
Дисципдіна Адвентивні шкідливі організми 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Адвентивні шкідливі 

організми» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: “Ботаніка”, 

“Ентомологія”, “Фітопатологія”, “Гербологія”. 

Що буде вивчатися Навчальна дисципліна «Адвентивні шкідливі організми» вивчає 

особливості біології карантинних видів комах, хвороб, бур’янів 

відсутніх та обмежено поширених на території України, наукового 

обґрунтування їх фітосанітарного ризику у разі завезення та можливої 

акліматизації на території нашої держави, шкідливість карантинних 

об’єктів для сільського, лісового та садово-паркового господарства, 

потенційні екологічні та економічні збитки, як наслідок їх 

життєдіяльності. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

В результаті вивчення дисципліни «Адвентивні шкідливі 

організми» студент повинен знати: 

− Перелік регульованих шкідливих організмів в Україні 

− біологічні особливості карантинних шкідливих організмів, 

особливості їх перенесення та розповсюдження. 

вміти:  

− визначити видову належність карантинного об'єкту; 

− небезпеку та наслідки занесення шкідливих організмів на 

територіюУкраїни; 

− визначати здатність адаптації шкідливих організмів та їх 

потенційну економічну шкоду. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 3. Володіння українською та іноземними мовами (на вибір – 

англійською, німецькою, французькою та ін.) мовами, зокрема 

спеціальною термінологією для проведення літературного пошуку; 

ПРН 4. Здатність демонструвати знання й розуміння фундаментальних 

розділів математики, фізики і хімії в обсязі, необхідному для володіння 

відповідними навичками в галузі сільськогосподарського виробництва; 

ПРН 7. Здатність володіти на операційному рівні методами 

спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, а також 

культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із 

збереження природного різноманіття; 

ПРН 8. Здатність демонструвати знання і розуміння фундаментальних  

наук (агрометеорології, ґрунтознавства, агрохімії, землеробства, 

меліорації,  механізації виробничих процесів) в обсязі, необхідному для 

спеціалізованої професійної роботи у галузі сільськогосподарського 

виробництва. Здатність працювати самостійно та в якості керівника, 

вміння отримувати висококваліфікований результат за умов обмеження 

часу; 

ПРН 10. Проектування й організація заходів вирощування 

високоякісної сільськогосподарської продукції відповідно до діючих 

вимог; 

ПРН 11. Здатність координувати, інтегрувати й удосконалювати 

організацію виробничих процесів у сільськогосподарському 

виробництві. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

3К 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

3К 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

3К 8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

3К 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 



джерел 

СК 1 Базові знання зі спеціалізованих предметів з агрономії (селекція 

сільськогосподарських культур, агрометеорологія, ґрунтознавство, 

землеробство, механізація в рослинництві, т. інше); 

СК 2. Здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – 

фізики, екології, математики, інформаційних технологій, права, 

економіки тощо), вміння використовувати їх теорії, принципи та 

технічні підходи 

СК 3. Практичні навички з вирощування, способів розмноження та 

догляду за сільськогосподарськими культурами; 

СК 4. Вміння продемонструвати знання та розуміння біологічних і 

агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних з 

сільськогосподарськими, лікарськими та кормовими рослинами; 

СК 7. Навички статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних із 

інформацією з рослинництва та кормо- виробництва; 

СК 11. Обирати способи самостійного навчання; використовуючи 

знання з агрономії, освоювати нові, з інших спеціальностей. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / лабораторні / самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

залік 

 


