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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Екологічний захист агроекосистем» є вибірковою  компонентою ОПП. 

Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції - 26 год.; практичні заняття 

- 24 год., самостійна робота - 100 год. 

Формат проведення: лекції, практичні заняття, консультації. 

Підсумковий контроль – залік. 

 

ПРЕРЕКВІЗІТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Грунтознавство», «Техноекологія». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Екологічна безпека», 

«Нормування антропогенного навантаження на довкілля». 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної дисципліни 

Освітня компонента «Екологічний захист агроекосистем» направлення 

на ведення екологічно безпечного та збалансованого сільського господарства, 

зокрема рослинництва в контексті захисту посівів від шкодочинних організмів 

на основі нешкідливих методів та способів. 
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Мета вивчення навчальної дисципліни 

 Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

знань природних ресурсів корисних організмів та продуктів їх життєдіяльності 

для використання у екологічному захисті агроекосистем, висвітлення 

екологічних проблем інтенсивного землеробства та сучасного аграрного 

виробництва, їх наслідків для природи і людини; забезпечення сталого 

виробництва якісної та екологічно-безпечної продукції рослинництва шляхом 

збереження та відтворення природно-ресурсної бази аграрного сектора і 

використання біологічного методу захисту посівів і посадок культурних 

рослин від шкідників та хвороб. 

 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчити видовий склад корисної місцевої ентомофауни та особливості 

її впливу на розвиток популяцій шкідників в агроекосистемах; навчитися 

проводити біомоніторинг корисних організмів в польових умовах; 

ознайомитись із сучасними екологічно-безпечними технологіями 

вирощування сільськогосподарської продукції з використанням корисних 

тварин і мікроорганізмів та продуктів їх життєдіяльності для забезпечення 

високої продуктивності, екологічної збалансованості та економічної 

ефективності агроекосистем.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен володіти інтегральною, загальними та фаховими компетентностями, 

зокрема:  

 інтегральна компетентність (ІК): Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, 

охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі 

навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про 

довкілля, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.  

 загальні компетентності (ЗК):  

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності.  

 фахові компетентності (ФК):  

 ФК 1. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля 

та збалансованого природокористування.  

 ФК 8. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, 

спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та 

формування екологічної мережі.  

 програмні результати:  

 ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 

галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.  

 ПР04. Використовувати принципи управління, на яких базується 

система екологічної безпеки.  



   

 Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні 

навички (softskills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в 

парах та групах, метод самопрезентації), робота в команді (реалізується через: 

метод проєктів), лідерські навички (реалізується через: робота в групах, метод 

проєктів, метод само презентації). 

  

План вивчення навчальної дисципліни 

№ 

з/п 
Назви теми 

Форми організації 

навчання та 

кількість годин 

Самості

йна 

робота, 

кількість 

годин 
лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 Тема 1.  Предмет і завдання екологічного 

захисту агроекосистем 
2 2 8 

2 Тема 2. Взаємовідносини між організмами 

у агрофітоценозах 
2 2 8 

3 Тема 3. Способи використання ентомофагів 2 2 8 

4 Тема 4. Біологічні особливості імаго 

ентомофагів 
2 2 8 

5 Тема 5. Типи яєць та типи личинок комах 

ентомофагів 
2 2 8 

6 Тема 6. Особливості розмноження 

ентомофагів 
2 2 8 

7 Тема 7. Хижі комахи та видовий склад їх жертв 2 2 8 

8 Тема 8. Паразитичні комахи, видовий склад 

їх жертв 
2 2 8 

9 Тема 9. Хребетні та їх роль у зниженні 

чисельності шкідників 
2 2 8 

10 Тема 10. Найпростіші та нематоди, їх роль 

у зниженні чисельності шкідливих 

організмів 

2 2 8 

11 Тема 11. Ентомопатогенні гриби та їх 

використання у захисті агроекосистем 
2 2 8 

12 Тема 12. Ентомопатогенні віруси та їх 

використання 
2 2 7 

13 Тема 13. Системи застосування біологічних 

і екологічних методів захисту 

агроекосистем 

2  5 

 Разом 26 24 100 

 
 
 
 
 



Самостійна робота здобувача вищої освіти 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Самостійна робота студента організовується шляхом видачі 

індивідуального переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не 

виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального творчого 

завдання.  

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, 

цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою 

його підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної 

діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та 

практичні завдання. 

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 

отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 

матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою для 

засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься на поточний і 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

під час аудиторних занять. Організація самостійної роботи здобувачів 

передбачає: планування обсягу, змісту, завдань, форм і методів контролю 

самостійної роботи, розробку навчально-методичного забезпечення; 

виконання здобувачем запланованої самостійної роботи; контроль та 

оцінювання результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності 

виконання здобувачем самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 

викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 

заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком. 

Види самостійної роботи 

№ 

п/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та 

метод 

контролю 

1 
Підготовка до практичних занять 35 щотижнево 

Усно та 

письмово 

2 Підготовка самостійних питань з 

тематики дисципліни 
35 щотижнево 

Усно та 

письмово 

3 
Індивідуальні завдання 30 

2 рази в 

семестр 
Усний захист 

Разом  100   

 

 

 



Список основної та додаткової літератури 

Основна 

1. Білик М.О., Євтушенко М.Д., Марютин Ф.М. Захист овочевих культур 

від хвороб і шкідників у закритому грунті. Харків.: Еспада, 2003. 464 с. 

2. Бровдій В.М., Гулій В.В., Федоренко В.П. Біологічний захист рослин. 

К.: Світ. 2003. 352 с. 

3. Дядечко М.П., Падій М.М., Шелестова B.C. та ін. Біологічний захист 

рослин. Біла Церква, 2001. 312 с. 

4. Лихочвор В.В. Біологічне рослинництво. Львів: НВФ «Українські 

технології», 2004. 312 с. 

 

Додаткова 

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

1999. 270 с. 

2. Антонець С.С. Органічне землеробство: з досвіду ПП Агроекологія 

Шишацького району Полтавської області. Полтава: РВВ ПДАА, 2010. 200 с. 

 

Контроль і оцінка результатів навчання 

У кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 60% 

підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом 

семестру, до 10% за показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності і до 30% підсумкової оцінки – за 

результатами підсумкового контролю. 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами лекційних і практичних занять – 40 балів 

(усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему, 

індивідуальні завдання та ін.); рубіжний контроль (контрольні роботи у формі 

тестування) – 20 балів; показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності – 10 балів, підсумковий контроль, (екзамен 

в тестовій формі) – 30 балів. Разом: 100 балів.  

Розподіл балів за видами навчальної діяльності 

 Вид навчальної діяльності Бали 

Атестація 1 

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 5 

3 Виконання домашніх завдань 5 

4 Виконання контрольних робіт, тестування 10 

5 

Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання гугл-

презентації, презентації за заданою проблемною тематикою, 

дослідницькі проєкти) 

5 

 Всього за атестацію 1 30 

Атестація 2 



6 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 

7 Участь у роботі на практичних заняттях 5 

8 Виконання домашніх завдань 5 

9 Виконання контрольних робіт, тестування 10 

10 

Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання гугл-

презентації, презентації за заданою проблемною тематикою, 

дослідницькі проєкти) 

5 

 Всього за атестацію 2 30 

 
Показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності  
10 

 Підсумкове тестування 30 

 Разом 100 

 

Шкала оцінки знань здобувача 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 

набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 

дисципліни (менше 35 балів), то він не допускається до заліку чи екзамену. 

Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 

контрольних заходів є виконання індивідуальної творчої роботи (презентації).  

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих 

документів як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Участь у дискусіях на 

лекційних та практичних 

заняттях, виконання 

контрольних робіт, 

індивідуальні та групові 

творчі завдання, 

тестування 

Критерії оцінювання 

90-100% 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 



розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

73-89% 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації,  допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість тестових завдань. 

55-72% 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності 

та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

35-54% 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань. 

15-34% 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 

помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0-15% 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. Не вирішив жодного тестового 

завдання. 
 

Професор кафедри екології та  

охорони навколишнього середовища,  

д. с.-г. н.                                                                                       Олександр Ткачук 

 
 

Завідувач кафедри екології та  

охорони навколишнього середовища                                       Олександр Ткачук 


