
 

1. Мета дисципліни 

Професійна підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  

з питань комплексного захисту садово-паркових комплексів від шкідників та 

хвороб. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

Дендрологію, фітопатологію, 

ентомологію,  

Експлуатація садово-паркових об’єктів, 

озеленення населених місць, комп’ютерне 

проектування садово-паркових об’єктів 

 

3. Результати навчання 

 

Програмний результат 

навчання  
Результат навчання за дисципліною  Тема  

ВПРН 24. Проектування 

системи заходів захисту 

садово-паркових об’єктів 

з урахуванням 

фітоценологічних 

особливостей 

декоративних рослин. 

 

ВПРН 24.1 визначати основні типи 

морфологічних, фізіологічних і 

біохімічних пошкоджень рослин садово-

паркових об’єктів. 

Тема 2.2 

 

ВПРН 24.2 прогнозувати можливі 

патологічні зміни в ландшафтних 

біоценозах для планування заходів 

захисту рослин від шкідників і хвороб  

Тема 1.1 

 

ВПРН 24.3 проводити ідентифікацію 

шкідників і патогенів декоративних 

насаджень та оцінювання загального 

стану фітоценозу  

Тема 1.2 

  

ВПРН 24.4  планування та оцінювання 

ефективності захисних робіт на об’єктах 

садово-паркового господарства 

Тема 3.2 

 

 ВПРН 24.5 правильний підбір    

асортименту використаних декоративних  

рослин, з урахуванням їх сезонного 

розвитку і використання стандартного 

здорового посадкового матеріалу під час 

створення садово-паркових об’єктів 

Тема 3.1 

 

 

 ВПРН 24.6 визначити оптимальну систему 

профілактичних заходів захисту садово-

паркових об’єктів від інфекційних і 

неінфекційних хвороб з урахуванням 

їхньої функціональної структури і 

доцільним зонуванням  

Тема 1.3 

Тема 2.3 

 

 



 ВПРН 24.7 розробляти інтегровану 

систему захисту декоративних рослин від 

хвороб і впроваджувати  сучасні 

інноваційні технології захисту з 

урахуванням фітоценологічних 

особливостей рослин  

Тема 3.3 

Тема 2.1 

 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Захист декоративних рослин 

 

Змістовий модуль 1. Діагностика причин пошкодження та ураження 

декоративних рослин. 

Тема 1.1.  Особливості захисту квітково-декоративних і садово-паркових рослин. 

Шкідливі організми, абіотичні та антропогенні чинники пошкодження. Інвазійні 

організми. 

Розглядається біоекологічні особливості захисту декоративних рослин, основні 

шкідники і збудники інфекційних захворювань з особливою увагою на інвазійні 

види, чинники, що впливають на стійкість рослин до абіотичних і біотичних і 

факторів 

Тема 1.2. Діагностика причин пошкодження чи ураження декоративних рослин. 

Симптоми, ознаки, локалізація. Поширеність пошкодження чи ураження. 

Інтенсивність прояву пошкодження чи ураження.  

Розглядається особливості сучасної діагностики шкідників і хвороб декоративних 

рослин, прояву основних симптомів, розрахування поширеності, інтенсивності і 

пошкодження для планування заходів контролю. 

Тема 1.3. Неінфекційні хвороби декоративних рослин. 

Розглядається особливості ураження декоративних рослин абіотичними 

чинниками, їх діагностика та взаємозв’язок з інфекційними хворобами та 

профілактичні заходи щодо пом’якшення впливу несприятливих умов на 

декоративні рослини. 

Змістовий модуль 2. Фітофаги – шкідники декоративних рослин. Хвороби 

декоративних рослин. 

Тема 2.1. Безхребетні фітофаги (комахи, кліщі, молюски, нематоди). Типи 

пошкоджень. Пошкодження окремих органів рослин. 

Розглядається особливості пошкодження декоративних рослин фітофагами, 

особливості їх фенології для планування заходів контролю. 

Тема 2.2. Хребетні фітофаги. Типи пошкоджень. 

Розглядається особливості пошкодження декоративних рослин хребетними 

тваринами, їх біологічні і екологічні особливості, вплив на грунт і рослинний 



покрив та особливості формування специфічних зоогенних комплексів наземних 

екосистем для планування заходів контролю. 

Тема 2.3. Інфекційні хвороби. Судинні, некрозні, ракові, гнилеві хвороби. Хвороби 

окремих органів рослин.  

Розглядається особливості ураження декоративних рослин хворобами, сучасної 

діагностики інвазійних хвороб з використанням молекулярних методів і 

планування заходів контролю з урахуванням резистентності до фунгіцидів. 

Змістовий модуль 3. Прийоми й технології застосування заходів запобігання 

втратам декоративності, ослабленню й загибелі декоративних рослин. 

Тема 3.1. Сезонний розвиток декоративних рослин, шкідливих організмів і терміни 

захисту рослин.  

Розглядається особливості фенології декоративних рослин та пов’язаних з ними 

шкідників з метою своєчасного проведення заходів захисту. 

Тема 3.2. Заходи підвищення стійкості декоративних рослин. 

Розглядаються особливості профілактичних заходів спрямованих на вирощування 

стійких декоративних рослин 

Тема 3.3. Заходи, спрямовані на безпосереднє знищення шкідників і збудників 

хвороб. Фізико-механічні засоби. Пастки. Заходи, що сприяють поширенню 

ентомофагів. Феромони та атрактанти. Хімічні засоби. Способи застосування 

пестицидів.  

Розглядаються особливості сучасних підходів до інтегрованого захисту 

декоративних рослин. 
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6. Інформаційні ресурси 

1. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в 

Україні. 

https://agroscience.com.ua/views/perelik-pest-

all?title=&field_active_ingredient_value=&field_registrator_value=&field_zastosuvkor

otko_value=&field_chem_group_taxonomy_tid=All&field_regist_to_date_value%5Bva

lue%5D%5Byear%5D=. 

https://agroscience.com.ua/views/perelik-pest-all?title=&field_active_ingredient_value=&field_registrator_value=&field_zastosuvkorotko_value=&field_chem_group_taxonomy_tid=All&field_regist_to_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D
https://agroscience.com.ua/views/perelik-pest-all?title=&field_active_ingredient_value=&field_registrator_value=&field_zastosuvkorotko_value=&field_chem_group_taxonomy_tid=All&field_regist_to_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D
https://agroscience.com.ua/views/perelik-pest-all?title=&field_active_ingredient_value=&field_registrator_value=&field_zastosuvkorotko_value=&field_chem_group_taxonomy_tid=All&field_regist_to_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D
https://agroscience.com.ua/views/perelik-pest-all?title=&field_active_ingredient_value=&field_registrator_value=&field_zastosuvkorotko_value=&field_chem_group_taxonomy_tid=All&field_regist_to_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D

