніі. 

вміти: застосовувати отримані знання у реальному житті; проводити дослідження 

територій на предмет виявлення цінних ландшафтних та біотичних об'єктів (у процесі 

підготовки практичних та самостійних науково-дослідних завдань); проводити 

дослідження ландшафтного та біотичного різноманіття на конкретних об'єктах (у процесі 

проведення виробничої практики). 



4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

Шифр Результат навчання 

РН 7. Володіти спеціальними знаннями. 

РН 9. Володіти сучасними методологіями наукових досліджень. 

РН 11. Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин, використовуючи спеціальні знання  

РН 12. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

РН 15. Володіти здатністю навчати, контролювати і оцінювати професійні 

навички працівників, задіяних до виконання заходів із захисту і 

карантину рослин. 

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 7.  РН 9.  РН 11. РН 12. РН 15. РН 17. 

ФК 2 + +  +   

ФК 5   +  + + 

ФК 8 + +  +  + 

ФК 9 +  +  + + 

 

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 5. Здатність розробляти технологічні регламенти ефективного контролю комплексу 

шкідливих організмів із оптимізованими науково обґрунтованими  концепціями захисту і 

карантину рослин. 

ФК 8. Здатність обґрунтовувати методи для довгострокового регулювання, розвитку та 

поширення  шкідливих організмів на основі науково-обґрунтованих моделей прогнозу, 

комплексних економічних порогів шкідливості, ефективності захисної дії корисних 

організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують 

високоефективний захист і карантин рослин. 

ФК 9. Здатність розробляти комплексні заходи із захисту і карантину рослин для 

підприємств, установ, організацій усіх форм власності, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням в 

сучасних формах землекористування. 

 

  



6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
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Модуль 1 
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Лекції 2,0 8,0 16,0 

Лабораторні заняття 2,0 9,0 19,0 

Самостійна робота 6,0 2,0 12,0 

Модульна контрольна робота* 13 1,0 13,0 

Разом:  60 

 

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 7, РН 12 Лк 1, Лк 3-5, Лб 1, Лб 8-9 9,0 15,0 

РН 9, РН 17 Лк 6-8, Лб 2-4, Ср 2 12,0 18,0 

РН 11, РН 15 Лк 2, Лб 5-7, Ср 1 8,0 14,0 

РН 9, РН 15 МКР1 7,0 13,0 

Разом: 36 60 

 

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).  Фітоценологія – перспективний напрям вивчення 

фітоценозів України. 

 Тема 1 (Т1). Класична фітопродуцентологія, її наукова суть та прикладне значення в 

екосистемах на планеті Земля..  

Тема 2 (Т2). Сучасний стан та перспективи розвитку фітопродуцентології та 

фітоценозів в України. 

Тема 3 (Т3). Теоретичні аспекти формування сталих фітоценозів на основі 

підвищеної стійкості до біотичних та абіотичних чинників та фітонцидності рослин.  

Тема 4 (Т3). Принципи розробки та застосування ефективних моніторингових 

систем  фітоценозів та їх біоти. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Методологія формування і функціонування сталих 

фітоценозів в Україні. 

 Тема 5 (Т5). Сучасний стан та перспективи розвитку природних та культурно 

природних фітоценозів в Україні.  

Тема 6 (Т6). Сучасний стан та перспективи розвитку урболандшафтних  

фітоценозів в Україні. 

Тема 7 (Т7). Сучасний стан та перспективи розвитку культурних  фітоценозів в 

Україні. 

Тема 8 (Т8). Теорія та практика розвитку сучасних та інноваційних напрямків та 

систем виробництва якісної та безпечної фітопродукції.  

 
9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Фітоценологія – перспективний напрям вивчення фітоценозів України. 

1 Т1 Класична фітопродуцентологія, її наукова суть та прикладне 

значення в екосистемах на планеті Земля.. 
2 

 

1 

2 Т2 Сучасний стан та перспективи розвитку фітопродуцентології та 

фітоценозів в України. 
2 

3 Т3 Теоретичні аспекти формування сталих фітоценозів на основі 

підвищеної стійкості до біотичних та абіотичних чинників та 

фітонцидності рослин 

2 

4 Т4 Принципи розробки та застосування ефективних 

моніторингових систем  фітоценозів та їх біоти. 

2 1 

Разом за модуль 1 8 2 

Змістовий модуль 2. Методологія формування і функціонування сталих фітоценозів в Україні. 

5 Т5 Сучасний стан та перспективи розвитку природних та 

культурно природних фітоценозів в Україні. 
2 

1 
6 Т6 Сучасний стан та перспективи розвитку урболандшафтних  

фітоценозів в Україні. 
2 

7 Т7 Сучасний стан та перспективи розвитку культурних  

фітоценозів в Україні. 
2 

1 
8 Т8 Теорія та практика розвитку сучасних та інноваційних напрямків та 

систем виробництва якісної та безпечної фітопродукції. 
2 

Разом за модуль 2 8 2 

Разом 16 4 



10. Теми практичних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Фітоценологія – перспективний напрям вивчення фітоценозів 

України. 

1 Т1 Вивчення природних фітоценозів та видового складу їх рослин 2 1 

2 Т2 Вивчення культурноприродних фітоценозів та видового складу 

їх рослин 
2 1 

3 Т3 Вивчення урболандшафтних фітоценозів та видового складу їх 

рослин 
2 1 

4 Т4 Вивчення  культурних фітоценозів та видового складу їх рослин 2 1 

  Разом за модуль 1 8 4 

Змістовий модуль 2. Методологія формування і функціонування сталих фітоценозів в 

Україні. 

5 Т5 Вивчення біотичних чинників впливу на фітоценози.  2 1 

6 Т6 Вивчення абіотичних чинників впливу на фітоценози.  2 1 

7 Т7 Вивчення фітонцидності рослин фітоценозів.  2 
1 

8 Т8 Вивчення сучасних та новітніх методів монітрингу фітоценозів 2 

9 Т9 Вивчення сучасних та новітніх методів контролю біоти 

фітоценозів 
2 1 

Разом за модуль 2 10 4 

Разом 18 8 

 
11. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

 Змістовий модуль 1. Фітоценологія – перспективний напрям вивчення фітоценозів України 

1 Т1 Вивчення національних природних парків України та їх 

видового розмаїття рослин 
4 6 

2 Т2 Вивчення національних місцевого значення ботанічних України 

та їх видового розмаїття рослин 
4 6 

3 Т3 Вивчення  видового розмаїття рослин урбофітоценозів  України 4 6 

4 Т4 Вивчення  видового розмаїття рослин урбофітоценозів  України 

з підвищеною стійкістю до біотичних та абіотичних чинників 
4 6 

5 Т5 Вивчення параметрів виробництва органічної фіто продукції в 

Україні та на світовому ринку 
4 6 

6 Т6 Особливості виробництва  фіто продукції в Україні та на 

світовому ринку з використанням синтетичних технологічних 

матеріалів 

4 6 

7 

 

Т7 Особливості виробництва  фіто продукції в Україні та на 

світовому ринку з використанням системи прецизійних 

фітотехнологій 

4 6 



8 Т8 Особливості виробництва  фіто продукції в Україні та на 

світовому ринку з використанням системи інформаційних  

фітотехнологій 

4 6 

9 Т9 Вивчення принципів створення сталих фіто смуг різного 

значення.  
4 6 

10 Т10 Вивчення фітоецидності дендрокомпозицій на прибудинкових 

територіях.  
4 6 

11 Т11 Вивчення сучасних а новітніх методів та систем моніторингу 

біоти урбофітоценозів відкритого та закритого типу  
2 6 

Разом за модулем 1  42 66 

Змістовий модуль 2. Методологія формування і функціонування сталих фітоценозів в 

Україні. 

12 Т12 Вивчення принципів створення сталих дендрокомпозицій на 

прибудинкових територіях. 
8 7 

13 Т13 Вивчення принципів створення сталих дендрокомпозицій на 

оздоровчих територіях. 
8 7 

14 Т14 Вивчення принципів створення сталих дендрокомпозицій в 

межах тваринницьких територій. 
4 7 

15 Т15 Вивчення принципів створення сталих фітосмуг в межах 

населених територій. 
8 7 

16 Т16 Вивчення принципів створення сталих фітосмуг в межах  

культурних фітоценозів. 
8 7 

17 Т17 Вивчення принципів створення сталих фітоценозів на основі 

використання фітонцидно-лікарських рослин. 
8 7 

Разом за модуль 2  44 42 

Разом 86 108 

 
12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться у 

лабораторіях із забезпеченням усіх необхідних матеріалів та обладнання. 
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http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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