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«Захист нетрадиційних ягідних культур » 

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 – 3-й рік; 5-й семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

2. Інформація про викладача 

Викладач  Бакалова Алла Володимирівна 

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

zr/m-sklad-zr/bakalova-alla-volodimirivna 

Контактна інформація 
bakalova1970@ukr.net  

тел. 0987878540 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1316 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 14.00 

до 17.00 

 

 

3. Анотація до дисципліни 

Нетрадиційні рослини для наших почали істотно розширюватися за рахунок 

створення гібридів від схрещування різних видів і навіть родів (церападус, земклунікі, 

вішнесліви, йошта і ін.). Цілий ряд ягідних рослин поки що дико росте в природних 

оазисах нашої країни. У той же час відомо, що плоди вітчизняних дикорослих рослин є 

неперевершеними по харчовій і цілющою цінності. Ці ягоди, ще недавно широко 

заготовлювані населенням в місцях їх зростання, стали справжньою екзотикою. І 1-2 

склянки ягід, зібраних з цих дикорослих рослин, у багато разів корисніше відра настою 

аптечних трав. Серед нетрадиційних культур є і так звані аронія, шефердія, вишня піщана, 

ірга; зі Східної Азії - вишня повстяна, хеномелес (айва японська), гумі. Які зазвичай 

містять в плодах більше необхідних для здоров'я біологічно активних речовин, ніж 

традиційні садові культури. До того ж багато хто з цих рослин нерідко мають властивими 

тільки їм цілющими властивостями. Ведення в садах нетрадиційних культур залежить не 

тільки від створення високоякісних сортів, але і від розробки ефективних способів 

розмноження і технології вирощування. Вирощування нетрадиційних культур дозволяє не 

тільки урізноманітнити їжу, але і розширити лікувальні можливості плодових і ягідних 

насаджень. До того ж багато хто з цих рослин мають високі декоративні якості. Відбирати 

все найбільш цікаві форми за смаком, урожаю, витривалості та іншим господарським 

якостям. Захист нетрадиційних ягідних культур від шкідників для спеціальності захист і 

карантин рослин нині є актуальною темою. 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-zr/m-sklad-zr/bakalova-alla-volodimirivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-zr/m-sklad-zr/bakalova-alla-volodimirivna
mailto:bakalova1970@ukr.net
http://185.25.118.66/course/view.php?id=1316


 

4. Мета та цілі дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння знань щодо збереження навколишнього 

середовища, різноманіття видів та внутрішньовидових форм та взаємодію між з зовнішнім 

середовищем. 

Ціль курсу полягає в забезпеченні володіти на операційному рівні проводити 

спостереження за фенологією комах на різних стадіях розвитку; проводити облік 

чисельності та розмноження шкідливих комах;  розпізнавати зовнішні ознаки кожної 

стадії індивідуального розвитку комах різних рядів;  складати морфологічний опис комах;  

розраховувати суму ефективних температур біологічного розвитку комах.  

 

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 28  6  

Лабораторні роботи 24  8 

Самостійна робота 98  138  

Всього: 150 150 

 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), дистанційний. 

Для заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного 

форматів викладання дисципліни. 

Вид контролю: залік. 

 

 

 

 

 

 



5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№ 

з/п 

Теми Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Загальні обґрунтування завдань захисту нетрадиційних ягідних культур 

Змістовний модуль 1. Захист нетрадиційних ягідних культур від ґрунтових шкідників 

1 Т1 Вступ. Предмет і завдання курсу захист нетрадиційних 

ягідних культур  

20 20 

2 Т2 Багатоїдні шкідники та боротьба з ними на нетрадиційних 

ягідних культурах 

20 20 

3 Т3 Захист нетрадиційних ягідних культур від нематод 20 20 

4 Т4 Захист нетрадиційних ягідних культур від ґрунтових 

шкідників 

20 20 

Разом за ЗМ1: 80 80 

Змістовний модуль 2. Захист нетрадиційних ягідних культур від різних груп фітофагів 

5 Т5 Системність та методи захисту в нетрадиційних ягідних 

насадженнях 

10 10 

6 Т6 

 

Вплив біологічних препаратів на динаміку чисельності 

фітофагів в насадженнях нетрадиційних ягідних культур 

10 10 

7 Т7 Регулювання чисельності шкідників нетрадиційних 

ягідних культур від кліщів. 

10 10 

8 Т8 Захист нетрадиційних ягідних культур від лускокрилих  20 20 

9 Т9 Регулювання чисельності шкідників нетрадиційних 

ягідних культур від твердокрилих. 

20 20 

Разом за ЗМ2: 70 70 

Разом за М1: 150 150 

 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

 

 

Вид заняття 
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Лекції 0,5 14 7 

Лабораторні заняття 1,5 12 18 

Самостійна робота 0,5 32 16 

Модульна контрольна робота 12,5 1 12,5 

Індивідуальні завдання 6,5 1 6,5 

                                                                                    Разом: - 60 

 



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. 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового іспиту.  

Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами. Питання, які включені до іспиту, мають 

теоретичне та практичне спрямування та передбачають вирішення типових професійних 

завдань фахівця на робочому місці й дозволяють діагностувати рівень підготовки студента 

та рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Студент не може бути допущений до складання іспиту, 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 

іспиту, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на іспиті – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

іспиту та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

5. Результати навчання 

Отримані знання з дисципліни «Загальна ентомологія» студенти можуть 

застосовувати в захисті рослин від шкідливих організмів.   

6. Результати навчання 

 

Шифр Результат навчання 

РН6 Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для 

збереження природного різноманіття 

РН7 Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин. 

РН8 Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих 

процесів під час проведення заходів із захисту рослин 

РН11 Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин та 

оперативно реагувати на зміни в законодавстві 

7. Пререквізити 

Без обмежень. 

8. Політики дисципліни 

Студенту рекомендовано не пропускати заняття, мати відповідний зовнішній 

вигляд, старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. У 

разі відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття 

відпрацьовувати у визначений час за попередньою домовленістю із викладачем. Вітається 

використання інших джерел з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля 

формування продуктивної дискусії з проблем навчальної дисципліни. Обов’язковою 

вимогою є дотримання норм академічної доброчесності. Критеріями оцінювання знань за 

поточний контроль є успішність освоювання знань та набутих навичок на лекціях та 

практичних заняттях, що включає здатність здобувача вищої освіти засвоювати 

категорійний апарат, навички узагальненого мислення, логічність та повноту викладання 

навчального матеріалу, активність роботи на практичних заняттях, рівень знань за 



результатами опитування, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр розраховується 

як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, отриманих за 

результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума балів за семестр 

складає 100 балів. Гарантується забезпечення інклюзивності освітньої діяльності в умовах 

рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими потребами. 
 

9. Технічне та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться у 

лабораторії ентомології із забезпеченням усіма необхідними матеріалами та обладнанням. 
Передбачено використання дистанційної платформи Moodle 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. A. Bakalova., Tytarenko,V. Radko, Т. Klymenko, О. Trembitska Improving the design 

elements of sprayers to improve technologies in the protection of black currant against pests. 

Eastern-euripean lournal of enterprise technologies. Engineering technological systems, 2017. 

№ 3/1(87). Р. 4–10. 

2. Бакалова А. В., Іващенко І. В. Ентомофаги в системі управління шкідливістю 

фітофагів на полину естрагоновому. Вісник ЖНАЕУ. 2017. Т. 1., №1 (58). С. 79–85.  

3. Бакалова А. В. Технологія комплексного захисту овочевих культур від 

шкідливих організмів у фермерських господарствах та на присадибних ділянках : практ. 

посібник/ Бакалова А. В.,Грицюк Н. В.Дереча О. А., та ін. Житомир : Рута, 2019. 183 с. 

4. Біологічна стійкість смородини чорної проти брунькового смородинового кліща 

в Поліссі України / Бакалова А.В., Ткаленко Г.М., Дереча О. А., та ін. Карантин і захист 

рослин. 2019. № 11–12 (258), С. 5–9.  

5. Фенологічні особливості розвитку смородинової вузькотілої златки в 

насадженнях смородини чорної в умовах Полісся України / Бакалова А. В., 

Ткаленко Г. М., Грицюк Н. В. та ін. Вісник ПДАА. 2019. № 3. С. 65–71. 

6. Бакалова А. В. Ефективність сумісного застосування інсектицидів та 

комплексних добрив при захисті смородини чорної від сисних шкідників у Поліссі 

України України / Бакалова А. В., Ткаленко Г. М., Дереча О. А., та ін. Карантин і захист 

рослин. 2020. № 1 (259), С. 5–9. 

7. Роль фітоекспертизи насіння і прогнозу розвитку шкідливих організмів у 

інтегрованому захисті зернових культур : методичні рекомендації / Дереча О. А., 

Грицюк Н. В., Бакалова А. В. Житомир. 2017. 36  с. 

8. Бакалова А. В. Біопрепарати на смородині чорній – ефективність застосування 

проти сисних шкідників. Карантин і захист рослин. 2011. № 5. С. 20–22.  

9. Бакалова А.В. Ефективність застосування інсектоакарицидів при захисті 

смородини чорної  від акариформних кліщів в агроекологічних умовах Центрального 

полісся України. Карантин і захист рослин. 2012. № 3. С. 126–131. 

10. Дереча О. А., Бакалова А. В. Методи обліку чисельності шкідників, поширення 

та розвитку хвороб смородини чорної. Карантин і захист рослин. 2009. № 9. С. 16–21.  

11. Біологічний захист рослин / Дядечко М. П., Надій М. М., Шелестова В. С. та 

ін.; за ред. Дядечка М. П. та М. М. Падія. Біла Церква, 2001. 312 с. 

12. Основи біологічного методу захисту рослин / М. П. Дядечко, М. М. Па-дій та 
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