
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

Силабус дисципліни 

“ Захист декоративних і квіткових рослин від шкідливих організмів ” 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 
Кафедра захисту рослин 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: захист і карантин рослин 

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин 

рослин» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» галузі 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Кількість кредитів – 5,0 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 4 рік, VIII семестр. 

Компонент освітньої програми: вибіркова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Плотницька Наталія Михайлівна 

Профайл 

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

Контактна 

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

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

 

3. Анотація до дисципліни 

Наразі питання формування повноцінного середовища проживання людини і, 

зокрема, формування озелененості територій набувають особливої актуальності та 

гостроти. Декоративні та квіткові рослини виконують не лише естетичну роль, але й 

сприяють покращенню екологічного стану ценозів. Проте ці рослини також уражуються 

хворобами та пошкоджуються шкідниками.   

Дисципліна «Захист декоративних і квіткових рослин від шкідливих організмів» 

передбачає вивчення шкідливих організмів декоративних і квіткових рослин та 

особливості розробки комплексних систем захисту від шкідників і збудників хвороб у 

відповідних біоценозах. із обов’язковим врахуванням вимог екологічної безпеки.  

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей щодо особливостей розвитку, розмноження, поширення шкідливих 

організмів на декоративних та квіткових рослинах; вивчення причин і закономірностей, 

що спричинюють захворювання й поширення патогенів та шкідників; встановлення ролі 

факторів навколишнього середовища, які сприяють або затримують розвиток патогенів та 

шкідників;  планування заходів захисту квітково-декоративних рослин від хвороб та 

шкідників. 

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


Компетентності, на формування яких націлена 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. 

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 

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

необхідності може викладатися дистанційно через систему Moodle.  

Вид контролю: залік. 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Заходи захисту декоративних і квіткових рослин від шкідливих організмів 

1 Т1 Вступ. Хвороби квіткових культур захищеного ґрунту, 

цибулинних та  бульбоцибулинних рослин. 
15 15 

2 Т2 Хвороби одно-, дво- та багаторічних квітково-декоративних 

рослин.  
15 15 

3 Т3 Шкідники квіткових рослин захищеного ґрунту. 15 15 

4 Т4 Шкідники квіткових рослин відкритого ґрунту. 15 15 

5 Т5 Заходи захисту квіткових рослин від шкідливих організмів. 15 15 

6 Т6 Хвороби деревних декоративних культур. 15 15 

7 Т7 Хвороби кущових декоративних рослин. 15 15 

8 Т8 Шкідники листяних та шпилькових деревних порід. 15 15 

9 Т9 Шкідники кущових декоративних порід. 15 15 

10 Т10 Прогноз і контроль чисельності шкідників декоративних 

рослин. 
15 15 

Разом: 150 150 



5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Максимально студент може отримати 100 балів за пройдений 

курс. Навчання під час семестру / залік – 60 / 40 балів. 

Система оцінювання 

кожної активності 

здобувача вищої 

освіти 

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

16,0 балів за реферат, презентацію, тощо. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

До підсумкового контролю допускаються студенти, які отримали 

під час навчання не менше 36 балів. 

Критерії оцінювання 

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

глибоких знань навчального матеріалу, вміє самостійно здобувати 

знання та опрацьовувати необхідну інформацію. З легкістю 

використовує набуті знання і вміння для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях. 

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

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

стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, 

вміє узагальнювати і систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача. 

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

викладеного матеріалу але допускає суттєві помилки, які може 

виправляти за допомогою викладача. 

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

рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу. 

 

6. Результати навчання 

Шифр Результат навчання 

РН 06 Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

РН 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 

Засвоєння пропущеної теми лекції студентом з поважної причини перевіряється 

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

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

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

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

презентація, тощо). 

Інклюзивність навчального процесу для осіб з особливими потребами 

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

Moodle, тощо). 

 

 



9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Для якісного викладання дисципліни необхідне забезпечення мультимедійним 

обладнанням. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. Вредители сельськохозяйственных культур и лесных насаждений: в 3 т.; под 

ред. В. П. Васильева. К.: Урожай, 1987–1989 

Т.1: Вредные нематоды, моллюски, членистоногие. 1987. 440 с. 

Т.2: Вредные членистоногие, позвоночные. 1988.  576 с. 

Т.3: Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите 

растений.  1989. 408 с. 

2. Довідник із захисту рослин / [Бублик Л. І., Васечко Г. І., Васильєв В. П. та 

ін.]; за ред. М. П. Лісового. К.: Урожай, 1999. 744 с.  

3. Дяченко М.П., Падій М. М.,  Шелестова В.С. Основи біологічного методу 

захисту рослин. К.: Урожай, 1990. 268 с. 

4. Падій М. М. Лісова ентомологія. К.: Вид-во УСГА, 1993. 352 с. 

5. Писаренко В. М.,  Писаренко П. В. Захист рослин: фітосанітарний 

моніторинг, методи захисту рослин, інтегрований захист рослин. Полтава: Типографія, 

2007. 256 с. 

6. Рубан М. Б. Сільськогосподарська ентомологія: підруч. / М. Б. Рубан, Я. М. 

Гадало; за ред. Рубана М. Б. К.: Арістей, 2009. 472 с. 

7. Стратегія і тактика захисту рослин / В. П. Федоренко, Л. І. Бублик, 

Н. О. Козуб та ін. ; за ред. В. П. Федоренка. Київ : Альфа-стевія, 2012. Т. 1. Стратегія. 

500 с. 

 
 


