
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код. ПП.03. 
2. Назва. Інтегрований захист рослин. 
3. Тип. Вибірковий. 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання. 4-й. 
6. Семестр. 2 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС. 3,5. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. О.О. Олійник, к.с.г.-н., доцент. 
9. Результати навчання. Здобуття знань про особливості застосування основних 

методів захисту рослин; оволодіння принципами складання інтегрованих систем захисту 
сільськогосподарських культур від шкідливих об’єктів. Вміння проводити діагностику та 
облік шкідливих організмів; розробляти різні види прогнозів розвитку шкідливих 
організмів; розробляти інтегровану систему захисту сільськогосподарських культур від 
шкідливих об’єктів, визначати економічну ефективність заходів проти шкідливих 
організмів рослин.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 
підготовка, контрольні заходи – модульний контроль та екзамен. 

11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
«Ботаніка з основами фітоценології», «Ентомологія», «Фітопатологія», «Агрохімія», 

«Ґрунтознавство з основами геології». 
12. Зміст курсу. 
Агротехнічний, хімічний та біологічний методи захисту рослин від шкодо чинних 

об’єктів. Методи обліку щільності популяції шкідників. Методи виявлення 
розповсюдження хвороб. Облік розповсюдженості та інтенсивності ураження хворобою. 
Прогнозування розвитку шкідників, хвороб та бур’янів. Види прогнозів. Особливості 
інтегрованих систем захисту рослин. Роль основних заходів захисту рослин в 
інтегрованих системах. Концептуальна модель інтегрованої системи заходів. Особливості 
планування заходів боротьби зі шкідливими об’єктами. 

13. Рекомендовані навчальні видання.  
1. Субін В.С. Інтегрований захист рослин: підручник / В.С. Субін, В.І. Оліфіренко. – 

К. : Вища освіта, 2004.-336с. 
2. Косилович Г.О. Інтегрований захист рослин : навчальний посібник / Г.О. 

Косилович, О.М. Коханець – Львів : ЛНАУ, 2010. – 120 с. 
3. Писаренко В.М. Захист рослин: екологічно обґрунтовані системи / В.М. Писаренко, 

П.В. Писаренко - Полтава, 2002. – 288 с. 
4. Марютін Ф.М. Фітопатологія: підручник / Ф.М. Марютін, М.О. Білик, В.К. 

Пантєлєєв – Харьків : Еспада, 2008. – 548 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 24 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 108 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 
засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий, в кінці 8 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, підготовка доповіді. 
16. Мова викладання. Українська. 
 

В.о. завідувача кафедри                                                               С. С. Трушева, к.с.-г.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code. PP.03. 
2. Title. Integrated Protection of Plants. 
3. Type.  The selective (by the University). 
4. Level of High Education. BSc (1st cycle) level 
5. Academic year. IV. 
6. Semester. II. 
7. Credits. 3,5. 
8. Lecturer name, academic degree and position. Oksana Oleinik, PhD, Associate professor. 
9. Results of studies.  
The knowledge of the features of basic plant protection methods application; mastering the principles of 
developing of the integrated systems of the plant protection from harmful objects. The ability to perform 
the diagnostic and accounting of pests; develop various kinds of pests’ forecasts; to develop the integrated 
system of crop protection from malicious objects, to determine the cost-effectiveness of measures against 
pests of plants. 
10. Forms of Studies. Lectures, practical lessons, laboratory work,  students individual work 
11. Mandatory previous educational disciplines. 
"Botany with Principles of Phytocenology", "Entomology", "Plant Pathology", "Agrochemistry ",  “Soil 
Science with the Principles of Phytocenology” 
12. Contents. 
Agro-technical, chemical and biological methods of plant protecting from harmful objects. Methods of 
accounting of pests’ population density. Methods of detecting of the spread of disease. Accounting 
prevalence and intensity lesion disease. Forecasting of pests, diseases and weeds. Types of forecasts. 
Features of the integrated plant protection system. The role of the main activities in integrated plant 
protection systems. Conceptual model of integrated system management. Features planning measures to 
combat harmful objects. 
13. Recommended literature. 
1. Subin, V.S. Integrated Pest Management: textbook / V.S. Subin, V.I. Olifirenko. - K .: Higher 
Education, 2004.-336p. 
2. Kosylovych, G.O. Integrated Pest Management: Textbook / G.O. Kosylovych, O.M. Kohanetc. - 
Lviv: LNAU - 2010. - 120 p. 
3. Pysarenko, V.M. Plant protection: environmentally sound system / V.M. Pysarenko, P.V. 
Pysarenko - Poltava - 2002. - 288 p. 
4. Maryutin, F.M. Phytopathology: a textbook / F.M. Maryutin, M.O. Bilyk, V.K. Panteleyev - 
Kharkiv: Espada, 2008. - 548 p. 
14. Planned activities and teaching methods 
24 hours Lectures, 24 hours. Practical work, 60 h. Independent work. Together - 108 hours. Methods: 
interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, 
use of multimedia tools. 
15. Evaluation methods and criteria. 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final test (40 points): exam test, at the end of the 8th semester. 
Current control (60 points): testing, survey, report preparation. 
16. Teaching language. Ukrainian. 
 
Acting department head                                                      S. Trusheva, PhD, Associate Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


