
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

 

Силабус дисципліни 

“КАРАНТИННІ ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ” 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 
Кафедра захисту рослин 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: захист і карантин рослин 

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин 

рослин» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» галузі 

знань 20 «»Аграрні науки та продовольство» 

Кількість кредитів – 4,0 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 3. 5 

Компонент освітньої програми: обов’язкова   

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач 

(-і) 

Плотницька Наталія Михайлівна; 

Гурманчук Олексій Вікторович 

Профайл 

викладача 

(-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-zr/m-sklad-zr 

Контактн

а 

інформаці

я 

Тел. +380976485702, E-mail: plotnat@ukr.net  

Тел. +380979987853, E-mail: gurmanchuka@gmail.com 

Сторінка 

курсу в 

Moodle 

http://185.25.118.66/course/index.php?categoryid=18&browse=courses&per

page=20&page=3 

Консульта

ції 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щочетверга з 13.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Основою виробництва високоякісної продукції рослинництва в сучасних 

системах землекористування є знання видового складу шкідливих організмів та 

впровадження обмежуючих і локалізаційних заходів, що не даватимуть можливості 

розповсюдження шкідливих  організмів, особливо тих що відносяться до карантинних.  

Дисципліна «Карантинні шкідливі організми» передбачає вивчення морфобіологічних 

особливостей карантинних видів організмів, порядку проведення фітосанітарної 

експертизи підкарантинної продукції та розробку екологічно безпечних заходів захисту 

рослин від карантинних організмів у межах внутрішньодержавних та міждержавних 

стандартів і нормативних вимог. 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-zr/m-sklad-zr
mailto:gurmanchuka@gmail.com


4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей щодо біології карантинних та інших шкідливих організмів, відсутніх на 

території країни, методик виявлення карантинних організмів у підкарантинній продукції та 

розробка фітосанітарних заходів щодо недопущення поширення карантинних організмів на 

території країни. 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 

СК 2. Здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою забезпечення дотримання 

ними фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання, транспортування, 

реалізації, експорту, імпорту, транзиту продукції рослинного походження.  

СК 4. Здатність виявляти, локалізувати і ліквідовувати регульовані шкідливі 

організми за результатами інспектування та фітосанітарної експертизи.  

СК 6. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, екологічні, економічні) 

внаслідок занесення чи поширення регульованих шкідливих організмів. 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 6 

Лабораторні 24 6 

Самостійна робота 78 108 

Всього  120 120 

5.2. Формат дисципліни 

Дисципліна викладається очно для денної і заочної форм навчання, хоча за 

необхідності може викладатися дистанційно через систему Moodle.  

Вид контролю: екзамен. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1 (М1). Карантинні шкідливі організми сільськогосподарських рослин 

Змістовий модуль 1 (ЗМ 1). Видовий склад, заходи з виявлення, локалізації та ліквідації 

вогнищ карантинних організмів. 

1 Т1 Шкідники, хвороби, нематоди, бур’яни як об’єкти карантину 

рослин 

1. Шкідливість, шляхи проникнення і географічне 

розповсюдження карантинних видів. 

2. Аналіз фітосанітарного ризику акліматизації 

карантинних організмів із різних континентів та країн.  

3. Законодавство у сфері карантину рослин та посадові 

права і обов’язки осіб, які здійснюють державний контроль з 

карантину рослин.   

2 0,5 

2 Т2 Карантинні види шкідників зернових, зернобобових культур 

та продуктів запасу. 

1. Перелік головних шкідників зернових, зернобобових 

культур та продуктів запасу, що відносяться до об’єктів 

зовнішнього та внутрішнього карантину. 

2. Способи проникнення та шкідливість карантинних 

видів.  

2 1 



3. Методи виявлення карантинних шкідників у зерні, 

бобах та продукції запасу. 

3 Т3  Карантинні види шкідників овочевих та технічних культур 

1. Перелік головних шкідників овочевих та технічних 

культур. 

2.  Способи проникнення та шкідливість карантинних 

видів. 

3. Методи виявлення карантинних шкідників овочевих та 

технічних культур.. 

2 0,5 

4 Т4 Карантинні види шкідників ягідних, плодових та цитрусових 

культур. 

1. Перелік головних шкідників ягідних, плодових та 

цитрусових культур. 

2. Способи проникнення та шкідливість карантинних 

видів. 

3. Методи виявлення карантинних шкідників у 

посадковому матеріалі, розсадниках, садах. 

2 0,5 

5 Т5 Карантинні хвороби зернових, бобових культур і продуктів 

запасу. 

1. Перелік головних карантинних хвороб зернових, 

бобових культур і продуктів запасу. 

2. Способи розповсюдження збудників та шкідливість 

карантинних видів. 

3. Особливості проведення експертизи підкарантинного 

матеріалу щодо виявлення збудників хвороб. 

2 1 

6 Т6 Карантинні хвороби бульб, коренеплодів та інших технічних 

культур. 

1. Перелік головних карантинних хвороб зернових, 

бобових культур і продуктів запасу. 

2. Способи розповсюдження збудників та шкідливість 

карантинних видів. 

3. Особливості проведення експертизи підкарантинного 

матеріалу щодо виявлення збудників хвороб. 

2 0,5 

7 Т7 Карантинні хвороби ягідних, плодових культур та 

цитрусових. 

1. Перелік головних карантинних хвороб зернових, 

бобових культур і продуктів запасу. 

2. Способи розповсюдження збудників та шкідливість 

карантинних видів. 

3. Особливості проведення експертизи підкарантинного 

матеріалу щодо виявлення збудників хвороб. 

2 0,5 

8 Т8 Потенційна шкідливості карантинних та регульованих 

некарантинних видів нематод. 

1. Карантинні та регульовані некарантинні види нематод,  

що виявлені на територіх України. 

2. Шляхи проникнення та поширення карантинних та 

регульованих некарантинних нематод. 

3. Основні методи діагностики карантинних видів 

нематод. 

2 0,5 

9 Т9 Бур’яни як об’єкт карантину рослин 

1. Карантинні види бур’янів, що виявляються у 

підкарантинній продукції. 

2 1 



2. Шляхи проникнення та поширення карантинних видів 

бурянів. 

3. Основні правила проведення гербологічної 

експертизи. 

Разом: 18 6 

 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Максимально студент може отримати 100 балів за пройдений курс 

і стільки ж за написання та захист курсової роботи. Навчання під 

час семестру / екзамен – 60 / 40 балів. 

Система 

оцінювання кожної 

активності 

здобувача вищої 

освіти 

Лекції – 1,0 бала, лабораторні – 0,5 бала за 1 заняття, самостійна – 

16,0 балів за реферат, презентацію, тощо. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

До підсумкового контролю допускаються студенти, які отримали 

під час навчання не менше 36 балів. 

Критерії 

оцінювання 

«Відмінно» (90–100 балів) – студент отримує при демонстрації 

глибоких знань навчального матеріалу, вміє самостійно здобувати 

знання та опрацьовувати необхідну інформацію. З легкістю 

використовує набуті знання і вміння для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях. 

«Добре» (75–89 балів) – студент вільно володіє вивченим 

матеріалом, застосовує його на практиці, розв’язує задачі у 

стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, 

вміє узагальнювати і систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача. 

«Задовільно» (60–74 бали) – студент володіє значною частиною 

викладеного матеріалу але допускає суттєві помилки, які може 

виправляти за допомогою викладача. 

«Незадовільно» (1–59 балів) – студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального 

матеріалу. 

 

 

7. Результати навчання 

Шифр Результат навчання 

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

РН 7. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття 

РН 8. 

Володіти знаннями з професійних дисциплін (агрометеорології, 

ентомології, фітопатології, мікології, фітовірусології, 

фітогельмінтології, акарології, основ розвитку хвороб, моніторингу 

шкідників, імунітету рослин, основ карантину рослин, родентології, 

гербології, фітофармакології, фітосанітарного моніторингу, 

механізації, електрифікації та автоматизації с.-г. виробництва, 

економіки і підприємництва, менеджменту, основ наукових 



досліджень, технології зберігання та переробки продукції 

рослинництва, овочівництва, плодівництва) в обсязі, необхідному для 

спеціалізованої професійної роботи за спеціальністю захист і карантин 

рослин 

РН 11 
Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину 

рослин та оперативно реагувати на зміни в законодавстві. 

 

8. Пререквізити 

Без обмежень. 

 

9. Політика дисципліни 

Засвоєння пропущеної теми лекції студентом з поважної причини перевіряється 

перед або під час складання підсумкового контролю. Пропуск лекції ним без поважної 

причини відпрацьовується під час консультацій (співбесіда), або у вигляді реферату, 

презентації, тощо. Пропущені практичні заняття студент відпрацьовує згідно з графіком 

консультацій викладача або самостійно виконує завдання по пропущеній темі (реферат, 

презентація, тощо). 

Інклюзивність навчального процесу для осіб з особливими потребами 

застосовується з урахуванням їхніх можливостей і потреб (дистанційне навчання в системі 

Moodle, тощо). 

 

 

10. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Для якісного викладання дисципліни необхідне забезпечення мультимедійним 

обладнанням. 

 

11.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 

1. Американський білий метелик: поширення, біологічні особливості та заходи 

боротьби : метод. рекомендації / С. А. Заполовський, А. І. Ігнатюк, Р. С. Будзінська та ін. 

Житомир, 2012. 38 с. (Ю. Ф. Руденко, Н. М. Плотницька.) 

2. Гурманчук О.В. Вплив інсектицидів на чисельність картопляної нематоди в 

грунті. Вісник Сумського нац. аграр. університету. 2013. № 3. С. 39-42. 

3. Заполовський С. А., Плотницька Н. М. Ефективність механічних заходів 

знищення амброзії полинолистої. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 1 (47), т. 1. С. 82–88. 

4. Ігнатюк А. І., Руденко Ю. Ф., Плотницька Н. М. Виявлення, локалізація і 

ліквідація вогнищ американського білого метелика в Житомирській області. Вісник 

ЖНАЕУ. 2013. № 1, т. 1. С. 100–108. 

5. Башинська О. В., Константінова Н. А., Пилипенко Л. А. Ілюстрований 

довідник регульованих шкідливих організмів в Україні. Київ : Урожай, 2009. 249 с 

6. Держпродспоживслужба України. URL: https://dpss.gov.ua/. 

7. ДСТУ 3354-96. Карантин рослин. Методи ентомологічної експертизи продуктів 

запасу. Київ, 1996. 22 с. (Інформація та документація). 

8. ДСТУ 3355-96. Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб 

у процесі карантинного огляду та експертизи. Київ, 1996. 22 с. (Інформація та 

документація). 

9. ДСТУ 4009-2001. Карантин рослин. Методи гербологічної експертизи 

підкарантинних матеріалів. Київ, 2001. 21 с. (Інформація та документація). 

10. Европейская и Средиземноморская организация по защите растений. URL: 

http://www.eppo.int/european and Mediterranean Plant protection organization.  




