
Дисципліна Родентологія 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Родентологія» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: «Біологія», 

«Сільськогосподапська зоологія», «Фітофармакологія». 

Що буде вивчатися Навчальна дисципліна «Родентологія» спрямована на 

підготовку студентів як фахівців у сфері новітніх методів 

виявлення та обліку гризунів і зайцеподібних – шкідників 

сільськогосподарських культур, визначення шкодочинного 

впливу цих тварин на культурні рослини, а також визначення 

економічних порогів шкідливості.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Після вивчення предмету студент буде уміти: 

- вчасно обстежити і виявити колонії гризунів; 

правильно підібрати метод захисту с.- г. культур від 

шкідливих гризунів і зайцеподібних.: 

- правильно підібрати метод захисту с.- г. культур від 

шкідливих гризунів і зайцеподібних. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в 

обсязі, необхідному для професійної діяльності із захисту і 

карантину рослин. 

ПРН 7. Складати технологічні карти для організації заходів із 

захисту рослин. 

ПРН 8. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати 

організацію виробничих процесів під час проведення заходів із 

захисту рослин. 

ПРН 9. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих 

результатів діяльності із захисту і карантину рослин. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

СК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб 

рослин, комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за сучасними 

принципами і методами. 

СК 2. Здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою 

забезпечення дотримання ними фітосанітарних заходів у процесі 

виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, експорту, 

імпорту, транзиту продукції рослинного походження. 

СК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення 

шкідливих організмів. 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту 

рослин на об’єктах сільськогосподарського та іншого 

призначення. 

СК 7. Здатність здійснювати фітосанітарний моніторинг щодо 

виявлення, ідентифікації та визначення особливостей біології та 

екології шкідливих організмів в Україні та відповідно до угод 

СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, 

організаційно-господарські методи для довгострокового 

регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних 

порогів шкідливості, ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних технологій, які 



забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку 

довкілля. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення лабораторних занять та самостійної 

роботи студентів, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


