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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Захист рослин» складена
відповідно до освітньо-професійної для першого бакалаврського рівня спеціальностей 091
Біологія; 101 Екологія.
Предметом.
Міждисциплінарні зв’язки: із загальною зоологією, ентомологією, біологією, екологією,
хімією, ботанікою, фізіологією рослин, мікробіологією.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Господарське значення шкідників польових і городніх культур, їх
біолого-екологічні особливості.
Змістовий модуль 2. Господарське значення шкідників садово-ягідних і паркових культур,
біолого-екологічні особливості.
Змістовий модуль 3. Сучасні методи захисту рослин.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання дисципліни „Захист рослин” на основі вивчення рис загальної
організації, біології та екології комах отримати цілісну систему знань про сучасну систему захисту
рослин, як невід’ємну частину ведення багатьох галузей господарства.
1.2 Завдання вивчення дисципліни „Захист рослин”:
–
надання студентам знань про сучасні методи захисту рослин;
–
озброєння прийомами і уміннями правильно відбирати пошкоджений матеріал у
польових умовах, що в подальшому дозволить визначити основне коло шкідників;
–
практичне оволодіння технологіями інтегрованого захисту рослин;
–
формування професійної позиції, потреби у самовдосконаленні;
–
формування освіченої, творчої особистості майбутнього фахівця здатного створити
позитивний клімат в робочому середовищі та поза його межами.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
основні риси організації комах;
сучасну систему основних видів-шкідників господарства;
основні передумови спалахів чисельності видів-фітофагів;
методи захисту рослин;
технології застосування агротехнічного методу захисту рослин;
сучасні препарати та методики застосування хімічного методу захисту рослин;
особливості використання біологічного методу захисту рослин.
вміти:
правильно зібрати пошкоджений матеріал;
провести відбір шкідників у польових умовах;
визначити основні види-шкідники;
проводити обліки чисельності шкідників;
визначати пороги шкодочинності в агроекосистемах різного рівня;
вибрати адекватний метод захисту рослин в кожній конкретній ситуації.
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться

години/

кредитів ECTS.

- 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Господарське значення шкідників польових і городніх культур, їх
біолого-екологічні особливості.
Тема 1. Біологія шкідників польових культур.
Тема 2. Біологія шкідників городніх культур.
Змістовий модуль 2. Господарське значення шкідників садово-ягідних і паркових культур,
біолого-екологічні особливості.
Тема 1. Біологія шкідників садово-ягідних культур.
Тема 2. Біологія шкідників паркових та лісових культур.
Змістовий модуль 3. Сучасні методи захисту рослин.
Тема 1. Агротехнічні методи захисту рослин.
Тема 2. Хімічні методи захисту рослин.
Тема 3. Біологічні методи захисту рослин.
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