
 



 

 
 
 
 

 



 
1. Мета навчальної дисципліни 

 
Метою навчальної дисципліни є: формування уявлень про спеціальність 202 

«Захист і карантин рослин», структуру освіти, історію і систему вищої аграрної освіти в 
Україні та світі, форми та організація самостійної роботи і відпочинку студентів, 
особливості розвитку шкідливих організмів, методи регулювання чисельності шкідливих 
організмів, кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 
 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування  
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  
навчальної дисципліни 
денна 
форма 

заочна 
форма 

Кількість кредитів – 5,0  
Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 
продовольство» 

Обов’язкова  

Модулів – 1  

Спеціальність  
202 «Захист і карантин 

рослин» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 1-й 1-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  
(реферат) 

Семестр 

Загальна кількість  
годин − 150 

1-й 1-й 
Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійна робота студента 
− 4 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

28 год. 6 год. 
Лабораторні  

32 год. 8 год. 
Самостійна робота 

90 год. 136 год. 
Вид контролю: 

залік 
 

3. Передумови для вивчення дисципліни. 
Володіння природничими дисциплінами шкільної програми. 

 
4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Шифр Результат навчання 

РН 02 Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку господарств 
сільськогосподарського призначення усіх форм власності та 
використовувати в професійній діяльності фахівця з захисту і карантину 
рослин 

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 

РН 16 Знати основні історичні етапи розвитку предметної області. 
  

 



5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 02 РН 09 РН 10 РН 16 
ЗК 02  + + + 
ЗК 03 +  +  
ЗК 07 + +  + 

 
ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 03. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 
 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 
Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид  
заняття 

Максимальна 
кількість балів за 

одиницю 

Модуль 1 

кількість  
одиниць 

максимальна 
кількість 

балів 
Лекції 1,0 14,0 14,0 
Лабораторні заняття 1,5 16,0 24,0 
Самостійна робота 5,0 2,0 10,0 
Модульна контрольна робота 

6,0 2,0 12,0 
Разом: - 60 

 
На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20 % від 
максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю за 
накопичувальною системою (60 балів). 

 
Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

Шифр 
результату 
навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 
кількість балів 

(репродуктивний 
рівень)** 

Максимальна 
кількість балів 

(творчий 
рівень) 

36 60 
РН 02 Лк 1, Лк 2, Лк 3, Лк 4, Лб 1–7 8,7 14,5 
РН 09 Лк 5, Лк 6, Лк 7, Лк 8, Лк 9, 

Лк 10, Лб 8-10, Ср 1 
9,3 15,5 

РН 10, РН 16 Лк 11-14, Лб 11-16, Ср 2  10,8 18,0 
РН 02, РН 09, 
РН 10, РН 16 

МКР1 7,2 12 

Разом: 36 60 
 
**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, 
передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, 
що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням 
основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення 
практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ 



контрольних/ індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно формалізовано: є 
відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 
іншими дисциплінами. 
Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 
студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 
дисципліни – 36 балів.  
 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  
 й підсумкового контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі 
тестування. Залікові тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням заліку 
є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 
між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. 
Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають 
вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють 
діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з навчальної 
дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 
контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 
Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 
підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 
заліку, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 
що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 
екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

8. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
УКРАЇНИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗНАЧИМІСТЬ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи вищої освіти в Україні 

Тема 1. Система вищої освіти в Україні. 
Тема 2. Освітньо-науковий процес і виробництво. 

Змістовий модуль 2. Організація підготовки фахівців спеціальності 202 захист і карантин 
рослин 

Тема 3. Сталий розвиток виробництва фітопродукції. 
Тема 4. Наукові підходи до раціонального використання земельних ресурсів України. 
Тема 5. Поняття про захист і карантин рослин та втрати від шкідливих організмів. 
Тема 6. Історія становлення захисту рослин. 
Тема 7. Організація служби захисту рослин в Україні. 
Тема 8. Терміни та визначення понять у захисті і карантині рослин. 
Тема 9. Шкідливі біотичні чинники росту і розвитку рослин. 
Тема 10. Несприятливі абіотичні чинники росту і розвитку рослин. 



Тема 11. Засоби захисту рослин та способи їх застосування. 
Тема 12. Методи захисту рослин від шкідливих організмів. 
Тема 13. Географічні інформаційні системи у захисті і карантині рослин. 
Тема 14. Запобіжні заходи у захисті і карантин рослин. 

 
9. Теми лекцій 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1  Організація навчально-виховного процесу у вищій школі України, 
перспективи та значимість майбутньої професії 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи вищої освіти в Україні 
1 Т1 Система вищої освіти в Україні. 2 2 
2 Т2 Освітньо-науковий процес і виробництво. 2 

Змістовий модуль 2. Організація підготовки фахівців спеціальності 
202 захист і карантин рослин 

3 Т3 Сталий розвиток виробництва фітопродукції. 2 

1 
4 Т4 Наукові підходи до раціонального використання 

земельних ресурсів України. 2 

5 Т5 Поняття про захист і карантин рослин та втрати від 
шкідливих організмів. 2 

6 Т6 Історія становлення захисту рослин. 2 
7 Т7 Організація служби захисту рослин в Україні. 2  

 
 
1 

8 Т8 Терміни та визначення понять у захисті і карантині 
рослин. 2 

9 Т9 Шкідливі біотичні чинники росту і розвитку рослин. 2 
10 Т10 Несприятливі абіотичні чинники росту і розвитку 

рослин. 2 

11 Т11 Засоби захисту рослин та способи їх застосування. 2 

2 
12 Т12 Методи захисту рослин від шкідливих організмів. 2 
13 Т13 Географічні інформаційні системи у захисті і 

карантині рослин. 2 

14 Т14 Запобіжні заходи у захисті і карантин рослин. 2 
Разом  28 6 

 
10. Теми лабораторних занять 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. Організація навчально-виховного процесу у вищій школі України, 
перспективи та значимість майбутньої професії 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи вищої освіти в Україні 

1 Т1 Організація навчального процесу. 2 

1 2 Т2 Форми навчального процесу. 2 

3 Т3 Наукова, громадська та організаційна робота 
студентів. 2 

Змістовий модуль 2. Організація підготовки фахівців спеціальності 



202 захист і карантин рослин 

4 Т4 Зміст і завдання спеціальності 202 «Захист і карантин 
рослин». 2 

1 5 Т5 Державне регулювання у сфері захисту рослин. 2 
6 Т6 Корисні види організмів для росту і розвитку рослин. 4 
7 Т7 Загальна характеристика основних груп шкідників 

рослин. 4 
2 8 Т8 Загальна характеристика хвороб рослин. 2 

9 Т9 Загальна характеристика бур’янів. 2 
10 Т10 Агротехнічний та імунологічний методи захисту 

рослин від шкідливих організмів фітоценозів  2 1 

11 Т11 Біологічний метод захисту рослин від шкідливих 
організмів фітоценозів 4 0,5 

12 Т12 Хімічний метод захисту рослин від шкідливих 
організмів фітоценозів 2 0,5 

13 Т13 Карантин рослин в Україні 2 2 

Разом за модуль 1 32 8 
 

11. Теми самостійної роботи 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. Організація навчально-виховного процесу у вищій школі України, 
перспективи та значимість майбутньої професії 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи вищої освіти в Україні 

1 Т1 

Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки 
спеціалістів із захисту і карантину рослин 
Державний стандарт освіти як основний документ, що 
визначає сукупність норм для освітньо-
кваліфікаційного рівня. Складові державного стандарту 
освіти: освітня (освітньо-кваліфікаційна) 
характеристика: нормативна та варіативна частини 
змісту освіти. Тести як метод діагностики якості знань 
студентів. Нормативні та вибіркові навчальні 
дисципліни і порядок їх запровадження. Система 
планування у вищому навчальному закладі. 

20 30 



2 Т2 

Організаційні передумови підготовки фахівців 
спеціальності захисті карантин рослин 
Роль випускової кафедри у забезпеченні змісту та 
організації підготовки фахівців з спеціальності захисті 
карантин рослин. Кадровий склад випускової кафедри. 
Ознайомлення з навчальним планом, графіком 
навчання, навчальні дисципліни та, послідовність їх 
вивчення, структурно-логічна схема, загальний обсяг 
навчальних годин та їх структура за формами 
організації навчання (аудиторна, самостійна робота), 
видами аудиторних занять (лекції, практичні, 
семінарські та лабораторні заняття). Характеристика та 
зміст навчально-методичних комплексів дисциплін з 
фаху. 

20 40 

Змістовий модуль 2. Організація підготовки фахівців спеціальності 
202 захист і карантин рослин 

3 Т3 

Сучасний стан та перспективи захисту рослин в 
світі та Україні 
Стан світового ринку засобів захисту рослин, основні 
тенденції його розвитку, перспективи. Аналіз сучасних 
світових тенденцій розвитку ринку засобів захисту 
рослин.  Біологічне рослинництво та виробництва 
екологічно чистої продукції 

25 33 

4 Т4 

Сучасні та новітні методи захисту рослин 
Організаційно-технологічна методологія – основа 
захисту рослин.  
Новітні методи захисту рослин – генно-інженерний, 
абіотичний, фітонцидний 

25 33 

Разом 90 136 
 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 

і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться у аудиторіях з 
використанням необхідного наочного забезпечення (чашки Петрі, рамка для обліку 
бур’янів, ентомологічний сачок, щуп, тощо). 

 
13. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 
1. Основи екологічно безпечного застосування пестицидів у інтегрованих система 

захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів агроценозів : навч. посіб. 
для студ. агр. вищ. навч. закл. / О. А. Дереча, М. М. Ключевич, А. В. Бакалова, Н. В. Грицюк 
та ін. Житомир: ЖНАЕУ, 2018, 224 с. 

2. Прецизійні фітотехнології в агропромисловому комплексі України / 
Л. В. Аніскевич, Д. Г. Войтюк, С. М. Вигера, Н. І. Адамчук, Ф. М. Захарін, 
С. О. Пономаренко, М. М. Ключевич : монографія. Київ : НУБіП України. 2019. 798 с. 

3. Дереча О., Грицюк Н., Бакалова А. Ефективність сумісного застосування  
фунгіцидів і азотних добрив для захисту пшениці озимої від хвороб в умовах Північного 
Лісостепу. Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. 2018. 
№ 22(2). С. 112–118. 

4. Технологія комплексного захисту овочевих культур від шкідливих організмів у 
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