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“Екологічно безпечні методи захисту фітоценозів від шкідливих 
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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 рік, 4 семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Тимощук Т. М. 

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

zr/m-sklad-zr/timoshchuk-tetyana-mikolajivna  

Контактна інформація +380964933024, tat-niktim@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1459 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щовівторка з 

14.00 до 18.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
Короткий опис курсу та його актуальність 

Необхідність вивчення навчальної дисципліни “Екологічно безпечні методи захисту 

фітоценозів від шкідливих організмів” – сформувалась як відповідь на цілу низку 

негативних наслідків застосування засобів захисту антропогенного походження: 

виникнення у шкідливих організмів стійкості до хімічних препаратів, руйнація природних 

комплексів організмів, а в зв’язку з цим і механізмів природного регулювання чисельності 

шкідливих організмів і, нарешті, прямий і опосередкований токсичний вплив засобів 

хімічного захисту на теплокровних тварин і людину. Таким чином, дисципліна виникла у 

зв’язку з різноманітними потребами суспільства, насамперед – економічними, 

природоохоронними, соціально- гігієнічними і успішно розв’язує не лише гострі 

екологічні проблеми, а й забезпечує при цьому максимальну економічну віддачу. 

Вивчення дисципліни “Екологічно безпечні методи захисту фітоценозів від шкідливих 

організмів” є освоєння сучасних екологічно орієнтованих технологій підвищення 

продуктивності агроекосистем, побудованих на принципах відновлення природних 

ресурсів і саморегуляції агробіоценозів при мінімальних витратах засобів антропогенного 

походження. 

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


Програма освітнього компоненту «Екологічно безпечні методи захисту фітоценозів 

від шкідливих організмів» при підготовці бакалаврів з захисту і карантину рослин 

передбачає вивчення теорії та практики використання природозберігаючих технологій в 

захисті сільськогосподарських рослин.  

Знання з дисципліни дозволять фахівцям раціонально використовувати в системах 

інтегрованого захисту рослин, з метою зниження антропогенного навантаження на 

біосферу, різноманітних напрямів та методів попереджувального характеру, обґрунтовано 

і на високому рівні розробляти сучасні інтегровані системи захисту фітоценозів.  

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою вивчення дисципліни “ Екологічно безпечні методи захисту фітоценозів від 

шкідливих організмів” є освоєння сучасних екологічно орієнтованих технологій 

підвищення продуктивності агроекосистем, побудованих на принципах відновлення 

природних ресурсів і саморегуляції агробіоценозів при мінімальних витратах засобів 

антропогенного походження. Теоретичною основою дисципліни є екологія – наука про 

відносини рослин зі шкідливими організмами в умовах їх розвитку. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни “ Екологічно безпечні методи захисту 

фітоценозів від шкідливих організмів” навчитися комплексно застосовувати методи для 

довгострокового регулювання, розвитку та поширення шкідливих організмів відповідно 

до угод СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

 

5. Компетентності, які здобувач набуде в результаті навчання: 
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. 

6. Організація навчання 

6.1. Обсяг дисципліни 

 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 24 6 

Практичні / лабораторні 28 8 

Самостійна робота 98 136 

Всього  150 150 

 

6.2. Формат дисципліни 
Для денної форми навчання дисципліна викладається в очному форматі, із 

застосуванням мультимедійних засобів на лекціях та необхідного обладнання на 

лабораторних заняттях. За необхідності (індивідуальні графіки, тощо) можуть бути 

використані платформи Moodle, Skype, ZOOM, Google classroom. 

Для заочної форми навчання при викладанні дисципліни поєднано очний формат 

(під час сесій) із застосуванням мультимедійних засобів на лекціях та необхідного 

обладнання на лабораторних заняттях із дистанційним (при підготовці і виконанні 



самостійних завдань). За необхідності також можуть бути використані платформи Moodle, 

Skype, ZOOM, Google classroom. 

6.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 
№

 з
/п

 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 
Вступ. Агроекосистеми та особливості їх стабільного  

функціонування.  
12 12 

2 Т2 

Біоценотичні принципи управління фітосанітарним станом 

фітоценозів. Методи обмеження негативного впливу захисту 

рослин на біосферу 

12 12 

3 Т3 

Пестициди в агроекосистемах. Вплив пестицидів на живі 

організми і ґрунтову систему. Агроекологічна оцінка 

пестицидів в агроекосистемах. 

12 12 

4 Т4 
Особливості застосування агротехнічних заходів контролю 

шкідливих організмів у фітоценозах 
14 14 

5 Т5 Особливості застосування механічних і фізичних заходів 

контролю шкідливих організмів у фітоценозах 
12 12 

6 Т6 Біоконтроль шкідливих організмів у фітоценозах 14 14 

7 Т7 Особливості застосування мікробіологічних препаратів у 

захисті рослин від  шкідливих організмів 
12 12 

8 Т8 Використання корисної ентомофауни у оптимізації 

фітосанітарного стану фітоценозів 
12 12 

9 Т9 Перспективи використання фітонцидів з метою оптимізації 

фітосанітарного стану фітоценозів 
12 12 

10 Т10 Імунологічний метод захисту рослин від шкідливих 

організмів. Вирощування стійких сортів і гібридів 

сільськогосподарських рослин. 

14 14 

11 Т11 Теоретичні засади регуляціїжиттєдіяльності фітофагів 

Принципи використання феромонів у захисті і карантині 

рослин. 

12 12 

12 Т12 Генетична і гормональна регуляція росту і розвитку 

фітофагів. 
12 12 

Разом: 150 150 

 

ПРИМІТКА: Практична складова навчальної дисципліни виконується у формі 

лабораторних зошита і доповнюється самостійними дослідженнями, які здаються на 

перевірку за 1 тиждень до підсумкового контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання 

дисципліни 

ПРИКЛАД: 

Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

Система оцінювання 

сформованих компетентностей 

у студентів враховує види 

занять, які згідно з програмою 

навчальної дисципліни 

передбачають лекційні та 

лабораторні заняття, а також 

самостійну роботу.  

Оцінювання студентів 

здійснюється за 100 бальною 

шкалою та ECTS 

 

Вид заняття 
Максимальна кількість 

балів за одиницю 

Модуль 1 

кількість 
одиниць 

максимальна 
кількість балів 

Лекції 0,5 24 12,0 

Лабораторні 
роботи 

0,5 28 14,0 

Самостійна 

робота 
0,22 88 22,0 

Модульна 
контрольна 

робота* 

12,0 1 12,0 

Разом: – 60 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та 

компетентностей студентів з навчальної дисципліни 

здійснюється на підставі проведення семестрового 

екзамену у формі тестування на ПК. Екзаменаційні 

тести охоплюють програму навчальної дисципліни. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 

використання для вирішення практичних задач тощо. 

Тестові питання мають теоретичне та практичне 

спрямування, які передбачають вирішення типових 

професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і 

рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання 

екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

результатами перевірки успішності під час поточного 

та модульного контролю відповідно до змістового 

модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової перевірки 

успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих 

студентом у випадку складання екзамену, дорівнює 24. 

Максимальна можлива кількість балів, отриманих на 

екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми 

балів за відповіді на тестові питання, що округлені до 

цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як 

сума балів, отриманих під час екзамену та балів, 

отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. 

Критерії оцінювання 

Для оцінювання екзаменаційних робіт здобувачів 

вищої освіти використовуються такі критерії: 

– 90–100 балів – оцінка «відмінно» ставиться за 



глибоке засвоєння 

програмного матеріалу, опрацювання рекомендованої 

літератури, вміння використовувати набуті знання для 

виконання конкретних практичних завдань, 

розв’язання ситуацій. Відповіді на питання білету 

мають бути вірними та повними, оформлення 

відповідей – акуратним, логічним та послідовним. 

Припускаються незначні випадкові погрішності, які 

суттєво не впливають на повноту та змістовність 

відповіді. 

– 75–89 балів – оцінка «добре» ставиться за повне 

засвоєння програмного матеріалу та наявне вміння 

орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань 

для розв’язання практичних задач. 

Оцінка «добре» ставиться за умови виконання всіх 

вимог, які передбачено для оцінки «відмінно», при 

наявності незначних помилок. 

Оформлення виконаного завдання має бути охайним. 

– 60–74 балів – оцінка «задовільно» ставиться за 

часткове, неповне засвоєння програмного матеріалу та 

недостатнє вміння у розв’язанні практичних задач. 

Оцінка «задовільно» ставиться за умови, якщо 

завдання в основному виконане та мету завдання 

досягнуто, а здобувач вищої освіти у відповіді 

продемонстрував розуміння основних положень 

матеріалу з навчальної дисципліни. 

Здобувач вищої освіти має право складати підсумковий 

екзамен під час екзаменаційної сесії для якої він 

допускається, якщо за виконання всіх контрольних 

заходів, передбачених протягом семестру, здобувач 

вищої освіти набирає 36 і більше балів. У цьому 

випадку оцінка за екзамен складається із суми балів, 

отриманих протягом семестру, (бали не переводяться в 

100 бальну шкалу оцінювання ЕСТS) і балів, 

отриманих під час складання екзамену. При цьому 

здобувач вищої освіти ступеня доктора 

філософії може отримати на екзамені до 40 балів. 

Якщо кількість балів отриманих на екзамені менше 24 

балів, то здобувач вищої освіти отримує незадовільну 

оцінку. 

 

Примітка: 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. 

7. Результати навчання 
У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

демонструвати такі 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.  

 

8. Пререквізити 
Дисципліна може вивчатися будь-якими здобувачами вищої освіти без обмежень. 

 

9. Політика дисципліни 
Основні принципи проведення занять: 

- відкритість до нових та неординарних ідей, толерантність, доброзичлива 

партнерська атмосфера взаєморозуміння та творчого розвитку; 

- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін; 

- різні моделі роботи на заняттях, у тому числі робота над вирішенням завдань дає 

можливість здобувачам вищої освіти якнайширше розкрити свій власний потенціал, 

навчитись довіряти своїм партнерам, розвинути навички інтелектуальної роботи в 

команді; 

- курс передбачає інтенсивне використання мобільних технологій навчання, що дає 

можливість здобувачам вищої освіти та викладачеві спілкуватись один з одним у будь-

який зручний для них час, а для здобувачів вищої освіти, які відсутні на заняттях, 

отримати необхідну навчальну інформацію та представити виконані завдання; 

- протягом усього курсу активно розвиваються автономні навички здобувачів вищої 

освіти, які можуть підготувати додаткову інформацію за темою, що не увійшла до 

переліку тем практичних занять змістових модулів та виступити з презентацією чи 

інформуванням додатково. 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися етики академічних взаємовідносин та 

доброчесності: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 

відповідальність. 

 

Основні показники академічної активності та додаткових освітніх досягнень 

здобувачів вищої освіти: 

– відповіді на питання плану практичного заняття під час заняття; 

 доповіді з проблемних питань практичного заняття; 

 участь в активних формах навчання на практичних заняттях; 

 розробка тематичних презентацій і кейсів; 

 участь у роботі наукового гуртка: публікація тез доповідей та участь у 

конференціях, написання наукових статей, есе, рефератів;  

– відпрацювання тем пропущених практичних занять; 

 інші здобутки у сфері захисту рослин, що підтверджені документально (грамоти, 

дипломи, сертифікати тощо). 

 

10. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 

і передбачають використання презентацій. Практичні заняття і лабораторні роботи 

проводяться у лабораторіях кафедри. 
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