
 

 

Сумський національний аграрний університет 

Факультет агротехнологій та природокористування 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ЗАХИСТ ФІТОПРОДУКЦІЇ ПРИ ЗБЕРІГАННІ»  

 

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 7-8 семестр) 

Компонент освітньої програми: вибіркова  

Цикл підготовки: професійний  

Мова викладання: українська 

Форма контролю: Д/залік 

 

2. Інформація про викладачів 

Викладач/Координатор освітнього компонента  Бакуменко Ольга Миколаївна 

Профайл викладача - https://agro.snau.edu.ua/kafedri/kafedra-zaxistu-
roslin-im-docenta-mishnova-a-k/sklad-

kafedri/bakumenko-olga-mikola%d1%97vna/  

Контактна інформація кабінет 23 корпусу кафедри захисту рослин 

ел. адреса: 
olha.bakumenko@snau.edu.ua  

lady.bakumenko@email.ua 

Консультації:  

 

очна - щовівторка 13
00

-14
00

; 

онлайн через Zoom, Viber -  щосереди з 

16.00 до 17.00 
Сторінка курсу в Moodle https://cdn.snau.edu.ua/moodle/  

 

3. Анотація до дисципліни 

Захист фітопродукції при зберіганні – дисципліна, що вивчає новітні  системи 

захисту сировини і продукції при зберіганні  з метою виробництва подальшого її 

використанні в різних напрямках господарювання, зокрема для виробництва в 

асортименті, оптимумі, якісної та безпечної фіто продукції та її реалізації тощо. 

https://agro.snau.edu.ua/kafedri/kafedra-zaxistu-roslin-im-docenta-mishnova-a-k/sklad-kafedri/bakumenko-olga-mikola%d1%97vna/
https://agro.snau.edu.ua/kafedri/kafedra-zaxistu-roslin-im-docenta-mishnova-a-k/sklad-kafedri/bakumenko-olga-mikola%d1%97vna/
https://agro.snau.edu.ua/kafedri/kafedra-zaxistu-roslin-im-docenta-mishnova-a-k/sklad-kafedri/bakumenko-olga-mikola%d1%97vna/
mailto:olha.bakumenko@snau.edu.ua
mailto:lady.bakumenko@email.ua
https://cdn.snau.edu.ua/moodle/


Вивчення основ дисципліни дозволить майбутнім фахівцям отримати знання щодо 

забезпечення ефективного захисту сировини і продукції при зберіганні від шкідливих 

організмів та інших негативних чинників в умовах України. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є: опанувати глибокі знання щодо ефективного 

виробництва фіто продукції для різних галузей господарського комплексу та ефективного 

її захисту при зберіганні, на основі використання сучасних та новітніх засобів, заходів і 

прийомів.  

У результаті вивчення дисципліни “Захист фітопродукції при зберіганні” студенти 

засвоять вкрай необхідні знання, зокрема: - особливості виробництва фіто продукції в 

Україні; - особливості зберігання отриманої сировини із фітоценозів; - особливості 

зберігання отриманої продукції із сировини; - особливості виробництва фіто продукції 

урболандшафтних   фітоценозів; - видовий склад шкідливої біоти продукції при 

зберіганні; - природоохоронні параметри  захисту сировини і продукції при зберіганні. Це 

є особливо актуальним на сучасному етапі, коли в Україні зберігають продукцію як 

власного виробництва, так і завезену з інших країн.. Саме тому вкрай необхідним є 

обґрунтування природоохоронно-економічної методології щодо впровадження новітніх 

систем захисту продукції при зберіганні.  

ДРН 1. Використовувати у сфері захисту і карантину рослин знання щодо основ 

систематики, біології та екології основних груп характеристика біоти (мікро, макро, 

гексапод) та її вплив на фітопродукцію 

ДРН 2. Обґрунтовано застосовувати методики виявлення і діагностики біоти (мікро, 

макро, гексапод) фітопродукції при зберіганні  

ДРН 3. Підбирати та аналізувати підручники, посібники, довідники, наукову 

літературу тощо для систематизації інформації необхідної для складання технологічних 

систем захисту від шкідливої біоти (мікро, макро, гексапод) фітопродукції при зберіганні 

ДРН 4. Знати загальні тенденції виробництва фіто продукції в Україні; зберігання 

отриманої сировини із фітоценозів; зберігання отриманої продукції із сировини; 

виробництва фітопродукції урболандшафтних  фітоценозів. 

ДРН 5. Володіти спеціальними знаннями, щодо видового складу шкідливої біоти 

продукції при зберіганні; Застосовувати отримані знання у під час виробничих  процесів 

та орієнтуватися у природоохоронних параметрах  захисту сировини і продукції при 

зберіганні. 

ДРН 6. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття. 

 

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. Теоретичні та прикладні аспекти захисту продукції при зберіганні  в 

Україні 

Тема 1. Теоретичні основи зберігання фітопродукції 

Тема 2. Класифікація фітоценозів, де збирають сировину і продукцію, яка потребує 

зберігання відповідний проміжок часу 

Тема 3. Сучасні технології виробництва фітопродукції 

Тема 4. Класифікація місць зберігання сировини після  збирання урожаю фітоценозів та 

переробки сировини фітоценозів  

Тема 5.  Класифікація місць зберігання продукції в період її реалізації 

Тема 6.  Способів зберігання й укладання сировини та продуктів фітоценозів  

Тема 7.  Фактори, що впливають на якість фітопродукції та способи управління ними 

Модуль 2.  Методологія використання сучасних та новітніх систем захисту 

продукції при її зберіганні 

Тема 8. Фізіологічні процеси, що відбуваються в рослинній масі при зберіганні 

Тема 9. Біологічні основи зберігання фітопродукції  

Тема 10. Загальна характеристика біоти, її трофічних ланок в ценозах зберігання 

фітосировини і фітопродукції 

Тема 11. Характеристика мікробіоти, що живиться продукцією при зберіганні 

Тема 12. Характеристика біоти гексапод (ентогнат та комах) та іншої зообіоти, що 

живиться продукцією при зберіганні 

Тема 13. Методологія розробки систем захисту фітопродукції при зберіганні за рахунок 

використання сучасних та новітніх методів захисту 

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    

 
зараховано 

82-89 
добре  

75-81 

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. Вигера, С. Природні і культурні фітоценози та принципи контролю їх 

біорізноманіття : Монографія. К. : НУБіП України, 2013. 340 с.  

2. Вигера, С.М. Фітонцидологія з основами вирощування та застосування 

фітонцидно-лікарських рослин : навч. посібник. Житомир : Рута, 2009. 296 с.  

3. Оптимізація інтегрованого захисту польових культур : 

Довідник  [ Ю. Г. Красиловець, В. С. Зузa, В. П. Петренкова, В. В. Кириченко та ін.] ; за 

ред. В. В. Кириченка, Ю. Г. Красиловця.  Харків : Магда LTD, 2006. 252 с. 

4. Основи біологічного захисту рослин / за ред. М.П. Дядечка/ К.: Урожай, 1990. 

270 с. 

5. Король И.Т., Сидляревич В.И. и др.. Биологическая защита растений.-

Минск.:Ураджай, 2000. 414с. 

6. Бровдій В.М., Гулій В.В., Федоренко В.П. Біологічний захист рослин. К.:Світ. 

2003. 352 с. 

7. Крутякова В. І., Гулич О. І., Пилипенко Л. А. Біологічний метод захисту 

сільськогосподарських культур: перспективи для України. Вісник аграрної науки. 2018. № 

11. С. 159–168.  

8. Коваленко І. М., Кандиба Н М., Рожкова Т. О., Крючко Л. В., Бакуменко О. М., 

Коваленко В. М., Верещагін І. В., Данильченко О. М. Навчальний посібник «Лабораторна 

справа в агрономії». Суми : ФОП Цьома С.П. 2020. 236 с. ISBN 978-617-7487-67-7 

9. Скалецька Л.Ф. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва: 

практикум /Л.Ф. Скалецька, Т.М. Духовська, А.М. Сеньков. – К.: Вища шк., 1994. – 315 с. 

10. Подпрятов Г.І., Цвіговський Г.К.,  Таргоня В.С., Лешишак О.В., Драгнєв С.В. 

Способи та технічне забезпечення зберігання плодоовочевої продукції : навч. посіб. К.: 

ЦП «Компринт», 2015. 199 с. ISBN 978-617-7202-85-0. Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

11. Скалецька Л. Ф., Духовська Т. М., Сеньков А. М. Технологія зберігання і 

переробки продукції рослинництва : практикум. К. : Вища шк., 1994. 

12. Колтунов В. А Технологія зберігання продовольчих товарів: підручник. К. : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. 538 с. 

 

Методичне забезпечення 

1. 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-
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