




 

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. 

5. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено навчальним планом. 

  



6. Структура навчальної дисципліни 

 

Змістові модулі  

та теми  

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (I) 135 17 34 - 84 

Змістовий модуль 1 45 6 12 - 27 

Тема 1.1 14 2 4 - 8 

Тема 1.2 15 2 4 - 9 

Тема 1.3 16 2 4 - 10 

Змістовий модуль 2   45 6 14 - 40 

Тема 2.1 15 2 4 - 14 

Тема 2.2 15 2 4 - 14 

Тема 2.3 15 2 6 - 12 

Змістовий модуль 3   45 5 8 - 17 

Тема 3.1 15 2 2 - 6 

Тема 3.2 15 2 2 - 6 

Тема 3.3 15 1 4  5 

Індивідуальне завдання - - - - - 

 

7. Структура і розподіл балів 

 

Змістові модулі  

та теми (номери) 

Максимальна кількість балів 

усього 
у тому числі 

практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (I) 100 20  50 

Змістовий модуль 1 23 6 - 14 

Тема 1.1 7 2 - 4 

Тема 1.2 7 2 - 4 

Тема 1.3 8 2 - 6 

Змістовий модуль 2   24 8 - 17 

Тема 2.1 8 2 - 4 

Тема 2.2 8 2 - 4 

Тема 2.3 8 4 - 9 

Змістовий модуль 3   23 6 - 19 

Тема 3.1 7 2 - 6 

Тема 3.2 7 2 - 6 

Тема 3.3 8 2  7 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30  - - 

 

 

 



8. Теми практичних занять 

№ 

Тема практичного заняття 
Кількість 

годин 

Макс. 

кількість 

балів 

Шифр результату навчання 

за дисципліною  
з/п 

 МОДУЛЬ (I) 34 30 - 

 Змістовий модуль 1 12 6 - 

1 Діагностика причин 

пошкодження декоративних 

рослин. Симптоми, ознаки, 

локалізація. Поширеність та 

інтенсивність прояву 

пошкодження чи ураження. 

4 2 

ВПРН 24.2 

2 Особливості захисту 

декоративних рослин. Типи і 

групи пестицидів для захисту 

рослин. 

4 2 

ВПРН 24.3 

3. Особливості захисту 

декоративних рослин від 

неінфекційних хвороб і 

абіотичних факторів. 

4 2 

ВПРН 24.6 

 Змістовий модуль 2  14 8 - 

1 Планування заходів контролю 

шкідників для окремих груп 

(хвоєлистогризи, ксилофаги, 

стовбурові шкідники тощо). 

4 2 

ВПРН 24.7 

2 Хвороби квітково-декоративних 

та садово-паркових дерев і кущів 

та особливості їх захисту. 

4 2 

ВПРН 24.1 

3 Судинні, некрозні, ракові, 

гнилеві хвороби та особливості 

їх захисту. 

8 4 

ВПРН 24.6 

 Змістовий модуль 3   8 6 - 

1 Розробка профілактичних схем 

догляду і захисту об’єктів 

озеленення. 

2 2 

ВПРН 24.5 

2 Особливості планування заходів 

захисту декоративних 

насаджень від шкідників і 

хвороб. 

2 2 

ВПРН 24.4 

3 Особливості діагностики, 

моніторингу і захисту 

декоративних рослин від 

інвазійних шкідників і хвороб. 

4 2 

ВПРН 24.7 

 

9. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом. 

  



 

10. Самостійна робота 

№ Назва  

Бюджет 

часу 

(години) 

Макси- 

мальна 

кількість 

балів 

Форми 

контролю та 

звітності 

Шифр результату 

навчання за 

дисципліною  

(згідно розд. 3) 

 МОДУЛЬ (I) 84 50 - - 

 Змістовий модуль 1 27 14  - 

1 

Вплив антропогенниз і 

абіотичних чинників на 

стан декоративних 

хвойних порід. 

8 4 
письмове 

опитування 

(тестування) 

ВПРН 24.2 

2 

Адвентивні шкідники та 

збудники хвороб 

декоративних хвойних 

порід. 

9 4 
письмове 

опитування 

(тестування) 

ВПРН 24.3 

3 

Шкідники і хвороби 

цибулинних і 

бульбоцибулинних 

квітів. 

10 6 
письмове 

опитування 

(тестування) 

ВПРН 24.6 

 
Змістовий модуль 2 40 17 письмове 

опитування 

(тестування) 

- 

1 

Діагностика ураження 

декоративних рослин 

бактеріозами. 

14 4 письмове 

опитування 

(тестування) 

ВПРН 24.7 

2 

Діагностика ураження 

декоративних рослин 

нематодами. 

14 4 письмове 

опитування 

(тестування) 

ВПРН 24.1 

3 

Діагностика ураження 

декоративних рослин 

вірусними хворобами. 

12 9 письмове 

опитування 

(тестування) 

ВПРН 24.6 

 
Змістовий модуль 3 17 19 письмове 

опитування 

(тестування) 

- 

1 

Терапія та хірургія у 

захисті декоративних 

дерев. 

6 6 письмове 

опитування 

(тестування) 

ВПРН 24.5 

2 

Зовнішня та внутрішня 

терапія декоративних 

дерев. 

6 6 письмове 

опитування 

(тестування) 

ВПРН 24.4 

3 

Антифіданти, феромони 

та репеленти у захисті 

декоративних рослин – 

моніторинг і 

інтегрований захист. 

5 7 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ВПРН 24.7 

 
Індивідуальне 

завдання 

- 
- - - 

 

 



11. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Усне або письмове опитування. Тестування. Підсумковий контроль у вигляді 

екзамену проводиться письмово. 

 

Поточна атестація та самостійна робота  

Екзамен 

 

Сума ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

6% 7% 7% 8% 8% 9% 8% 8% 9%  

30% 

 

100% 20% 25% 25% 

70% 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 

 за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки до практичних, занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни ”Захист декоративних рослин” для студентів денної форми 

навчання з спеціальності 206 - Садово-паркове господарство. Харк. нац. акад. міськ. 

госп-ва; уклад.: М.С. Колєнкіна – Х.: ХНУМГ, 2018. 

2. Конспект лекцій з навчальної дисципліни ” Захист декоративних рослин” для 

студентів денної форми навчання з спеціальності 206 - Садово-паркове 

господарство. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: М.С. Колєнкіна – Х.: ХНУМГ, 2018. 

3. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення 

практичних занять із навчальної дисципліни «Експлуатація садово-паркових 

об’єктів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 206 – 

Садово-паркове господарство, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 

уклад.: С.І.Мусієнко – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 45 с. 

https://eprints.kname.edu.ua/52187/. 

https://eprints.kname.edu.ua/52187/


 

 

13. Рекомендована література 

1. Антюхова О.В. Мєшкова В.Л.Фитофаги декоративных древесно-

кустарниковых пород в Приднестровье. – Тирасполь, 2011. – 204 с. 

3. Жуков А.М., Гниненко Ю.И., Жуков П.Д. Опасные малоизученные 

болезни хвойных пород в лесах России : изд. 2-е, испр. и доп. – Пушкино : 

ВНИИЛМ, 2013. – 128 с.  

4. Завада М.М., Гузій А.І., Білокінь М.В. Лісова ентомологія: підручник; Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. 

– 404 с. 

5. Кузьмичев Е.П., Соколова Э.С., Мозолевская Е.Г. Болезни древесных 

растений: справочник [Болезни и вредители в лесах России. Том 1]. – М.: 

ВНИИЛМ, 2004. – 120 с. 

6. Кузьмичев Е.П., Соколова Э.Г., Куликова Е.Г. Инфекционные болезни 

городских насаждений и меры борьбы с ними: Уч. пособие под ред. 

Е.Г.Мозолевской. – М.: МГУЛ, 2002. – 87 с. 

7. Кучерявий В.П., Дудин Р.Б., Ковальчук Н.П., Пилат О.С. Дерева, 

чагарники, ліани в ландшафтній архітектурі. – Львів: Кварт, 2004. – 138 с. 

8. Мєшкова В.Л., Туренко В.П., Байдик Г.В. Адвентивні шкідливі організми 

в лісах України //Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія 

«Фітопатологія та ентомологія». – 2014. – № 1−2. – С.112–121. 

9. Минкевич И.И., Дорофеева Т.Б., Ковязин В.Ф. Фитопатология. Болезни 

древесных и кустарниковых пород : учеб. Посо бие; под общ. ред.И. И. Минкевича. 

– СПб.: Лань, 2011. – 160 с. 

10. Соколова Э.С. Галасьева Т.В Инфекционные болезни листьев древесных 

растений. – М.: МГУЛ, 2005. – 41 с.  

11. Соколова Э.С., Галасьева Т.В Сосудистые и некрозно-раковые болезни 

стволов и ветвей. М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 36 с.  

12. Чураков Б.П. , Чураков Д.Б. Лесная фитопатология/ Под ред. проф. Б. П. 

Чуракова.– СПб.: Издательство Лань, 2012. – 448 с. 
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14. 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

