
 



 
 
  



1. Мета навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни є освоєння знань майбутніми фахівцями про сучасні 

та новітні методи захисту рослин від шкідливих організмів для збереження максимальної 

потенційної продуктивності культур.  

 

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 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання (реферат, 

МКР, РГР тощо) 

Семестр 

Загальна кількість  

годин − 120 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійна робота 

студента – 3 

Освітній ступінь: 

магістри 

18 год. 4 год 

Практичні 

- - 

Лабораторні 

18 год 8 год 

Самостійна робота 

84 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю: 

залік 
контрольна 

робота, залік 

 
3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Спеціаліст із захисту і карантину рослин повинен знати сучасні та новітні методи 

захисту рослин від шкідливих організмів для збереження максимальної потенційної 

продуктивності культур. 

знати: комплекс заходів профілактичного характеру для захисту с.-г. культур від 

шкідливих організмів; заходи активної дії для захисту с.- г. рослин від шкідливих 

організмів. вміти: використовувати безпечні засоби і методи захисту рослин з перевагою 

не хімічні (організаційно-господарськиі, агротехнічні, біологічні ); дійснювати захист 

рослин від шкідливих організмів з урахуванням екологічних проблем 



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 12. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

РН 14. Уміти працювати в команді 

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 12. РН 14. РН 17. 

КС 3 + +  +    

КС 4 +  +  + + + 

КС 5  +  +  +  

КС 9 +  + + +  + 

 

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

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

КС 4. Здатність встановлювати та оцінювати сезонну і багаторічну динаміку чисельності 

регульованих шкідливих організмів та високоефективно застосовувати методи ліквідації 

шкідливих організмів у часі та просторі. 

КС 5. Здатність розробляти технологічні регламенти ефективного контролю комплексу 

шкідливих організмів із оптимізованими науково обґрунтованими  концепціями захисту і 

карантину рослин. 
КС 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 1,0 9,0 9,0 

Лабораторні заняття 2,0 9,0 18,0 

Самостійна робота 9,0 2,0 18,0 

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

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 9 Лк 1-3, Лб 1, Лб 9, Ср 1  9,0 16,0 

РН 5, РН 14 Лк 8, Лк 9, Лб 2-4 4,0 8,0 

РН 8, РН 12 Лк 4-7, Лб 5 3,0 6,0 

РН 8, РН 14, РН 17 Лб 6-8, Ср 2 9,0 15,0 

РН 7, РН 8, РН 12 МКР1 9,0 15,0 

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). Сучасні методи захисту рослин 

Тема 1 (Т1). Фітоценози України, що потребують захисту рослин від біотичних та 

абіотичних методів захисту рослин  

Тема 2 (Т2). Методологія захисту рослин в єдиному технологічному процесі 

вирощування культур  

Тема 3 (Т3). Організаційно-технологічна методологія – основа ефективного захисту рослин  

Тема 4 (Т4). Хімічний метод захисту рослин – позитивні та негативні наслідки 

Тема 5 (Т5). Роль агротехнічного, біологічного та інших методи захисту рослин при 

виробництві фіто продукції 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Новітні методи захисту рослин 

Тема 6 (Т6). Методологія розробки та впровадження новітніх методів захисту рослин  

Тема 7 (Т7). Генно-інженерний метод захисту рослин, його позитивні та негативна наслідки. 

Тема 8 (Т8). Фітонцидний метод захисту рослин та перспективи його використання. 

Тема 9 (Т9). Концептуальні підходи використання абіотичного методу захисту рослин  



9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Сучасні методи захисту рослин 

1 Т1 Фітоценози України, що потребують захисту рослин від 

біотичних та абіотичних методів захисту рослин. 
2 

 

1 

2 Т2 Методологія захисту рослин в єдиному технологічному процесі 

вирощування культур. 
2 

3 Т3 Організаційно-технологічна методологія – основа ефективного 

захисту рослин. 

2 

4 Т4 Хімічний метод захисту рослин – позитивні та негативні 

наслідки. 

2 1 

5 Т5 Роль агротехнічного, біологічного та інших методи захисту 

рослин при виробництві фітопродукції. 

2 - 

Разом за модуль 1 10 2 

Змістовий модуль 2. Новітні методи захисту рослин  

6 Т6 Методологія розробки та впровадження новітніх методів 

захисту рослин.  
2 

1 
7 Т7 Генно-інженерний метод захисту рослин, його позитивні та  

негативна наслідки. 
2 

8 Т8 Фітонцидний метод захисту рослин та перспективи його 

використання. 
2 

1 
9 Т9 Концептуальні підходи використання абіотичного методу 

захисту рослин. 
2 

Разом за модуль 2 8 2 

Разом 18 4 

 
10. Теми практичних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Сучасні методи захисту рослин 

1 Т1 Вивчення природних, антропоприродних та культурних   

фітоценозів, видового складу їх рослин з підвищеною стійкістю 

до біотичних чинників 

2 1 

2 Т2 Вивчення напрямків та систем виробництва фіто продукції з 

використанням та без використання синтетичних технологічних 

матеріалів 

2 1 

3 Т3 Вивчення біотичних чинників впливу на фітоценози 2 1 

4 Т4 Вивчення сучасних  методів моніторингу біоти та захисту 

фітоценозів 
2 1 

5 Т5 Вивчення сучасних  технологій виробництва фіто продукції 2 - 

  Разом за модуль 1 10 4 

Змістовий модуль 2. Новітні методи захисту рослин 

6 Т6 Вивчення  новітніх технологій виробництва фіто продукції  2 1 



7 Т7 Вивчення новітніх  методів моніторингу біоти та захисту  

фітоценозів.  
2 1 

8 Т8 Розробка природоохоронної системи захисту агрофітоценозів    

без використання синтетичних технологічних матеріалів 
2 1 

9 Т9 Розробка природоохоронної системи захисту агрофітоценозу з 

урахуванням економічних порогів шкідливості 
2 1 

Разом за модуль 2 8 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. Сучасні методи захисту рослин 

1 Т1 Вивчення  природних фітоценозів України та їх видового 

розмаїття рослин 
8 9 

2 Т2 Вивчення  видового розмаїття рослин урбофітоценозів Полісся 

України 
8 9 

3 Т3 Вивчення складових абіотичного методу захисту рослин 8 9 

4 Т4 Вивчення  ентомофагів пшеничного поля, що використовують у 

біологічному методі захисту рослин 
8 9 

5 Т5 Вивчення складових природних регулюючих механізмів 

урбфітоценозів 
8 9 

6 Т6 Вивчення параметрів виробництва  фіто продукції в Україні та 

на світовому ринку з використанням синтетичних 

технологічних матеріалів 

2 9 

Разом за модулем 1  42 54 

Змістовий модуль 2. Новітні методи захисту рослин 

7 Т7 Вивчення видового складу фітонцидно-лікарських рослин з 

яких  виготовляють препарати для захисту рослин  
8 9 

8 Т8 Вивчення видового складу атрактантних фітонцидно-

лікарських рослин 
8 9 

9 Т9 Вивчення видового складу репелентних фітонцидно-

лікарських рослин 
8 9 

10 Т10 Вивчення видового складу отруйних фітонцидно-

лікарських рослин 
8 9 

11 Т11 Вивчення видового складу рослин, з підвищеною стійкістю 

до абіотичних чинників 
8 9 

12 Т17 Вивчення видового складу рослин, з підвищеною стійкістю 

до абіотичних чинників 
2 9 

Разом за модуль 2  42 54 

Разом 84 108 

 
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. 



13. Рекомендовані джерела інформації 

 

Базова 

1. Бровдій В. М., Гулий В. В., Федоренко В. П. Біологічний захист рослин. Київ : 

Світ, 2004. 348 с. 

2. Вигера С. М. Природні і культурні фітоценози та принципи контролю їх 

біорізноманіття : монографія. Житомир : Рута, 2013. 340 с. 

3. Вигера С. М. Природоохоронний контроль культурних фітоценозів : монографія. 

Київ : ЦП “Компринт”, 2015. 398 с. 

4. Вигера С. М. Фітонцидологія з основами вирощування та застосування 

фітонцидно-лікарських рослин. Житомир : ПП Рута, 2009. 296 с. 

5. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаджений: в 3-х томах / 

Под. Ред. В.П. Васильева. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Урожай, 1987-1989. 

6. Довідник із захисту рослин / За ред. Лісового М. П. Київ : Урожай, 1999. 744 с. 

7. Біологічний захист рослин / М. П. Дядечко, М. М. Падій, В. С. Шелестова та ін. 

За ред. Дядечка М. П., Падія М. М. Біла Церква : НТПІ БДАУ, 2001. 312 с. 

8. Закон України “Про захист рослин” № 180-ХІV від 14 жовтня 1998 року. 

9. України “Про карантин рослин” № 674-ІV від 3 квітня 2003 року. 

10. Євтушенко М. Д., Марютін Ф. М. Термінологічний словник-довідник з 

ентомології, фітопатології, фітофармакології. Харків, 1998. 198 с. 

11. Косолап М. П. Гербологія : навч. пос. Київ : Арістей. 2004. 364 с. 

12. Косолап М. П.Термінологічний словник з гербології : навч. пос. Київ. 2008. 

184 с. 

13. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Київ 

: Юні вест Маркетинг, 2018. 352 с. 

 

Допоміжна 

14. Гулий В.В., Памужак Н.Г. Интегрированная защита растений. – Кишинев: 

Картя молдовеняска, 1991 

15. Євтушенко М.Д., Марютін Ф.М., Туренко В.П. та ін. Фітофармакологія. – К.: 

Вища освіта, 2004. – 432 с. 

16. Захист зернових культур від шкідників, хвороб та бур’янів при інтенсивних 
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електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 
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