
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

КАФЕДРА РОСЛИННИЦТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ФІТОНЦИДНО–ЛІКАРСЬКЕ РОСЛИННИЦТВО 

 

освітньо-професійна програма Захист і карантин рослин 

спеціальність 202 «Захист і карантин рослин» 

галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

освітній ступінь Бакалавр 
 

Розробниця : Антонець Марина, 

канд. психол. наук, доцент кафедри 

рослинництва 
 

 
 

Гарант ОПП: ПИСАРЕНКО Віктор, 
завідувач, професор кафедри захист 
рослин, д.с.-г. н., професор 

 

 
 

Полтава  2020 р.



 

Форма опису навчальної дисципліни та інформація про розробника 

Назва навчальної 

дисципліни 
Фітонцидно–лікарське рослинництво 

Назва 
структурного 

підрозділу 

Кафедра рослинництва 

Контактні дані 

розробників, 

які залучені до 
викладання 

Викладач: Антонець Марина Олексіївна,  
канд. психол. наук, доцент  

Контакти: ауд. (навчальний корпус №1) 
e-mail: maryna.antonets@pdaa.edu.ua , тел. 

0669646761, сторінка викладача 

https://www.pdaa.edu.ua/people/antonec-maryna-

oleksiyivna  

Рівень вищої 
освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин 

Попередні умови 
для вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Базові знання з навчальних дисциплін: Ботаніка, 

Неорганічна та органічна хімія 

 

Опис дисципліни  

Навчальна дисципліна «Фітонцидно–лікарське рослинництво» дозволяє 

сформувати у здобувачів вищої освіти наукові основи вирощування та 

захисту лікарських рослин із вивченням їх фітонцидних властивостей, а 

також практичні навички із заготовки і зберігання лікарської рослинної 

сировини на основі гарантії її якості та збереження природних фітоценозів. 

Заплановані результати навчання 

Метою вивчення навчальної дисципліни є отримання знань щодо 

фітонцидних властивостей дикорослих та культурних рослин, а також 

ознайомлення із сучасними напрямами використання ресурсного потенціалу 

за рахунок культивування цінних видів. 

Основні завдання навчальної дисципліни полягають в ознайомленні ЗВО 

із сучасним станом фітонцидно – лікарських ресурсів на основі напрямків 

міжнародної і державної політики використання їх фітонцидних властивостей, 

у дослідженні біохімічної дії препаратів, отриманих з фітонцидно – лікарських 

рослин, у вивченні біологічних особливостей, технології вирощування та 

збирання фітонцидно – лікарських рослин, у розгляданні технологічних 

параметрів виробництва продукції фітонцидно – лікарських рослин, у 

з’ясуванні фітонцидних властивостей дикорослих і культурних лікарських 

рослин. 

 

 

https://www.pdaa.edu.ua/people/antonec-maryna-oleksiyivna
https://www.pdaa.edu.ua/people/antonec-maryna-oleksiyivna


Компетентності: 

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

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

Фахові  

ФК 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. 

 

Програмні результати навчання  

ПРН 6. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1.Фітонцидно-лікарське рослинництво як наука і галузь виробництва. 

Тема 2. Біохімічна дія препаратів, отриманих з фітонцидно - лікарських 

рослин. 

Тема 3. Дикорослі однорічні лікарські рослини. 

Тема 4. Дикорослі дворічні лікарські рослини. 

Тема 5. Дикорослі багаторічні лікарські рослини.  

Тема 6. Фітонцидні властивості культурних рослин.  

Трудомісткість: 

 

Загальна кількість годин 120 год. 

Кількість кредитів 4. 

Форма семестрового контролю: залік. 

 



Структура курсу 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

лекцій 
лабора-

торних 

самост. 

робота 

Тема1. Фітонцидно-лікарське 

рослинництво як наука і галузь 

виробництва. 

26 2 4 20 

Тема 2. Біохімічна дія препаратів, 

отриманих з фітонцидно - лікарських 

рослин. 

18 2 4 12 

Тема 3. Дикорослі однорічні лікарські 

рослини. 
20 4 4 12 

Тема 4. Дикорослі дворічні лікарські 

рослини. 18 2 4 12 

Тема 5. Дикорослі багаторічні лікарські 

рослини.  
20 4 4 12 

Тема 6. Фітонцидні властивості 

культурних рослин.  
18 2 4 12 

Усього годин 120 16 24 80 

 

 

Політика оцінювання 

Академічна доброчесність. Здобувач вищої освіти повинен 

дотримуватись Кодексу академічної доброчесності та Кодексу про етику 

викладача та здобувача вищої освіти Полтавської державної аграрної 

академії. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного 
та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 
індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації 
у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання 
норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання 
достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 
інформації. 

Дедлайни та перескладання. Лабораторніі завдання, завдання зі 
самостійної роботи, які здаються з порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку (20 %). Перескладання поточного та 
підсумкового контролю відбуваються за наявності поважних причин з 
дозволу директорату. 

Система оцінювання 

 

 

 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf


Оцінювання результатів навчання 

Програмні 

 результати навчання 
Методи навчання  Форми оцінювання 

ПРН 6. Коректно 

використовувати 

доцільні методи 

спостереження, 

опису, ідентифікації, 

класифікації, 

культивування 

об’єктів 

агробіоценозів та 

підтримання їх 

стабільності для 

збереження 

природного 

різноманіття 
 

словесні методи: лекція, 
пояснення, розповідь, 
наочні методи: ілюстрування, 
демонстрування;  
практичні методи: лабораторна  
роботи, робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування); 
методи самостійної роботи 
вдома: завдання самостійної 
роботи; 
робота під керівництвом 
викладача: самостійна робота; 
методи усного контролю: 
опитування,  
методи письмового контролю: 
письмове виконання лабораторних 
завдань; 

комп’ютерні та мультимедійні 

методи: мультимедійні 

презентацій; дистанційне навчання 

–опитування 

теоретичного 

матеріалу; 

–виконання 

завдань на 

лабораторних 

заняттях; 

–виконання 

завдань 

самостійної роботи 

 

Критерії успішного опанування програмних результатів 
навчання 

Програмні результати навчання 

Відсоток у 

підсумковій оцінці з 

навчальної 
дисципліни, % 

Максимальн

а кількість 

балів 

Мінімаль

ний 

порогови

й рівень 

оцінок, 

балів 

ПРН 6. Коректно 

використовувати доцільні 

методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, 

культивування об’єктів 

агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження 

природного різноманіття 

 

100 100 60 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: ЄКТС та національна 

Сумма балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за 

національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 E 

35-59 FX 

Незараховано 

0-34 F 
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Основні 
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