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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –1  

Галузь знань 

20 Аграрні науки та 

продовольство 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 Напрям підготовки  
205 Лісове господарство, 

 

(шифр і назва) 
Модулів – 1,5 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 1,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Бакалавр 

16 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 4 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

60 год. 36 год. 

Індивідуальні завдання: 

10 год. 

Вид контролю: залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:2 

для заочної форми навчання – 1:4,5 

 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
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Мета: дисципліна „Захист зелених насаджень ” повинна дати майбутньому 

фахівцеві сучасні теоретичні знання і практичні навички з питань захисту садово-

паркових і квітково-декоративних рослин і на основі аналізу сучасних досягнень 

науки планувати профілактичні і захисні заходи з використанням найбільш 

безпечних для довкілля засобів і заходів. 

Завдання: успішно планувати і проводити заходи захисту садово-паркових, 

квітково-декоративних та інших рослин. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: загальні відомості про асортимент засобів захисту рослин, що 

застосовуються у даній галузі, їх класифікацію і регламентацію застосування; 

фактори, що посилюють чи послаблюють дію певних засобів і заходів, дію 

пестицидів та інших засобів на рослини;  

терміни та визначення, що застосовуються у даній галузі; 

безпечність певних засобів і заходів відносно довкілля, їх післядію і 

кругообіг у природі; 

шляхи запобігання формуванню резистентності шкідливих організмів до 

засобів захисту. 

вміти: діагностувати більшість патологічних змін, що відбулися в 

рослинах та визначати причини і екологічні передумови їх виникнення; 

оцінювати фактори, що впливають на розвиток і поширення шкідливих 

організмів; 

планувати і успішно проводити заходи захисту садово-паркових, лісових, 

квітково-декоративних рослин від шкідників та хвороб залежно від умов їх 

вирощування. 

 Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми професійної діяльності за спеціальністю і 

застосовувати теоретичні знання та методи у виробничих ситуаціях, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності бакалавра з захисту і карантину рослин - 

здатності до реалізації навчальних та соціальних завдань: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Здатність працювати в команді. 

ЗК 7. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності. 

ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

  

Фахові компетентності бакалавра з захисту і карантину рослин – здатності до 

реалізації професійних обов’язків за видами професійних робіт: 
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ФК 2. Здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою забезпечення 

дотримання фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання, 

транспортування продукції рослинного походження. 

ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів під час вирощування овочевих рослин. 

ФК 4. Здатність виявляти, локалізовувати і ліквідовувати регульовані 

шкідливі організми за під час вирощування овочевих рослин. 

ФК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на 

об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення. 

ФК 6. Здатність обирати та використовувати базові знання зі 

спеціалізованих підрозділів аграрної науки. 

ФК 7. Уміння науково-обґрунтовано використовувати засоби захисту 

рослин та добрива, з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та 

впливу на навколишнє середовище. 

ФК 8. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних  

концепцій, правил і теорій, пов’язаних з овочевими рослинами. 

ФК 9. Обчислювальні навички, пов’язані із інформацією з овочівництва. 

ФК 10. Практично використовувати навички з вирощування посадкового 

матеріалу і розмноження овочевих рослин. 

ФК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ФК 10. Розуміння фундаментальних основ і використання практичних 

навичок вирощування овочевих культур. 

ФК 11. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за 

прийняття рішень у конкретних виробничих і економічних умовах. 

 

Програмні результати навчання: 

ПР 1. Володіти методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, 

а також вирощування овочевих рослин і підтримання стабільності овочевих 

агроценозів із збереженням природного різноманіття. 

ПР 2.  Аналізувати та інтегрувати знання з овочівництва в обсязі, 

необхідному для спеціалізованої професійної роботи в даній галузі. 

ПР 3. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення  виробничих проблем  

вирощування овочевих рослин відповідно до зональних умов. 

ПР 4. Проектувати й організовувати технологічні процеси підготовки і 

вирощування насіннєвого та посадкового матеріалу овочевих  рослин відповідно 

до встановлених вимог. 

ПР 7. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування 

овочевих рослин. 

ПР 8.  Планувати економічно вигідне виробництво овочевої продукції. 

ПР 9. Організовувати результативні і безпечні  умови роботи. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

1. Модуль 1 

1.1. Захист зелених насаджень, його місце в технології вирощування лісових і 

декоративних рослин. Фізико –хімічні основи застосування пестицидів. 

1.2 Класифікація засобів захисту їх асортимент і вимоги до нього. 

1.3. Санітарно-гігієнічні основи і способи застосування засобів захисту. 

2. Модуль 2 

2.1. 

 

 Планування захисту зелених (лісових ) насаджень залежно від їх типу. 

2.2  Планування захисту садово-паркових насаджень і газонів. 

2.2. Планування захисту квіткових рослин у відкритому і закритому ґрунті. 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Пестициди в захисті зелених насаджень 

Змістовий модуль 1. Назва 
Тема 1. Захист 

зелених 

насаджень, його 

місце в технології 

вирощування 

лісових і 

декоративних 

рослин. Фізико –

хімічні основи 

застосування 

пестицидів. 

 2 2     2     

Тема 2. 
Класифікація 

засобів захисту їх 

асортимент і 

вимоги до нього. 

 4 2      2    

Тема 3. 
Санітарно-

гігієнічні основи і 
способи 

застосування 

засобів захисту. 

 2 2          
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Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 8 6          

Модуль 2. Планування захисту 
 Тема 1. 
Планування 

захисту зелених 

(лісових ) 

насаджень 

залежно від їх 

типу. 

 2 4     2     

Тема 2. 
Планування 

захисту садово-

паркових 

насаджень і 

газонів. 

 4 2      2    

Тема 3. 
Планування 

захисту квіткових 

рослин у 

відкритому і 

закритому ґрунті. 

 2 2          

Разом за модулем 

2 
 8 8          

Усього годин   16 14      4 4   

                 

4. Теми семінарських занять 

Не передбачено 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Гігієнічна класифікація пестицидів. Техніка безпеки при 

роботі з пестицидами. 

2 

2 Препаративні форми пестицидів і робочі суміші 

пестицидів. Визначення поверхневого натягу  розчинів 

при застосуванні поверхнево-активних речовин.  

2 

3 Розробка і планування системи захисту розсадника 

деревних порід. 

2 

4-6 Розробка заходів захисту лісових і садово-паркових 

насаджень згідно отриманих завдань. 

Заповнення документів маршрутних обстежень 

насаджень 

8 

 Разом 14 

7. Теми лабораторних занять 
Не передбачено 
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Фізико –хімічні основи застосування пестицидів. 8 

2 Класифікація засобів захисту їх асортимент і вимоги до 

нього. 

8 

3 Фуміганти. Препарати для обробки насіння та садивного 

матеріалу. Фунгіциди, антисептики деревини. 

8 

4  Планування заходів захисту розсадника 8 

5 Планування захисту квіткових рослин у відкритому і 

закритому ґрунті 

10 

6 Планування захисту садово-паркових насаджень і 

газонів 

8 

7 Планування заходів захисту квіткових і  декоративних 

насаджень 

10 

 Разом  60 

 

 
 

9. Індивідуальні завдання 
Згідно методичних вказівок 

 
10. Методи навчання 

Лекції, практичні , самостійна робота 

 
11. Методи контролю 

Опитування, тестування, залік 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 100 

20 20 20 15 15 10 

60 40  
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 
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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 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. ЗАХИСТ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ навчально-методичний посібник для 

вивчення дисципліни "Захист зелених насаджень" при підготовці фахівців за 

напрямом 6.090103  - Лісове і садово-паркове господарство, Умань, 2018. – 124 с. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1.  

1. Шевченко С.В., Цилюрик А.В. Лесная фитопатология. – Киев: Вища 

школа . – 1986. – 381 с. 

2. Фёдоров Н.И. Лесная фитопатология – учебник для лесхозвузов. – 

Минск.: Высшая школа. – 1992. – 317 с. 

3. Вредители и болезни цветочно-декоративных растений / Под ред. В.В. 

Синадского. – М.: Наука. – 1982 – 592 с. 

4. Цилюрик А.В., Шевченко С.В. Лісова фітопатологія. Практикум. – 

Корсунь-Шевченківський.: Поліграфічний центр „Ірена”. – 1999. – 203 с. 

 

 

Допоміжна 
1. Тропин И.В., Ведерников Н.М., Крангауз Р.А., Маслов А.Д., Зубов П.А., 

Храмцов Н.Н. Андреева Г.И., Ляшенко Л.И. Справочник по защите леса от 

вредителей и болезней. – М.: Лесная промышленность,  1980. – 376 с. 

2. Тимченко Г.А., Авраменко И.Д., Завада Н.М. та ін. Справочник по защите леса 

от вредителей и болезней / Под ред. профессоров И.Т. Покозия, С.В. Шевченко.  – 

К.: Урожай, 1988. – 224 с. 

3. Мєшкова В.Л. Історія і географія масових розмножень комах-хвоєлистогризів. – 

Харків.: Майдан, 2002. – 244 с. 

4. Секун М.П., Жеребко В.М. та ін. Довідник із пестицидів. — К.: Колобіг, 2007. 

— 360 с. 


