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1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра  захисту рослин 

Освітній ступінь – Бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин» 

Освітньо-професійна програма: «Захист і карантин 

рослин» 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 2, 4 семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 
 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Невмержицька Ольга Михайлівна 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-

zr/m-sklad-zr/m-nevmerzhitska-olga-mikhajlivna 

Контактна інформація 0968142782, onevmerzhitska@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle  

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 13.00 

до 17.00 

3. Анотація до дисципліни 
Генетичний метод захисту рослин – група заходів щодо захисту рослин, заснованих 

або на стерилізації самців та їх витисненням фертильних особин, або на цілеспрямованій 

зміні біологічних властивостей організмів, що робить їх господарсько нешкідливими. Як 

результат вивчення дисципліни студенти повинні володіти знаннями стосовно шляхів 

застосування генетичного методу, зокрема зміни генотипу шкідників мутагенами та 

створення генетично модифікованих організмів (рослин) з ознаками стійкості до 

збудників хвороб і шкідників.   

“Генетичний метод у захисті рослин” займає важливе місце у системі підготовки 

бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності “Захист рослин”. Ця дисципліна підсумовує 

знання, отримані студентами при вивченні “Генетики рослин”, “Фітопатології”, 

“Біологічного захисту рослин” тощо.   

Сучасна тенденція розвитку сільського господарства спрямована на екологізацію 

цієї галузі виробництва. У зв’язку із цим розробляються нові та вдосконалюються вже 

існуючі екологічно безпечні заходи захисту рослин, зокрема генетичний та генетико-

селекційний.   

Основним завданням цієї дисципліни є ознайомлення студента із науковими 

засадами генетичного методу у захисті рослин, ознайомити з основними прийомами 

досягнення поставленої мети.   

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів міцних знань та вмінь із 

захисту сільськогосподарських культур від хвороб і шкідників за допомогою екологічно 

безпечних генетичних та генетико-селекційних засобів.   



Завдання: ознайомлення студента із науковими засадами та основними прийомами 

генетичного методу у захисті рослин.  

У ході вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен оволодіти 

наступними компетентностями: 

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. 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 24 6 

Практичні / лабораторні 28 8 

Самостійна робота 98 136 

Всього  150 150 

 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: очний. У зв’язку із запровадженням карантину 

використовуємо змішаний або дистанційний. Для заочної форми навчання можливим є 

поєднання очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а
 Назва теми  Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Генетика у захисті сільськогосподарських рослин 

Змістовий модуль 1. Генетичне обґрунтування захисту рослин 

1. Т1. Місце генетичного методу у захисті рослин 20 18 

2. Т2. Структура генетичного методу у захисті рослин 20 18 

3. Т3. Стійкість рослин та їх генетичне обґрунтування 20 18 

4. Т4. Сорт як захід генетичного методу у захисті рослин 20 18 

Змістовий модуль 2. Генетичні методи у захисті рослин  

5. Т5. Гібридизація рослин 25 18 

6. 
Т6. 

Генетично модифіковані організми та методи їх 

отримання 

25 18 

7. Т7. Прийоми впливу на генофонд популяцій шкідників 20 12 

 Разом 150 120 

 

 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання 

дисципліни 

Участь у роботі впродовж семестру / екзамен – 60/40 

Контроль знань та вмінь 

здобувача вищої освіти 

здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною 

системою організації 

освітнього процесу. Рейтинг 

студента із засвоєння 

дисципліни визначається за 

100-бальною шкалою, тобто 

він формується з рейтингу 

виконання начальної роботи, 

для оцінювання якої 

призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового 

контролю – 40 балів 

Лекції 2 бали (всього 9 балів), Лабораторні  – 2,5 бали за 1 

заняття (30 балів), Самостійна робота (10 балів). 

Разом: мінімальна кількість 36 балів, максимальна – 60 

балів. 

Залік . Підсумкові тести – 24-40 балів. 

Заохочувальні бали (участь у конференціях, олімпіадах, 

конкурсах тощо) 5 балів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно   

Зараховано 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Упродовж семестру студенти вивчають матеріал і складають 

залік. До складання підсумкового контролю допускають 

студентів, які відвідували лекційні та лабораторні заняття і 

мають позитивну поточну успішність (36–60 балів). 

 

Критерії оцінювання Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на 

підставі проведення заліку у формі тестування за програмою 

навчальної дисципліни. Підсумкова оцінка з двох блоків 

дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю. 

Підсумкові завдання дозволяють перевірити розуміння студентом 

програмного матеріалу. Тестові питання теоретичного та 

практичного спрямування передбачають вирішення практичних 

професійних завдань й дозволяють діагностувати рівень 



підготовки студента та рівень його компетентностей з навчальної 

дисципліни. 

Результати складання заліку оцінюються за національною 

чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", 

"незадовільно") та відповідно до «шкали переведення 

середньозваженої оцінки в оцінку за національною шкалою 

та шкалою ECTS» у балах та оцінках ECTS і фіксується у 

екзаменаційну відомість, заліковій книжці, індивідуальному 

плані студента. 

 

6. Результати навчання 

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.  

 

7. Пререквізити 
Без обмежень. 

8. Політики дисципліни 
Політика щодо перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин .(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних 

робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв).  

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету). 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Мультимедійне устаткування, ноутбук, навчальна лабораторія. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Рекомендована література 

1. Євтушенко М.Д., Лісовий М.П. Пантєлєєв В.К., Слісаренко О.М. Імунітет 

рослин (за ред. М.П. Лісового). К.: Колообіг, 2004. 304 с.   

2. Гродзинський Д.М. Радіобіологія: Підручник. 2-ге вид. К.: Либідь, 2001. 

448 с.   

3. Генетика з основами селекції: Підручник для студ. вищих навч. закладів / 

Стрельчук С. І., Демидов С. В., Бердишев Г. Д., Голда Д. М. Київ: Фітосоціоцентр, 2000. 

292 с. 

4. Невмержицька О. М., Плотницька Н. М., Гурманчук О. В. Методичні 

вказівки щодо проведення практичних занять з дисципліни «Генетика» ОС перший 

«Бакалаврський» спеціальності 201 «Агрономія» 202 «Захист і карантин рослин» галузі 

знань 20 «Аграрні науки і продовольство». Житомир, 2019. 57 с. 

5. Рибчин В.Н. Основы генетической инженерии. Минск, 1986.   

6. Чекалін М.М., Тищенко В.М., Баташова М.Є. Селекція і генетика окремих 

культур: навчальний посібник. Полтава: ФОП Говоров С.В., 2008. 368 с.  

7. Сорочинський Б.В., Данильченко О.О., Кріпка Г.В. Біотехнологічні  

(генетично модифіковані) рослини. Видання друге, доповнене. Київ: КВІЦ 2006. – 

220 с.  



8. Пономарьов П.Х., Генетично модифікована продовольча сировина і харчові 

продукти, вироблені з їх використанням: навч. пос. [для студ. вищ. навч. зал.] / П.Х. 

Пономарьов, І.В. Донцова К.: Центр учбової літератури, 2009. 126. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо): 

– Житомирської  обласної  універсальної  наукової  бібліотеки  ім.  Олега Ольжича 

(http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), 

– Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, 

Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек. 

2. Онлайн-бібліотеки: Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук 

України: http://www.ipp.gov.ua/;  

3. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 

комп’ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об’єкти, наукові звіти). 

4. Ресурси мережі Інтернет: ▪ Головна державна інспекція захисту рослин: 

http://golovdergzahist.com.ua/ 

 

 

http://golovdergzahist.com.ua/

