
 

 

Сумський національний аграрний університет 

Факультет агротехнологій та природокористування 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Захист лікарських рослин від шкідників»  

 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра захисту рослин ім. А.К. 

Мішньова 

Освітній ступінь – бакалавр  

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та 

продовольство»  

Спеціальність: 202 «Захист і карантин 

рослин»  

Освітньо-професійна програма «Захист і 

карантин рослин» першого 

(бакалаврського) рівня  

Кількість кредитів – 5,0  

Загальна кількість годин – 150  

Рік підготовки, семестр – за вибором 

здобувача (рекомендовано на 5-6 семестр) 

Компонент освітньої програми: вибіркова  

Цикл підготовки: професійний  

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладачів 

Викладач/Координатор освітнього 

компонента  

Власенко Володимир Анатолійович 

Профайл викладача - https://agro.snau.edu.ua/kafedri/kafedrazaxistu-roslin-im-

docenta-mishnova-a-k/sklad-kafedri/vlasenkovolodimir-

anatolijovich/ 

Контактна інформація кабінет 23 корпусу кафедри захисту рослин 

ел. адреса: 

vlasenkova@ukr.net  

Консультації:  

 

Консультації: очна - щопонеділка 14:30-15:30; 

онлайн через Zoom, Viber - щосереди з 15:00 до 16:00 

Сторінка курсу в Moodle https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1349  

 

3. Анотація до дисципліни 

Відомо, що в історичному аспекті при вивченні  

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичних та практичних 

знань і формування професійних умінь щодо закономірностей утворення 

ентомокомплексів і механізмів їх регулювання, особливостей розвитку та розмноження 

mailto:vlasenkova@ukr.net
https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1349


шкідників лікарських культур, комплексного оцінювання сучасної динаміки чисельності 

комах і вибірковості до факторів зовнішнього середовища, аналізу причин коливань 

чисельності комах на лікарських рослинах, оцінювання ентомокомплексів і прогнозування 

поведінки комах залежно від технології вирощування, а також коливань погоди і зміни 

клімату.  

ДРН 1. Здатність обґрунтовувати методики з визначення та ідентифікації шкідливих 

організмів, проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, нематод, 

гризунів та бур'янів за стадіями розвитку, характером живлення і етапами органогенезу 

рослин. 

ДРН 2. . Здатність виявляти закономірності розвитку, трофічних ланок і поширення 

шкідливих організмів і розробляти науковоорганізаційні основи застосування заходів 

захисту і карантину рослин. 

ДРН 3. Володіти спеціальними та фундаментальними  знаннями. Застосовувати 

отримані знання у під час виробничих  процесів. 

ДРН 4. Підбирати та аналізувати підручники, посібники, довідники, наукову 

літературу тощо для систематизації інформації необхідної для складання технологічних 

систем захисту від шкідливої біоти (мікро, макро, гексапод).  

 
5. Організація навчання 

5.1. Формат дисципліни 

Дисципліна викладається очно для денної форми навчання, хоча за необхідності 

(карантинні обмеження, тощо) може викладатися дистанційно через систему Moodle та 

додатків ZOOM, Classroom, Google Meet тощо. Можливим є поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання дисципліни. 

5.2. Тематичний план начальної дисципліни 

Теми, що будуть розглянуті в межах вибіркового освітнього компоненту 

Модуль 1. Захист глухокропивових ( шавлії, м’яти, лаванди), конопляних розових 

лікарських рослин від шкідників. 

Тема 1. Захист лікарських рослин родини глухокропивових від шкідників. 

Тема 2. Захист хмелю та маку олійного від шкідників. 

Тема 3. Захист хмелю та маку олійного від шкідників. 

Тема 4. Захист валеріани від шкідників. 

Тема 5. Захист липи від шкідників. 

Модуль 2. Захист ефіроолійних лікарських рослин від шкідників.  

Тема 6. Захист троянди та шипшини від шкідників. 

Тема 7. Захист анісу та коріандру від шкідників. 

Тема 8. Захист кмину та фенхелю від шкідників. 

Тема 9. Захист обліпихи від шкідників. 

Тема 10. Захист берези від шкід. 

Тема 11. Захист горобини та калини від шкідників. 

 

5.3. Методи викладання та форми навчання 

Методи викладання (робота, 

що буде проведена 

викладачем під час 

аудиторних занять, 

консультацій) 

 

- словесні (навчальна лекція, бесіда, розповідь, 

пояснення, навчальна дискусія);  

- наочні (демонстрація, ілюстрація, презентація);  

- практичні (вправа, дослід, практична робота);  

- за логікою викладу (індукція, дедукція);  

- за рівнем пізнавальної активності (пояснювально-



ілюстративні, репродуктивні, проблемний виклад, 

частково-пошукові, дослідницькі); 

- інтерактивних методів навчання (інтерактивні 

технології колективно-групового та коперативного 

навчання: загальне коло, мікрофон, незавершені ідеї, 

мозковий штурм,  сaseметод, робота в малих групах, 

діалог, синтез думок, спільний проект, пошук 

інформації, коло ідей);  

- нетрадиційні методи навчання (викладач як модератор, 

ігрове проектування). 

Методи навчання (які види 

навчальної діяльності має 

виконати студент самостійно) 

 

Уважне читання конспектів і продумування проблемних 

питань лекцій, рішення завдань;  

- відвідування бібліотеки, робота з різноманітною 

літературою, ведення записів, конспектів;  

- обговорення навчального матеріалу з іншими 

студентами без участі викладача; 

- підготовка доповідей, повідомлень, реферату, 

презентацій; 

- виконання індивідуального завдання; 

використання ПК 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання дисципліни 

Максимально студент може отримати 100 балів за 

пройдений курс  

Система оцінювання кожної 

активності здобувача вищої 

освіти 

 

При оцінюванні за освітнім компонентом 

використовується безперервне оцінювання – це поєднання 

сумативного та формативного оцінювання. Безперервне 

оцінювання застосовується з метою   встановлення 

зворотного зв’язку зі студентами та сумативного 

оцінювання з фіксуванням оцінок.  Обов’язковою умовою 

є, щоб метод оцінювання дозволяв перевірити, досягнуті 

чи ні встановлені результати навчання. Для цього і 

використовуються  декілька методів одночасно. 

Сумативне оцінювання – підбиває підсумки 

навчальної діяльності студента у певний момент часу, 

зазвичай у кінці модулів (модуль1, модуль 2), атестація 

та/або заліку. Сумативне оцінювання можна описати, як 

оцінювання по закінченні курсу, яке дозволяє визначити 

рівень досягнень студента, що підсумовує певний етап 

навчання.  

Формативне оцінювання є джерелом інформації про 

успішність засвоєння результатів навчання як для 

викладачів, так і для самих здобувачів. Формативне 

оцінювання, як правило, проводиться в ході вивчення ОК. 

Результати виконання здобувачами оціночних завдань 

допомагають викладачу при прийнятті рішень щодо 

характеру подальшого навчання.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 82-89 добре  



75-81 зараховано 

69-74 
задовільно  

60-68 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

Критерії оцінювання Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється 

на підставі проведення заліку за однією із форм 

(тестування, усного опитування, написання письмової 

роботи) за програмою навчальної дисципліни. Підсумкова 

оцінка з двох блоків дисципліни розраховується як сума 

балів, отриманих під час заліку 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 фіксується у залікову 

відомість, заліковій книжці, індивідуальному плані 

студента. 

 

6. Пререквізити  

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: без обмежень.  

 

7. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

 Основні джерела 

Підручники, посібники 

1. Довідник із захисту рослин / за ред. М..П. Лісового. – К.: Урожай, 1999. – 744с. 

2. Исаичев В.В. Защита растений от вредителей: ученики и учебные пособия / И.В. 

Горбачев, В.В.Гриценко, Ю.А. Захваткин под ред. В.В.Исаичева. – М.: Колос, 2002. – 472 

с. 

3. Кошеляева И.П. ,Касынкина О.М. Защита эфиромасличных и лекарственных 

растений от вредителей и болезней: учебное пособие. – Пенза: РИО ПГСХА, 2014. – 127 с. 

4. Рубан М.Б. Сільськогосподарська ентомологія: підручник / М.Б.Рубан, 

Я.М.Гадзало; за ред.. Рубана М.Б. - К.: Арістей, 2009. – 472 с. 

5. Шкідники овочевих і плодово-ягідних культур та заходи захисту від них: Навч. 

посіб. для аграр. вищ. закладів І-ІУ рівнів акредитації з напряму ―Агрономія‖ / М.Б. Рубан, 

Я.М. Гадзало, І.М. Бобось; За ред. Рубана М.Б. – К.: Урожай, 2004. – 264 с. 

6. Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій 

України (довідкове видання) / Укладачі: докт. біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко, канд. біол. 

наук М.М. Перегрим. – Київ: Альтерпрес, 2012. – 148 с. 

7. Прогноз розвитку хвороб і шкідників с.-г. культур: Практикум / Харківський 

ДАУ. – Харків, 2000. – 124 с.  

Методичне забезпечення 



1. Власенко В.А., Бакуменко О.М. Основи біологічного захисту рослин від 

шкідників: навчальний посібник для студентів-бакалаврів спеціальності 202 «Захист і 

карантин рослин» денної форми навчання / Суми: СНАУ, 2018, 138 c.  

2. Захист лікарських рослин від шкідників. Методичні вказівки щодо 

проведення лабораторно-практичних робіт для студентів 4 курсу денної форми навчання за 

напрямом 6.090105 «Захист рослин», затверджені Вченою радою факультету 

агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 11 від 19 травня 2015 р. 

/ Власенко В.А., Деменко В.М., Слабко К.О. – Суми: СНАУ. – 2015. – 77 с. 

3. Cao Zhishan, Vlasenko Volodymyr, Li Weihai. Development of biological control 

of oriental fruit moth and insect immune response induced by entomopathogenic fungi / Вісник 

Сумського національного аграрного університету: Агрономія і біологія. – Суми, 2020. – 

Вип. 2 (40). – С.79-86. 

4. Yemets O. M., Vlasenko V. A., Demenko V. M., a.e. Seymska Population of 

Russian Desman (Desmana moschata L.) in North-Easten Part of Ukraine: A History of 

Formation and Current / Indian Journal of Ecology (2020) 47(4). P. 1077-1083.  

5. Власенко В.А., Сарбаш В.М. Словник термінів з біологічного захисту рослин 

для студентів 4 курсу з напряму 6.010905 «Захист рослин» денної та заочної форми 

навчання. / навчальний посібник / Рекоменд. до вид. вч. рад. Навчально–наукового 

інженерно – технолог. ін-ту СНАУ. Протокол № 9 від «22» травня 2012 року. – Суми: 

Сумський НАУ, 2012. – 54 с. 

 

Електронні ресурси 

1.  Електронна енциклопедія сільського господарства. Режим доступу: http: 

www2.agroscience.com.ua 

2. Система захисту рослин від бур’янів, шкідників та хвороб. Режим доступу: 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/246/16.pdf 

3. Біологічний метод. Режим доступу: 

http://www.referatcentral.org.ua/geography_economic_load.php?id=405 

4. Ентомофаги-хижаки несправжніх щитівок півдня лівобережної України. Режим 

доступу:  http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/biologia-2009-1/048-57.pdf  

5. GrowHow. Органічне землеробство краще традиційного? Режим доступу: 

https://www.growhow.in.ua/organichne-zemlerobstvo-krashhe-tradytsijnogo/   

6. Біологічний метод захисту рослин від шкідливих організмів. Режим доступу: 

http://www.br.com.ua/referats/Biology/121088-2.html  

7. Сучасний стан та перспективи застосування ентомопатогенних нематод. Режим 

доступу: http://www.kdu.edu.ua/statti/2009-4-2%2857%29/141.PDF. 

8. СуперАгроном. Біологізація рослинництва: наскільки вона реальна в умовах 

України. Режим доступу: https://superagronom.com/articles/351-biologizatsiya-roslinnitstva-

naskilki-vona-realna-v-umovah-ukrayini-chi-mojna-protistavitibiopepreparati-ta-himichni-zzr .  

9. Бібліотечно-інформаційний ресурс СНАУ (книжковий фонд, періодика, фонди 

на електронних носіях, тощо). Режим доступу:  https://library.snau.edu.ua/. 

10. Інституційний репозиторій СНАУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

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

об’єкти, наукові звіти, тощо). Режим доступу:  http://repo.snau.edu.ua/. 

11. Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Режим доступу:  

http://www.nbuv.gov.ua/ (Київ, проспект Голосіївський, 3, +380 (44) 525-81-04) та інших 

бібліотек.  

12. Система захисту рослин від бур’янів, шкідників та хвороб. Режим доступу:  

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/246/16.pdf. 

13. Аграрний сектор України. Режим доступу: http://agroua.net/   

16. Мінькова О. Г. Еволюція поняття екологічності господарювання в аграрному 

виробництві.  Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2015. № 3. С. 155-162. 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2015_3_30. 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/246/16.pdf
http://www.referatcentral.org.ua/geography_economic_load.php?id=405
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/biologia-2009-1/048-57.pdf
https://www.growhow.in.ua/organichne-zemlerobstvo-krashhe-tradytsijnogo/
http://www.br.com.ua/referats/Biology/121088-2.html
http://www.kdu.edu.ua/statti/2009-4-2%2857%29/141.PDF
https://superagronom.com/articles/351-biologizatsiya-roslinnitstva-naskilki-vona-realna-v-umovah-ukrayini-chi-mojna-protistavitibiopepreparati-ta-himichni-zzr
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