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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Агрометеорологія 
 

Назва дисципліни Агрометеорологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями та пошуку.  

СК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку 

і поширення шкідливих організмів 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Клименко Тетяна Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра ґрунтознавства та землеробства 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 05. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та 

інформаційні технології у професійній діяльності.  

РН 07. Складати  технологічні  карти  для  організації заходів із захисту рослин. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Агрометеорологія як наука. Предмет, завдання і методи досліджень. 

Тема 2. Організація агрометеорологічних спостережень 

Тема 3. Атмосфера, її склад, будова та основні властивості 

Тема 4. Сонячна радіація та її значення для сільського господарства 

Тема 5. Температурний режим ґрунту і повітря 

Тема 6. Водяна пара в атмосфері та ґрунті та її значення для сільського 

господарства 

Тема 7. Атмосферний тиск. Вітер та способи його врахування у 

сільськогосподарському виробництві 

Тема 8. Небезпечні для сільського господарства метеорологічні явища та засоби 

боротьби з ними 

Тема 9 Методи та принципи сільськогосподарської оцінки клімату. 

Агрокліматичні умови і ресурси. Агрокліматичне районування 

Тема 10. Агрометеорологічні прогнози. Фенологічні прогнози 

Тема 11. Методи прогнозів появи шкідників і хвороб 

Тема 12. Оцінка економічної ефективності від використання гідрометеорологічної 

інформації у сільськогосподарському виробництві 

 



Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Агротехнічний та біологічний захист рослин від бур’янів 

 

Назва дисципліни 
Агротехнічний та біологічний захист рослин від 

бур’янів 
Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VI семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Сучасні агротехнічні прийоми і біологічні методи захисту 

сільськогосподарських культур від бур’янів 

Тема 2. Історія розвитку біологічного регулювання чисельності бур’янів у посівах 

сільськогосподарських культур 

Тема 3 .Вплив видового складу фітофагів на регулювання чисельності бур’янів в 

агроценозах 

Тема 4. Хімічна взаємодія рослин у агрофітоценозах 

Тема 5. Віруси на бур’янах 

Тема 6. Використання нематод проти бур’янів 

Тема 7. Використання тварин для зменшення присутності бур’янового 

компоненту у агроценозах 

Тема 8. Використання біологічного методу знищення окремих видів бур’янів у 

посівах сільськогосподарських культур 

Тема 9. Технологічні та фізичні рішення регулювання бур’янового компоненту у 

агроценозах 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Бджільництво 
 

Назва дисципліни Бджільництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями та пошуку.   

ЗК 09. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення.  

ЗК 12. Навички здійснення безпечної 

діяльності.   

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
IV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Столяр Світлана Григорівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 04. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному 

для професійної діяльності із захисту і карантину рослин.  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Значення бджільництва. Особливості життєдіяльності бджолиної сім’ї 

впродовж року. Значення бджільництва. Етапи розвитку бджільництва. Важливі 

відкриття у бджільництві. Короткі відомості про стан галузі. Роль бджіл в підвищенні 

урожайності і поліпшенні якості насіння і плодів. Перспективи розвитку бджільництва.  

Тема 2. Кормова база бджільництва і запилення ентомофільних культур. 

Класифікація і характеристика медоносів. Медопродуктивність рослин і шляхи її 

підвищення. Типи медозборів. Поліпшення кормової бази бджільництва. Значення 

перехресного запилення.  

Тема 3. Догляд за бджолиними сім’ями у весняно-літній та зимовий період. 

Загальний весняний огляд сімей, скорочення і утеплення гнізд. Розширення гнізд 

стільниками і вощиною, підгодівля бджіл. Підготовка бджолиних сімей до медозбору. 

Перевезення сімей на медозбір і запилення рослин. Відбирання медових стільників і 



відкачування меду.  

Тема 4. Розмноження бджолиних сімей. Статева система особин бджолиної сім’ї, 

строки і особливості їх розвитку. Значення партеногенезу в практиці бджільництва. 

Спаровування.  

Тема 5. Виведення бджолиних маток. Породи бджіл. Племінна робота в 

бджільництві. Значення матковивідної справи в бджільництві. Організація матко-

вивідної справи. Методи штучного виведення маток. Отримання плідних бджолиних 

маток. Контрольоване спаровування, штучне осіменіння бджолиних маток.  

Тема 6. Технологія одержання і обробки меду та воску. Виділення воску, його 

властивості і продуктивність бджолиних сімей. Класифікація меду за способами 

добування з стільників. Ознаки та показники зрілості продукту. Технологічні прийоми, 

режими відбирання і підготовки стільників, способи та умови центрифугування. 

Стільниковий мед та способи його одержання, чанг-мед. Використання секційних 

рамок. Виділення воску бджолами, способи збільшення воскопродуктивності сімей.  

Тема 7. Технологія виробництва бджолиного обніжжя, маточного молочка, 

гомогенату трутневих личинок, прополісу та бджолиної отрути. Квітковий пилок, 

обніжжя, перга. Хімічний склад і поживні якості пилку. Збирання обніжжя з допомогою 

пилковловлювачів, визначення оптимальних періодів використання бджолиних сімей.  

Тема 8. Хвороби і шкідники бджіл. Класифікація хвороб бджіл. Заразні і незаразні 

хвороби бджіл, шкідники бджіл. Карантинні заходи. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Біологічний захист рослин 
 

Назва дисципліни Біологічний захист рослин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські методи 

для довгострокового регулювання розвитку та 

поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VI семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Предмет і завдання біологічного захисту рослин 

Тема 2. Основні механізми регуляції чисельності популяцій у біоценозах 

Тема 3. Форми взаємовідносин між організмами у екосистемі 

Тема 4. Фауна та особливості біології зоофагів 

Тема 5. Загальні відомості про хвороби комах та їх збудників 

Тема 6. Напрями біологічного захисту рослин 

Тема 7. Агротехнічний та біологічний методи регулювання бур’янового 

компоненту в агроценозах 

Тема 8. Біологічні препарати для захисту посівів сільськогосподарських культур 

від хвороб 

Тема 9. Біопрепарати для захисту посівів сільськогосподарських культур від 

шкідників 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Біологічний захист рослин від хвороб 
 

Назва дисципліни Біологічний захист рослин від хвороб 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VI семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Взаємовідношення мікроорганізмів у природних умовах  

Тема 2. Методи промислового виробництва біологічних препаратів. 

Тема 3. Антагоністичні властивості грибів, бактерій, актиноміцетів. Використання 

мікробів-антагоністів проти хвороб рослин 

Тема 4. Мікробіологічні препарати, які використовуються в сільському 

господарстві. 

Тема 5. Застосування антибіотиків проти хвороб рослин і механізм їх біологічної 

дії. 

Тема 6. Поєднання біологічного методу з іншими методами захисту рослин 

Тема 7. Оцінка якості мікробіологічних препаратів 

Тема 8. Візуальні і мікроскопічні дослідження грибів 

Тема 9. Культивування мікроскопічних грибів, бактерій, актиноміцетів 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Біологічний захист рослин від шкідників 
 

Назва дисципліни Біологічний захист рослин від шкідників 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські методи 

для довгострокового регулювання розвитку та 

поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VI семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Сьогодення та перспективи біологічного захисту рослин від шкідників 

Тема 2. Методи збереження і використання природних ресурсів зоофагів та 

сприяння їх діяльності в агроценозах 

Тема 3. Збагачення агроценозів компонентами яких невистачає 

Тема 4. Застосування гормональних препаратів, феромонів, антифідантів у 

боротьбі з шкідниками сільськогосподарських культур 

Тема 5. Найпростіші в біологічному захисті рослин від шкідників 

Тема 6. Членистоногі в біологічному захисті рослин від шкідників 

Тема 7.Характеристика хордових, що використовуються у біометоді 

Тема 8. Біотехнологічні основи виробництва мікробіологічних препаратів та 

оцінка їх якості 

Тема 9. Біопрепарати для регулювання чисельності шкідників у агроценозах 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Біоценологія комах 
 

Назва дисципліни Біоценологія комах 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями та пошуку.   

ЗК 09. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення.  

ЗК 12. Навички здійснення безпечної 

діяльності.   

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
IV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Бакалова Алла Володимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 04. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному 

для професійної діяльності із захисту і карантину рослин.  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу «Біоцинологія комах» 

Тема 2. Система управління агроценозами 

Тема 3. Регулювання чисельності комах зернових культур 

Тема 4. Регулювання комах технічних культур 

Тема 5. Основи регулювання комах хрестоцвітих культур 

Тема 6. Регулювання управлінням комах овочевих культур (цибулі)  

Тема 7. Біоценотичні регуляції чисельності комах закритого ґрунту 

Тема 8. Біоценотичні регуляції чисельності комах відкритого грунту 

Тема 9. Біоценотичні регуляції чисельності комах ягідних культур 

Тема 10. Біоценотичні регуляції чисельності комах кісточкових культур 

Тема 11. Біоценотичні регуляції чисельності комах ягідних культур (аґрус) 

Тема 12. Біоценотичні регуляції чисельності комах ягідних культур (малина) 



Тема 13. Біоценотичні регуляції чисельності комах ягідних культур (ожина) 

Тема 14. Біоценотичні регуляції чисельності комах ягідних культур (суниця) 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Генетичний метод у захисті рослин 
 

Назва дисципліни Генетичний метод у захисті рослин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм 

власності та громадянами, діяльність яких 

пов'язана з користуванням землею, водними 

об'єктами, вирощуванням рослин 

сільськогосподарського та іншого 

призначення, їх реалізацією, переробкою, 

зберіганням і використанням відповідно до 

угод СОТ, СФЗ, європейських вимог.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
IV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Невмержицька Ольга Михайлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  



РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Місце генетичного методу у захисті рослин. 

Тема 2. Структура генетичного методу у захисті рослин. 

Тема 3. Стійкість рослин та їх генетичне обґрунтування. 

Тема 4. Сорт, як захід генетичного методу у захисті рослин. 

Тема 5. Гібридизація рослин. 

Тема 6. Генетично модифіковані організми та методи їх отримання. 

Тема 7. Прийоми впливу на генофонд популяцій шкідників 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічно безпечні методи захисту фітоценозів від шкідливих 

організмів 
 

Назва дисципліни Екологічно безпечні методи захисту фітоценозів 

від шкідливих організмів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські методи 

для довгострокового регулювання розвитку та 

поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту 

і карантину рослин підприємствами, установами, 

організаціями усіх форм власності та 

громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського та 

іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, 

зберіганням і використанням відповідно до угод 

СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
IV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Тимощук Тетяна Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  



РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Вступ. Агроекосистеми та особливості їх стабільного функціонування.  

Тема 2. Біоценотичні принципи управління фітосанітарним станом фітоценозів. 

Методи обмеження негативного впливу захисту рослин на біосферу. 

Тема 3. Пестициди в агроекосистемах. Вплив пестицидів на живі організми і 

ґрунтову систему. Агроекологічна оцінка пестицидів в агроекосистемах. 

Тема 4. Особливості застосування агротехнічних заходів контролю шкідливих 

організмів у фітоценозах 

Тема 5. Особливості застосування механічних і фізичних заходів контролю 

шкідливих організмів у фітоценозах 

Тема 6. Біоконтроль шкідливих організмів у фітоценозах 

Тема 7. Особливості застосування мікробіологічних препаратів у захисті рослин 

від  шкідливих організмів 

Тема 8. Використання корисної ентомофауни у оптимізації фітосанітарного 

стану фітоценозів 

Тема 9. Перспективи використання фітонцидів з метою оптимізації 

фітосанітарного стану фітоценозів 

Тема 10. Імунологічний метод захисту рослин від шкідливих організмів. 

Вирощування стійких сортів і гібридів сільськогосподарських рослин. 

Тема 11. Теоретичні засади регуляціїжиттєдіяльності фітофагів. Принципи 

використання феромонів у захисті і карантині рослин. 

Тема 12. Генетична і гормональна регуляція росту і розвитку фітофагів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 

 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Економіка, підприємництво і менеджмент 

 
Назва дисципліни Економіка, підприємництво і менеджмент 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК08. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК09. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Здатність працювати в команді.   

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітній ступінь бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

VIII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Швець Тетяна Василівна  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни)  

Кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 09. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин.  

РН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, 

задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Витрати виробництва і собівартість продукції аграрного підприємства  

Тема 2. Кінцеві результати діяльності аграрного підприємства 

Тема 3. Земельні ресурси сільськогосподарських підприємств та ефективність їх 

використання 

Тема 4. Персонал аграрних підприємств, продуктивність і оплата праці 

Тема 5. Основний і оборотний капітал аграрних підприємств 

Тема 6. Ефективність виробництва агарних підприємств 

Тема 7. Організаційно-економічні основи підприємництва в аграрних формуваннях 

Тема 8. Види підприємств та об’єднань, їх організаційно-економічні основи 

Тема 9. Бізнес-план у підприємницькій діяльності 

Тема 10. Сутність, значення та функції менеджменту 

Тема 11. Стратегічний аналіз в системі стратегічного управління 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Ентомоанфологія 
Назва дисципліни Ентомоанфологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 12. Навички здійснення безпечної 

діяльності. 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
IV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 04. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному 

для професійної діяльності із захисту і карантину рослин.  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Самозапилення рослин та їх перехресне запилення 

Тема 2. Біологія, екологія та етологія суспільних комах 

Тема 3. Квітка – домінанта репродуктивності рослин 

Тема 4. Запилення рослин сільськогосподарських культур 

Тема 5. Використання бджіл для підвищення врожаю сільськогосподарських 

культур 

Тема 6. Живлення бджіл за різних агротехнічних умов 

Тема 7. Джмелі, оси, мухи та метелики – запилювачі рослин 

Тема 8. Жуки, трипси та мурахи у якості запилювачів сільськогосподарських 

культур 

Тема 9. Особливості використання комах запилювачів 

 



Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Захист ботанічних садів від біотичних і абіотичних чинників 
 

Назва дисципліни 
Захист ботанічних садів від біотичних і 

абіотичних чинників 
Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 05. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою, здатність до роботи в іншомовному 

середовищі.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм 

власності та громадянами, діяльність яких 

пов'язана з користуванням землею, водними 

об'єктами, вирощуванням рослин 

сільськогосподарського та іншого 

призначення, їх реалізацією, переробкою, 

зберіганням і використанням відповідно до 

угод СОТ, СФЗ, європейських вимог.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VIII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Іващенко Ірина Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин 

та оперативно реагувати на зміни в законодавстві.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Захист ботанічних садів від біотичних і абіотичних чинників: вступ до 

вивчення предмету. 

Тема 2. Сучасна концепція інтегрованого захисту рослин. 

Тема 3.Біотехнологічні методи захисту рослин від шкодочинних організмів в 

ботанічних садах. 

Тема 4. Застосування представників царства Гриби у захисті рослин від хвороб та 

шкідників в ботанічних садах 

Тема 5. Контроль грунтової біоти фітоценозів ботанічних садів за допомогою 

біопрепаратів нематоцидної дії на основі хижого гриба Arthrobotris oligospora. 

Тема 6. Захист ботанічних садів від шкодо чинних організмів за допомогою 

бактерій відділу Gracilicutes. 

Тема 7. Захист ботанічних садів від абіотичних чинників 

Тема 8. Застосування комах-ентомофагів в захисті ботанічних садів від біотичних 

чинників в умовах відкритого грунту. 

Тема 9. Застосування комах-ентомофагів в захисті ботанічних садів від біотичних 

чинників в умовах закритого грунту 

Тема 10. Застосування трихограми та габробракона в біологічному захисті 

ботанічних садів від шкідливих організмів 

Тема 11. Обмеження шкодичинності попелиць в ботанічних садах біологічними 

методами. 

Тема 12. Контроль грунтової біоти фітоценозів ботанічних садів за допомогою 

ентомопатогенних нематод 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Захист декоративних і квіткових рослин від шкідливих організмів 
 

Назва дисципліни 
Захист декоративних і квіткових рослин від 

шкідливих організмів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 05. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою, здатність до роботи в іншомовному 

середовищі.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VIII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Плотницька Наталія Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема1. Вступ. Хвороби квіткових культур захищеного ґрунту, цибулинних та  

ульбоцибулинних рослин. 

Тема 2. Хвороби одно-, дво- та багаторічних квітково-декоративних рослин.  

Тема 3. Шкідники квіткових рослин захищеного ґрунту. 

Тема 4. Шкідники квіткових рослин відкритого ґрунту. 

Тема 5. Заходи захисту квіткових рослин від шкідливих організмів. 

Тема 6. Хвороби деревних декоративних культур. 

Тема 7. Хвороби кущових декоративних рослин.  

Тема 8. Шкідники листяних та шпилькових деревних порід. 

Тема 9. Шкідники кущових декоративних порід. 

Тема 10. Прогноз і контроль чисельності шкідників декоративних рослин. 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Захист інтродукованих декоративних рослин 
 

Назва дисципліни Захист інтродукованих декоративних рослин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 05. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою, здатність до роботи в іншомовному 

середовищі.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм 

власності та громадянами, діяльність яких 

пов'язана з користуванням землею, водними 

об'єктами, вирощуванням рослин 

сільськогосподарського та іншого 

призначення, їх реалізацією, переробкою, 

зберіганням і використанням відповідно до 

угод СОТ, СФЗ, європейських вимог.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VIII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Іващенко Ірина Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин 

та оперативно реагувати на зміни в законодавстві.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Захист інтродукованих декоративних рослин: вступ до вивчення 

предмету. 

Тема 2. Принципи інтегрованого захисту інтродукованих декоративних рослин. 

Тема 3. Біотехнологічні методи оздоровлення інтродукованих декоративних 

рослин від вірусів. 

Тема 4. Використання грибних біологічних препаратів для захисту 

інтродукованих популяцій декоративних рослин від хвороб та шкідників. 

Тема 5. Контроль грунтової біоти фітоценозів інтродукованих декоративних 

рослин за допомогою біопрепаратів нематоцидної дії на основі хижого гриба 

Arthrobotris oligospora. 

Тема 6. Захист інтродукованих декоративних рослин від шкодочинних організмів 

за допомогою бактерій відділу Gracilicutes . 

Тема 7. Використання бактеріальних біологічних препаратів для захисту 

інтродукованих декоративних рослин від хвороб та шкідників 

Тема 8. Комахи-ентомофаги в системі захисту інтродукованих декоративних 

рослин в умовах відкритого грунту. 

Тема 9. Використання комах-ентомофагів для захисту інтродукованих 

декоративних рослин в умовах закритого грунту. 

Тема 10. Застосування трихограми та габробракона в  захисті інтродукованих 

популяцій декоративних рослин. 

Тема 11. Обмеження шкодочинності попелиць в інтродукованих популяціях 

декоративних рослин  біологічними методами. 

Тема 12. Контроль грунтової біоти фітоценозів інтродукованих декоративних 

рослин за допомогою ентомопатогенних нематод. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Захист їстівних грибів від шкідників і хвороб 
 

Назва дисципліни Захист їстівних грибів від шкідників і хвороб 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення. 

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські методи 

для довгострокового регулювання розвитку та 

поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VIII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Грицюк Наталя Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання 

їх стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Їстівні культивовані гриби, їх 

характеристика. Роль і значення захисту їстівних грибів від шкідників та хвороб на 

сучасному етапі розвитку господарювання. 

Тема 2. Кліщі – шкідники їстівних грибів. Характеристика тарсеномідних кліщів. 

Нематоди – шкідники їстівних грибів.  

Тема 3. Грибні мухи та комарики – шкідники їстівних грибів.  

Тема 4. Слимаки – шкідники їстівних грибів.  

Тема 5. Гризуни – шкідники їстівних грибів.  

Тема 6. Хвороби їстівних грибів, спричинені збудниками грибної етіології. 

Тема 7. Хвороби їстівних грибів спричинені збудниками бактеріальної етіології 

Тема 8. Хвороби їстівних грибів спричинені патогенними вірусами та діагностика 

неінфекційних хвороб 

Тема 9. Заходи захисту проти  кліщів – шкідниками їстівних грибів. 

Взаємовідносини кліщів з їстівними грибами.  

Тема 10. Заходи захисту проти нематод – шкідниками їстівних грибів. 

Взаємовідносини нематод з їстівними грибами.  

Тема 11. Заходи захисту з грибними мухами та комариками – шкідниками 

їстівних грибів.  

Тема 12. Заходи обмеження розвитку інфекційних хвороб культивованих грибів 

Тема 13. Заходи обмеження розвитку неінфекційних хвороб культивованих грибів 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.   



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Захист лікарських рослин від шкідливих організмів 
 

Назва дисципліни 
Захист лікарських рослин від шкідливих 

організмів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 05. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою, здатність до роботи в іншомовному 

середовищі.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські методи 

для довгострокового регулювання розвитку та 

поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського та 

іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, 

зберіганням і використанням відповідно до угод 

СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VIII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Плотницька Наталія Михайлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Хвороби лікарських рослин родини розоцвіті та розробка заходів захисту 

від них. 

Тема 2. Хвороби лікарських рослин родини айстрові, аралові та розробка заходів 

захисту від них. 

Тема 3. Хвороби лікарських рослин родини селерові та розробка заходів захисту 

від них. 

Тема 4. Хвороби лікарських рослин родини валеріанові та розробка заходів 

захисту від них. 

Тема 5. Хвороби лікарських рослин родин жовтецеві, молочаєві, маслинкові та 

розробка заходів захисту від них. 

Тема 6. Шкідники коренів та підземних органів лікарських рослин та розробка 

заходів регулювання їх чисельності. 

Тема 7. Шкідники надземних органів лікарських рослин та розробка заходів 

регулювання їх чисельності. 

Тема 8. Шкідники сировини та насіння лікарських рослин при зберіганні та 

розробка заходів регулювання їх чисельності. 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Захист нетрадиційних ягідних культур 
 

Назва дисципліни Захист нетрадиційних ягідних культур 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 05. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою, здатність до роботи в іншомовному 

середовищі.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські методи 

для довгострокового регулювання розвитку та 

поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського та 

іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, 

зберіганням і використанням відповідно до угод 

СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VIII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Бакалова Алла Володимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  



РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин 

та оперативно реагувати на зміни в законодавстві.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу захист нетрадиційних ягідних культур  

Тема 2. Багатоїдні шкідники та боротьба з ними на нетрадиційних ягідних 

культурах 

Тема 3. Захист нетрадиційних ягідних культур від нематод 

Тема 4. Захист нетрадиційних ягідних культур від ґрунтових шкідників 

Тема 5. Системність та методи захисту в нетрадиційних ягідних насадженнях 

Тема 6. Вплив біологічних препаратів на динаміку чисельності фітофагів в 

насадженнях нетрадиційних ягідних культур 

Тема 7. Регулювання чисельності шкідників нетрадиційних ягідних культур від 

кліщів. 

Тема 8. Захист нетрадиційних ягідних культур від лускокрилих  

Тема 9. Регулювання чисельності шкідників нетрадиційних ягідних культур від 

твердокрилих. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Захист природно-заповідних фітоценозів  

від біотичних і абіотичних чинників 
 

Назва дисципліни 
Захист природно-заповідних фітоценозів від 

біотичних і абіотичних чинників 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 8. Здатність застосовувати технічні, 

біологічні, організаційно-господарські методи 

та заходи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до екологічно небезпечного рівня на основі 

прогнозу, порогів шкідливості, ефективності 

дії корисних організмів, природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VIII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Чумак Петро Якович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  



РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Природні заповідники, їх 

характеристика. Роль і значення захисту рослин в умовах заповідників на сучасному 

етапі розвитку господарювання. 

Тема 2. Кліщі – шкідники аборигенних видів рослин. Нематоди – шкідники 

хвойних рослин. Найбільш небезпечні інвазійні види нематод. Екологічні й економічні 

наслідки ураження рослин нематодами 

Тема 3. Комахи – шкідники деревних рослин. Характеристика видового складу 

комах-шкідників (дуба, берези, вільхи, акації, сосни тощо). 

Тема 4. Вивчення анатомічних і фізіологічних особливостей комах-шкідників 

заказників.  

Тема 5. Шкідники кореневої системи деревних рослин 

Шкідники стовбурів рослин. 

Тема 6. Хвороби деревних рослин. 

Тема 7. Хвороби деревних рослин, спричинені збудниками бактеріальної етіології 

Тема 8. Корисні організмів фітоценозів заказників 

Тема 9. Заходи захисту від кліщів-фітофагів. Поширення кліщів та їх екологічне 

значення. Характер ушкодження на різних породах рослин кліщами. Способи 

поширення кліщів.  

Тема 10. Заходи захисту від кліщів – шкідників рослин в умовах заказників. 

Комплекс заходів з урахуванням рівнів ефективності біологічних засобів захисту і 

екологічних порогів шкідливості на різних видах рослин. 

Тема 11. Заходи захисту від комах- шкідників. Комплекс заходів з урахуванням 

рівнів ефективності біологічних засобів захисту і екологічних порогів шкідливості на 

різних породах рослин. 

Тема 12. Заходи обмеження розвитку інфекційних хвороб рослин в умовах 

заповідників. 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Захист рослин за органічного виробництва 
 

Назва дисципліни Захист рослин за органічного виробництва 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм 

власності та громадянами, діяльність яких 

пов'язана з користуванням землею, водними 

об'єктами, вирощуванням рослин 

сільськогосподарського та іншого 

призначення, їх реалізацією, переробкою, 

зберіганням і використанням відповідно до 

угод СОТ, СФЗ, європейських вимог.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Ключевич Михайло Михайлович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Методи обліку основних хвороб та шкідників сільськогосподарських 

культур за органічного виробництва. 

Тема 2. Методи обліку фітосанітарного стану зернових культур. 

Тема 3. Методи обліку фітосанітарного стану овочевих культур. 

Тема 4. Методи обліку фітосанітарного стану плодово-ягідних культур. 

Тема 5. Екологічно обґрунтовані системи захисту рослин у технологіях 

вирощування основних зернових  культур. 

Тема 6. Екологічно обґрунтовані системи захисту рослин у технологіях 

вирощування овочевих культур.  

Тема 7. Екологічно обґрунтована система захисту технічних культур. Екологічно 

обґрунтовані системи екологізованого захисту плодових культур. 

Тема 8. Екологічно обгрунтована система захисту ягідників. 

Тема 9. Мікробіологічні препарати проти шкідників сільськогосподарських рослин 

та регламенти їх застосування (бактеріальні, вірусні, грибні). 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Захист рослин за прецизійних та інформаційних технологій 
 

Назва дисципліни 
Захист рослин за прецизійних та інформаційних 

технологій 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські методи 

для довгострокового регулювання розвитку та 

поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Вигера Сергій Михайлович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Теорія і практика новітніх технологій виробництва фітопродукції. 

Тема 2. Прецизійні та інформаційні фітотехнології, їх структура та особливості. 

Тема 3. Апаратно-програмне забезпечення прецизійних фітотехнологій. 

Тема 4. Методологія реалізації прецизійних фітотехнологій. 

Тема 5. Особливості внесення змінних норм технологічних матеріалів. 

Тема 6. Прецизійні та інформаційні фітотехнології  в захисті рослин. 

Тема 7. Особливості моніторингу біоти та стану фітоценозів. 

Тема 8. Сучасні та новітні методи захисту урбофітоценозів. 

Тема 9. Особливості внесення змінних норм засобів захисту рослин. 

Тема 10. Природоохоронні  аспекти впровадження прецизійних фітотехнологій. 

Тема 11. Світовий досвід прецизійних фітотехнологій. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Захист рослин за технологій No-till та Mini-till 
 

Назва дисципліни Захист рослин за технологій No-till та Mini-till 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські методи 

для довгострокового регулювання розвитку та 

поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Особливості вирощування сільськогосподарських культур за технологій 

No-till та Mini-till 

Тема 2. Вплив технологій No-till та Mini-till на розвиток збудників хвороб та 

шкідників у агроценозах 

Тема 3Вплив технологій No-till та Mini-till на забур’яненість 

сільськогосподарських культур 

Тема 4. Захист зернових культур за технологій No-till та Mini-till 

Тема 5. Захист бобових культур за технологій No-till та Mini-till 

Тема 6. Захист технічних культур за технологій No-till та Mini-till 

Тема 7. Захист овочевих та інших культур за технологій No-till та Mini-till 

Тема 8. Біологічний захист рослин за технологій No-till та Mini-till 

Тема 9. Досвід іноземних аграріїв у захисті рослин за технологій No-till та Mini-till 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Захист фітосмуг від шкідливих організмів 
 

Назва дисципліни Захист фітосмуг від шкідливих організмів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення. 

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VIII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Роль полезахисних лісових смуг у сільському господарстві 

Тема 2. Загальна характеристика факторів, що впливають на шкідливі організми 

у фітосмугах 

Тема 3. Характеристика основних збудників хвороб дерев, кущів та інших 

рослин у фітосмугах 

Тема 4. Характеристика шкідників дерев, кущів та інших рослин у фітосмугах 

Тема 5. Нематоди – патогени деревних порід 

Тема 6. Гризуни – тварини, що завдають шкоди фітосмугам 

Тема 7. Основні методи захисту фітосмуг від шкідливих організмів 

Тема 8. Біологічні методи захисту полезахисних лісонасаджень від шкідників 

Тема 9. Хімічні методи захисту фітосмуг від шкідливих організмів 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Заходи контролю регульованих шкідливих організмів 
 

Назва дисципліни 
Заходи контролю регульованих шкідливих 

організмів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 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.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Плотницька Наталія Михайлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання 

їх стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину 

рослин та оперативно реагувати на зміни в законодавстві.  

РН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема1. Вступ. Поняття про регульованя шкідливі організми. 

Тема 2. Види контролю регульованих шкідливих організмів.  



Тема 3. Законодавство України щодо контролю регульованих шкідливих 

організмів. 

Тема 4. Переліки та списки регульованих шкідливих організмів.  

Тема 5. Заходи контролю регульованих шкідливих організмів зернових і бобових 

культур. 

Тема 6. Заходи контролю регульованих шкідливих організмів технічних і 

ефіроолійних культур. 

Тема 7. Заходи контролю регульованих шкідливих організмів плодових ягідних 

культур та винограду. 

Тема 8. Заходи контролю регульованих шкідливих організмів квіткових і 

декоративних культур. 

Тема 9. Заходи контролю регульованих шкідливих організмів лісових та паркових 

культур. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Знезараження підкарантинної продукції 
 

Назва дисципліни Знезараження підкарантинної продукції 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 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.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Плотницька Наталія Михайлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання 

їх стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин 

та оперативно реагувати на зміни в законодавстві.  

РН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Шкідники рослин, як об’єкт карантину рослин.  

Тема 2. Карантинні комахи зернових культур, кукурудзи та продуктів запасу та 

способи їх знезараження.  

Тема 3. Карантинні комахи бобових культур та способи їх знезараження.  



Тема 4. Карантинні комахи квітково-декоративних та овочевих культур та 

способи їх знезараження.  

Тема 5. Карантинні комахи лісових культур та способи їх знезараження.  

Тема 6. Карантинні нематоди сільськогосподарських та квітково-декоративних 

культур відкритого і закритого ґрунту та способи їх знезараження.  

Тема 7. Карантинні хвороби польових сільськогосподарських культур та 

продуктів запасу та способи їх знезараження.  

Тема 8. Карантинні хвороби квітково-декоративних та лісових культур та способи 

їх знезараження.  

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Контроль біорізноманіття фітоценозів 
 

Назва дисципліни Контроль біорізноманіття фітоценозів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські методи 

для довгострокового регулювання розвитку та 

поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського та 

іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, 

зберіганням і використанням відповідно до угод 

СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VI семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Агробіоценоз та його структурна організація 

Тема 2. Екологічні фактори та їх взаємодія в агробіоценозі 

Тема 3. Грунт - головний базовий компонент агробіоценозу 

Тема 4. Принципи моніторингу біорізноманіття фітоценозів 

Тема 5. Полезахисні агробіоценози. 

Тема 6. Динаміка, стійкість та розвиток агроекосистеми 

Тема 7. Принципи контролю біорізноманіття екосистем та їх фітоценозів 

Тема 8. Ґрунтозахисні та водорегулюючі агробіоценози 

Тема 9. Змішані, сумісні та ущільнені посіви польових культур 

Тема 10. Контроль біорізноманіття агроценозів за різних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Контроль ґрунтової біоти фітоценозів 
 

Назва дисципліни Контроль ґрунтової біоти фітоценозів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські методи 

для довгострокового регулювання розвитку та 

поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського та 

іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, 

зберіганням і використанням відповідно до угод 

СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VI семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Іващенко Ірина Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Контроль грунтової біоти фітоценозів: вступ до вивчення предмету 

Тема 2. Грунт як середовище існування живих організмів 

Тема 3. Структура мікробоценозу грунту 

Тема 4. Корисна мікрофлора грунту   

Тема 5. Ризосферні мікроорганізми 

Тема 6. Патогенні мікроорганізми грунту 

Тема 7. Взаємовідносини між мікроорганізмами мікробоценозу 

Тема 8. Контроль грунтової біоти фітоценозів за допомогою мікробіологічних 

добрив. 

Тема 9. Контроль грунтової біоти фітоценозів за допомогою бактеріальних та 

грибних препаратів. 

Тема 10. Контроль грунтової біоти фітоценозів за допомогою  бактерій відділу 

Gracilicutes. 

Тема 11. Контроль грунтової біоти фітоценозів за допомогою хижих грибів. 

Тема 12. Контроль грунтової біоти фітоценозів за допомогою ентомопатогенних 

нематод 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Контроль здоров’я фітодизайнових композицій 
 

Назва дисципліни Контроль здоров’я фітодизайнових композицій 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VI семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Столяр Світлана Григорівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Історія фітодизайну.  

Тема 2. Горшечні культури в сучасному інтер’єрі. Основні групи рослин, що 

використовуються для внутрішнього озеленення. Квітучі та декоративно-листяні 

рослини.  

Тема 3. Догляд за рослинами в умовах приміщень. Діагностування стану рослин 

за зовнішнім виглядом. Компоненти субстратів. Пересадження. Мінеральне живлення 

рослин. Розчинність добрив. Боротьба зі шкідниками та хворобами. Міри безпеки при 

роботі з пестицидами та мінеральними добривами.  

Тема 4. Європейські тенденції складання квіткових композицій.  

Тема 5. Сучасні прийоми художнього озеленення закритих приміщень.  

Тема 6. Культура бонсай. Добір рослин.  

Тема 7. Зимовий сад. Типи зимових садів та особливості їх розміщення до будівлі.  

Тема 8. Мінісади. Характеристика мінісадів та їх роль у фітодизайні інтер’єру. 

Добір рослин. 

Тема 8. Сучасні та новітні методи моніторингу та прогнозу шкідливої та корисної 

біоти фітодизайнових композицій. 

Тема 9. Сучасні та новітні методи контролю шкідливої та корисної біоти 

фітодизайнових композицій. 

Тема 10. Концепція розробки природоохоронних та ефективних систем контролю 

біоти фітодизайнових композицій. 

Тема 11. Інтегрована система контролю фітодизайнових композицій. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Контроль шкідливої біоти під час зберігання рослинницької продукції 
 

Назва дисципліни Контроль шкідливої біоти продукції під час 

зберігання рослинницької продукції 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VI семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Тимощук Тетяна Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Вступ. Поняття про шкідливу біоту запасів продукції рослинництва і 

тваринництва. Шкідники запасів продукції рослинництва. Коротка морфологічна 

характеристика мікроміцетів, що контамінують запаси рослинницької продукції. 

Тема 2. Шкідлива біота зерна злакових рослин та заходи контролю при зберіганні. 

Тема 3. Шкідлива біота зерна бобових рослин та заходи контролю при зберіганні. 

Тема 4. Шкідлива біота насіння соняшнику та заходи контролю при зберіганні. 

Тема 5. Шкідлива біота насіння ріпаку та заходи контролю при зберіганні. 

Тема 6. Шкідлива біота бульб картоплі та заходи контролю при зберіганні. 

Тема 7. Шкідлива біота насіння овочевих культур та заходи контролю при 

зберіганні. 

Тема 8. Шкідлива біота овочевої продукції та заходи контролю при зберіганні. 

Тема 9. Шкідлива біота продукції плодово-ягідних рослин та заходи контролю 

при зберіганні. 

Тема 10. Шкідлива біота рослинницької продукції та заходи контролю при 

зберіганні. 

Тема 11. Захист органічної рослинницької продукції при зберіганні. 

Тема 12. Система контролю розвитку і розмноження шкідливої біоти. 

Законодавче забезпечення контролю шкідливої біоти запасів продукції рослинництва і 

тваринництва. Угоди СОТ, СФЗ, міжнародні стандарти. 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лікарські рослини 
 

Назва дисципліни Лікарські рослини 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
V семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Мойсієнко Віра Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Вступ. Історія застосування лікарських рослин у народній та науковій 

медицині. 

Тема 2. Класифікація лiкарських i отруйних рослин та їх  використання у 

народній та науковій медицині.  

Тема 3. Особливості збирання та зберігання лікарських рослин. 

Тема 4. Культивовані лікарські рослини. 

Тема 5. Отруйні лікарські рослини та їх застосування у народній медицині. 

Тема 6. Лікарські рослини, що використовують для лікування серцево-судинної 

системи.  

Тема 7. Лікарські рослини, що використовують для лікування  центральної 

нервової системи.  

Тема 8. Лікарські рослини, що використовують для лікування шлунково-

кишкового тракту.  

Тема 9. Жовчогінні та подразні лікарські рослини.  

Тема 10. Відхаркувальні та пом’якшуючі лікарські рослини. 

Тема 11. Сечогінні, антигельмінтозні, кровоспинні та маткові лікарські рослини.  

Тема 12. Збори лікарських рослин для лікування різних захворювань.  

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Методи огляду та експертизи підкарантинного матеріалу 
 

Назва дисципліни 
Методи огляду та експертизи підкарантинного 

матеріалу 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 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.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Плотницька Наталія Михайлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин 

та оперативно реагувати на зміни в законодавстві.  

РН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності.  

 

 

 

 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема1. Вступ. Поняття про регульовані шкідливі організми. 

Тема 2. Методи огляду та експертизи регульованих шкідливих організмів.  

Тема 3. Методи огляду та експертизи регульованих шкідливих організмів 

зернових і бобових культур. 

Тема 4. Методи огляду та експертизи регульованих шкідливих організмів 

технічних і ефіроолійних культур 

Тема 5. Методи огляду та експертизи регульованих шкідливих організмів 

плодових ягідних культур та винограду. 

Тема 6. Методи огляду та експертизи регульованих шкідливих організмів 

квіткових і декоративних культур 

Тема 7. Методи огляду та експертизи регульованих шкідливих організмів лісових 

та паркових культур 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мікотоксикологія 
 

Назва дисципліни Мікотоксикологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм 

власності та громадянами, діяльність яких 

пов'язана з користуванням землею, водними 

об'єктами, вирощуванням рослин 

сільськогосподарського та іншого 

призначення, їх реалізацією, переробкою, 

зберіганням і використанням відповідно до 

угод СОТ, СФЗ, європейських вимог.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
IV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Плотницька Наталія Михайлівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички): 

РН 04. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному 

для професійної діяльності із захисту і карантину рослин.  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Поняття, зміст і значення мікотоксикології. 

Тема 2. Плісеневі гриби – продуценти мікотоксинів. Морфологічна і культуральна 

характеристика продуцентів мікотоксинів. 

Тема 3. Мікотоксини грибів роду Aspergillus, Penicillium. 

Тема 4. Мікотоксини грибів роду Fusarium. 

Тема 5. Мікотоксини грибів класів Ascomycetes, Basidiomycetes. 

Тема 6. Мікотоксини і продукти харчування. 

Тема 7. Вплив мікотоксинів на здоров’я людини і тварин. 

Тема 8. Заходи обмеження розвитку токсикогенних грибів і накопичення ними 

мікотоксинів. 

Тема 9. Методи відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів 

мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю. 

Тема 10. Методи дослідження мікотоксинів. 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Новітні методи захисту 
 

Назва дисципліни Новітні методи захисту 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські методи 

для довгострокового регулювання розвитку та 

поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту 

і карантину рослин підприємствами, установами, 

організаціями усіх форм власності та 

громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського та 

іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, 

зберіганням і використанням відповідно до угод 

СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
IV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Вигера Сергій Михайлович 

Гриценко Олексій Юрійович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1.Теорія і практика класичної фітопродуцентології та перспективи її 

розвитку в Україні. 

Тема 2. Природні регулюючі механізми фітоценозів, їх суть та механізми. 

Тема 3.Трофічні ланцюжки економічно збиткової та корисної біоти фітоценозів. 

Тема 4. Абіотичні чинники впливу на фітоценози (пожежі, заморозки тощо) та 

шляхи їх контролю. 

Тема 5.Новітня концепція забезпечення здоров’я фітоценозів від біотичних та 

абіотичних чинників. 

Тема 6. Сучасні методи захисту рослин, їх позитивне та негативне значення. 

Тема 7. Теорія і практика новітніх методів захисту рослин. 

Тема 8. Організаційно-технологічна методологія захисту рослин. 

Тема 9. Перспективи використання новітніх методів захисту рослин (абіотичний, 

фітонцидний, генно-інженерний тощо)  

Тема 10. Превентивний метод захисту рослин, його відмінності від 

профілактичного  особливо в захисті від пожеж. 

Тема 11. Методологія новітніх підходів контролю біоти в єдиному 

технологічному процесі ведення фітоценозів та виробництва фіто продукції. 

Тема 12. Методологія формування сталих фітоценозів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Овочівництво 
 

Назва дисципліни Овочівництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
V семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Руденко Юрій Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра ТПЗПР 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Значення овочівництва в житті людини. Агротехніка вирощування овочів. 

Значення овочів у житті людства. Класифікація овочевих культур. Основи складання 

сівозмін у овочівництві. Системи обробітку ґрунту під овочеві культури. Система 

удобрення овочів. Способи посіву овочів.  

Тема 2. Біологічні особливості і способи вирощування капустяних рослин. 

Білоголова капуста та її сорти. Вирощування капусти різних строків використання. 

Червоноголова капуста, брюссельська, цвітна капуста. Кольрабі.  

Тема 3. Біологічні особливості і агротехніка вирощування пасльонових овочевих 

культур і огірків. Томати. Перець та його вирощування. Баклажани. Огірки та їх 

особливості.  

Тема 4. Біологічні особливості і агротехніка столових коренеплодів. Столові 

буряки. Морква. Петрушка, пастернак та селера. Редиска та редька.  

Тема 5. Біологічні особливості і агротехніка цибулевих рослин. Цибулю ріпчаста 

та загальні умови її вирощування. (вирощування з насіння, вирощування з розсади, 

вирощування з сівка). Вирощування інших видів цибулі. Часник.  

Тема 6. Біологічні особливості і агротехніка зеленних рослин. Господарське 

значення та різноманітність зеленних овочевих культур. Особливості вирощування. 

Ботанічна характеристика латука посівного (салату). Вимогливість до умов довкілля, 

сорти та агротехніка. Особливості біології, сорти та вирощування кропу пахучого, 

петрушки городньої, шпинату городнього.  

Тема 7. Біологічні особливості і агротехніка вирощування багаторічних овочевих 

рослин. Багаторічні овочеві рослини, їх різноманітність і господарське значення. 

Особливості біології, вибір місця вирощування та агротехніка щавлю кислого, ревеню, 

хрону звичайного, холодку лікарського (спаржі).  

Тема 8. Промислове сучасне овочівництво. Масштаби промислового виробництва 

та адаптація технологічного процесу. Європейський досвід промислового овочівництва.  

Тема 9. Вирощування розсади овочевих культур Розсада капусти, томатів, 

баклажанів, перцю, огірків, кавунів, динь у закритому ґрунті. Вигоночні та приставні 

культури, культурообороти. Вирощування грибів печериць та глив. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основи агробізнесу та менеджменту 

 
Назва дисципліни Основи агробізнесу та менеджменту  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК08. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК09. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК10. Здатність працювати в команді. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітній ступінь бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

VIII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Швець Тетяна Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни)  

Кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 09. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин.  

РН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, 

задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Основи підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств у 

ринкових умовах господарювання. 

Тема 2. Організаційні форми підприємництва в аграрній сфері 

Тема 3. Підприємництво на базі державної і приватної власності 

Тема 4. Організація малого аграрного бізнесу 

Тема 5. Організація спільних підприємств та їх діяльність 

Тема 6. Прогнозування ринкового середовища та вибір підприємницької 

діяльності 

Тема 7. Бізнес-планування у підприємстві 

Тема 8. Фінансова діяльність підприємств та кредитна і податкова системи в сфері 

аграрного бізнесу  

Тема 9. Загальна характеристика управління проєктами 

Тема 10. Модель управління проєктами. 

Тема 11. Загальні підходи до планування і контролю проєктів 

Тема 12. Планування ресурсів, витрат і проєктного бюджету 



Тема 13. Організаційна структура проєкту та його структуризація. Управління 

якістю проєктів 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основи біотехнології в захисті рослин 
 

Назва дисципліни Основи біотехнології в захисті рослин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
IV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Іващенко Ірина Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 04. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному 

для професійної діяльності із захисту і карантину рослин.  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Введення в біотехнологію. 

Тема 2. Клітинна біотехнологія рослин. 

Тема 3. Біотехнологічні ланцюги оздоровлення рослин від шкідливих організмів. 

Тема 4. Клональне мікророзмноження сільськогосподарських культур. 

Тема 5. Особливості культивування калюсних та суспензійних культур. 

Тема 6. Генетична інженерія. 

Тема 7. Соматична гібридизація. Культура ізольованих протопластів. 

Тема 8. Кріозбереження рослинного матеріалу. Банки генетичних ресурсів. 

Тема 9. Клітинна селекція в умовах in vitro. 

Тема 10. Промислова біотехнологія. 

Тема 11. Одержання нових біологічно активних речовин біотехнологічними 

методами. 

Тема 12. Біотехнологічні методи щаходи у рослинництві  

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Основи ГІС-технологій 
Назва дисципліни  Основи ГІС-технологій 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 06. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій для професійної діяльності. 

СК 1. Здатність проводити фітосанітарну 

діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, 

нематод, гризунів та бур'янів за сучасними 

принципами і методами..  

СК 7. Здатність здійснювати 

фітосанітарний моніторинг щодо 

виявлення, ідентифікації та визначення 

особливостей біології та екології 

шкідливих організмів в Україні та 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, 

європейських вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

VІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень. 

Викладач Топольницький Павло Петрович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Комп’ютерних технологій та моделювання 

систем 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 05. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та 

інформаційні технології у професійній діяльності. 

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття. 

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Характеристика засобів ДЗЗ. 

Тема 2. Структура та принципи побудови ГІС. 

Тема 3. Прикладні задачі ДЗЗ. 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основи підприємницької діяльності. 
Назва дисципліни Основи підприємницької діяльності 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК08. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК09. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК10. Здатність працювати в команді. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітній ступінь бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

VIII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Швець Тетяна Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 09. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин.  

РН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, 

задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Підприємництво: сутність, види та роль в ринковій економіці 

Тема 2. Державне регулювання підприємницької діяльності 

Тема 3. Організаційно-правові форми організації бізнесу. 

Тема 4. Установчі документи та порядок реєстрації суб’єкта підприємницької 

діяльності. 

Тема 5. Партнерські зв’язки та договірні взаємовідносини у підприємництві та 

агробізнесі 

Тема 6. Технологія заснування власної справи. 

Тема 7. Фінансове забезпечення бізнесу 

Тема 8. Основи оподаткування підприємницької діяльності 

Тема 9. Менеджмент та маркетинг у підприємницькій діяльності. 

Тема 10. Стратегії підприємництва. 

Тема 11. Бізнес-планування в підприємницькій діяльності 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Природоохоронне законодавство  
Назва дисципліни Природоохоронне законодавство  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 08. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК 12. Навички здійснення безпечної 

діяльності.   

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VI семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Бондарчук Наталія Володимирівна  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра правознавства 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 05. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та 

інформаційні технології у професійній діяльності.  

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин 

та оперативно реагувати на зміни в законодавстві.  

РН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Джерела природоохоронного законодавства  України. 

Тема 2. Екологічні права та обов’язки громадян. 

Тема 3. Право власності на природні ресурси в Україні. 

Тема 4. Право природокористування. 

Тема 5. Правові засади управління в галузі використання та охорони природних 

об’єктів та їх ресурсів.  

Тема 6. Юридична відповідальність за порушення природоохоронного 

законодавства. 

Тема 7. Правовий режим використання та охорони земель. 

Тема 8. Правове регулювання використання та охорони лісів. 

Тема 9. Правові основи використання та охорони рослинного світу. 

Тема 10. Правовий режим використання та охорони природно-заповідного фонду 



України. 

Тема 11. Екологічне право Європейського Союзу. 

Тема 12. Міжнародне екологічне право. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Природоохоронний захист урбофітоценозів 
 

Назва дисципліни Природоохоронний захист урбофітоценозів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Вигера Сергій Михайлович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички): 

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Сучасний стан та перспективи розвитку сталих урбофітоценозів. 

Тема 2. Місцеві види рослин, що мають перспективи для створення сталих 

урбофітоценозів. 

Тема 3. Інтродуковані види  рослин, що мають перспективи для створення сталих 

урбофітоценозів. 

Тема 4. Алергенні види рослин, що не доцільно використовувати для 

вирощування в урбофітоценозах. 

Тема 5. Види квіткових рослин, що доцільно використовувати в урбофітоценозах 

для естетичності та оздоровлення. 

Тема 6. Види квіткових рослин, що доцільно використовувати в урбофітоценозах 

для приваблювання ентомофагів та запилювачів. 

Тема 7. Домінантні  біотичні та абіотичні чинники, що негативно впливають на 

урбофітоценози. 

Тема 8. Сучасні та новітні методи моніторингу та прогнозу біотичних та 

абіотичних чинників, що впливають на урбофітоценози. 

Тема 9. Сучасні та новітні методи захисту урбофітоценозів. 

Тема 10. Ефективні види рослин, що мають підвищену стійкість до біотичних 

чинників. 

Тема 11. Ефективні види рослин, що мають підвищену стійкість до абіотичних 

чинників. 

Тема 12 Методологія побудови природоохоронних та ефективних систем захисту 

урбофітоценозів від біотичних та абіотичних чинників. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Рослинництво закритого ґрунту 
 

Назва дисципліни Рослинництво закритого ґрунту 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
V семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Руденко Юрій Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Особливості та відмінності рослинництва закритого ґрунту. 

Тема 2. Основні відмінності технологій вирощування рослин в умовах закритого 

ґрунту. 

Тема 3. Типи та особливості сучасних споруд для вирощування рослин в 

закритому ґрунті. 

Тема 4. Види та методи регулювання мікроклімату в умовах закритого ґрунту. 

Тема 5. Види та особливості культур для вирощування в закритому ґрунті. 

Тема 6. Особливості технології вирощування рослин гідропонічним методом. 

Технології гравійної культури вирощування рослин в закритому ґрунті. 

Тема 7. Технології гравійної культури вирощування рослин в закритому ґрунті. 

Технології вирощування рослин за малооб’ємною технологією. 

Тема 8. Технології вирощування рослин за малооб’ємною технологією. 

Тема 9. Сучасні технології вирощування традиційних і малопоширених  культур в 

закритому ґрунті. 

Тема 10. Особливості системи захисту рослин від шкідливих організмів в 

закритому ґрунті. 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва 
 

Назва дисципліни Стандартизація і управління якістю продукції 

рослинництва 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 08. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК 12. Навички здійснення безпечної 

діяльності.   

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого призначення. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Деребон Ігор Юрійович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра ТПЗПР 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 05. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та 

інформаційні технології у професійній діяльності.  

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин 

та оперативно реагувати на зміни в законодавстві.  

РН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Вступ. Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва. 

Тема 2. Міжнародне співробітництво зі стандартизації 

Тема 3.  Методологічні основи стандартизації. 

Тема 4. Кваліметрія –наукова основа оцінювання якості. 

Тема 5. Основи управління якістю продукції. 

Тема 6. Загальні відомості про вітчизняний та зарубіжний досвід УЯП. 

Тема 7. Основи сертифікації продукції рослинництва. 

Тема 8. Правові та економічні стандартизації і управління якістю. 

Тема 9. Стандартизація провідних зернових та круп’яних культур. 

Тема 10. Стандартизація технічних культур. 



Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Стандартизація у захисті рослин 
 

Назва дисципліни Стандартизація у захисті рослин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 08. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК 12. Навички здійснення безпечної 

діяльності.   

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого призначення. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
VІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Деребон Ігор Юрійович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра ТПЗПР 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 05. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та 

інформаційні технології у професійній діяльності.  

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин 

та оперативно реагувати на зміни в законодавстві.  

РН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Вступ.  Національна система стандартизації України.  

Тема 2. Міжнародне співробітництво зі стандартизації.  

Тема 3. Теоретичне забезпечення стандартизації.  

Тема 4. Метрологічне забезпечення  стандартизації.  

Тема 5. Якість та контроль якості продукції рослинництва.  

Тема 6. Управління якістю праці та продукції в рослинництві.  

Тема 7. Сертифікація продукції і систем якості.  

Тема 8. Стандартизація провідних зернових культур.  

Тема 9. Стандартизація технічних  культур.  

Тема 10. Правові та економічні аспекти стандартизації та захисту рослин. 

Тема 11. Державне регулювання у сфері захисту рослин. 

Тема 12. Державне управління у сфері карантину рослин.  



Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Стратегія і розвиток агробізнесу 

 
Назва дисципліни Стратегія і розвиток агробізнесу 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК08. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК09. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК10. Здатність працювати в команді  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітній ступінь бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

VIII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Швець Тетяна Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни)  

Кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 09. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин.  

РН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, 

задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Стратегія розвитку підприємства: сутність, передумови виникнення, 

сучасне розуміння та стратегічний контекст підприємства 

Тема 2. Рівні стратегічного управління підприємством 

Тема 3. Стратегічний набір підприємства 

Тема 4. Стратегічний аналіз підприємства: оцінювання зовнішнього середовища 

та аналіз стратегічного потенціалу підприємства 

Тема 5. Сучасний інструментарій стратегічного аналізу реалізації стратегії. 

Тема 6. Бізнес-стратегії розвитку підприємства. Застосування експертних оцінок 

при розробленні бізнес-стратегії. 

Тема 7. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства. 

Тема 8. Корпоративна стратегія розвитку підприємства. Матричні методи 

формування корпоративної стратегії підприємства. 

Тема 9. Загальна характеристика функціональної стратегії.  



Тема 10. Методи формування стратегії розвитку підприємства. 

Тема 11. Методичний інструментарій вибору оптимальної стратегії в умовах 

невизначеності. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Технологія переробки та зберігання продукції рослинництва 
 

Назва дисципліни 
Технологія переробки та зберігання продукції 

рослинництва 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
V семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Ковальов Віталій Борисович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра ТПЗПР 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Технології зберігання та переробки продукції рослинництва. 

Тема 2. Якість продукції зернових та олійних культур. 

Тема 3. Характеристика зернової маси, фізичні та фізіологічні процеси, які 

відбуваються в ній при зберіганні. 

Тема 4. Післязбиральна обробка зернових мас, очищення зерна. 

Тема 5. Активне вентилювання зернових мас. 

Тема 6. Сушіння зерна. 

Тема 7. Особливості сушіння зерна окремих культур. 

Тема 8. Режими та способи зберігання зернових мас. 

Тема 9. Способи та режими зберігання корене- та бульбоплодів. 

Тема 10. Особливості зберігання овочів, фруктів та ягід. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Фітонцидологія 
 

Назва дисципліни Фітонцидологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати 

технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого 

призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, 

біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання 

розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарсько невідчутного рівня на основі 

прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист 

рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із 

захисту і карантину рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, 

переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських 

вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
ОС «Бакалавр» 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
202 «Захист і карантин рослин» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
IV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Вигера Сергій Михайлович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра захисту рослин 

 

 

 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 04. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному 

для професійної діяльності із захисту і карантину рослин.  

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Вступ. Фітонцидологія як наука, її предмет і завдання. 

Тема 2. Становлення  фітонцидології. 

Тема 3. Фітонцидно-лікарські ресурси природни фітоценозів. 

Тема 4. Фітонцидно-лікарські ресурси урболандшафтних  фітоценозів. 

Тема 5. Фітонцидно-лікарськи ресурси культурних фітоценозів. 

Тема 6. Класифікація і характеристика основних біохімічних сполук, що входять 

до складу фітонцидів. 

Тема 7. Отруйні для людей і тварин фітонцидні рослини. 

Тема 8. Біота, що впливає на фітонцидно-лікарські рослини. 

Тема 9. Особливості фітонцидного методу захисту рослин. 

Тема 10. Особливості використання фітонцидно-лікарських рослин в естетично-

оздоровчих фіто композиціях. 

Тема 11. Особливості використання фітонцидно-лікарських рослин в 

бджільництві та апітерапії. 

Тема 12. Технологічні параметри та особливості вирощування фітонцидно-

лікарських рослин. 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 


