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1. Мета начальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей, необхідних для оволодіння методиками моніторингу основних 

шкідливих організмів (шкідників, хвороб, бур’янів у посівах культурних рослин) з метою 

контролю їх чисельності в агроценозах; вміння прогнозувати розвиток основних 

шкідливих організмів при вирощуванні сільськогосподарських культур; вміння 

сигналізувати та планувати необхідні заходи боротьби з шкідливими організмами, 

виходячи із прогнозованого рівня чисельності їхніх популяцій.  

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітній ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна  

форма 

заочна  

форма 

Кількість кредитів – 4,0  

 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» вибіркова 

Спеціальність 202 «Захист 

і карантин рослин» 

Модулів – 1 

Освітній ступінь: 

магістр 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  (реферат, 

курсова робота, РГР тощо) 
Семестр 

Загальна кількість годин −  

120 

2-й 2-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –  4 

сам. роб. студента . − 4 

24 год. 4 год.  

Практичні, семінарські 

год.  год. 

Лабораторні 

26 год. 8 год. 

Самостійна робота 

70 год. 108 год. 

Вид контролю: 

екзамен 

 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: 

 

студент повинен знати: 

біологічні та морфологічні особливості росту, розвитку, ознак пошкодження 

сільськогосподарських культур шкідниками; 

біологічні та морфологічні особливості розвитку збудників хвороб 

сільськогосподарських культур, симптоми їх прояву на рослинах; 

видовий склад бур’янів у посівах сільськогосподарських культур. 

студент повинен вміти: 

визначати видову та родову належність шкідників та збудників хвороб; 
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визначати видову належність бур’янів; 

користуватися обладнанням, необхідним для проведення фіто санітарного моніторингу. 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 

РН 6 Уміти використовувати статистично-математичні методи та інформаційні 

технології. 

РН 7 Володіти спеціальними знаннями. 

РН 8 Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

РН 9 Володіти сучасними методологіями наукових досліджень. 

РН 13 Уміти ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

під час проведення заходів із захисту і карантину рослин. 

РН 16 Уміти ефективно використовувати нормативно-правові акти, що регулюють 

політику в сфері захисту і карантину рослин, та оперативно реагувати на 

зміни в законодавстві. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН6 РН7 РН8 РН9 РН13 РН16 

ФК1  + + +   

ФК2 +  + +   

ФК3 +  +  +  

ФК4 + +  + +  

ФК6 +  +  + + 

ФК7 + +   + + 

ФК8  +  + + + 

 

ФК 1. Здатність обґрунтовувати методики з визначення та ідентифікації шкідливих 

організмів, проводити діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, нематод, гризунів та 

бур'янів за стадіями розвитку і етапами органогенезу рослин. 

ФК 2. Здатність розробляти логічні моделі та технологічні схеми визначення об'єктів 

регулювання з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів у процесі їх 

виробництва, зберігання, транспортування, реалізації під час експорту, імпорту, транзиту 

продукції рослинного походження засобами космічної зйомки за методиками 

дистанційного і стаціонарного фітосанітарного моніторингу. 

ФК 3. Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення шкідливих організмів і 

розробляти науково-організаційні основи застосування заходів захисту і карантину рослин. 

ФК 4. Здатність встановлювати та оцінювати сезонну і багаторічну динаміку чисельності 

регульованих шкідливих організмів та високоефективно застосовувати методи ліквідації 

шкідливих організмів у часі та просторі. 

ФК 6. Здатність систематизувати дані спалахів чисельності регульованих шкідливих 

організмів за матеріалами фітосанітарних служб і наукових установ, а також електронних 

геоінформаційних служб. 

ФК 7. Здатність проводити дослідження циркуляції шкідливих організмів із розробкою 

інноваційних імпортозаміщувальних засобів моніторингу, діагностики та заходів захисту і 

карантину рослин. 

ФК 8. Здатність обґрунтовувати методи для довгострокового регулювання, розвитку та 

поширення  шкідливих організмів на основі науково-обґрунтованих моделей прогнозу, 
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комплексних економічних порогів шкідливості, ефективності захисної дії корисних 

організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують 

високоефективний захист і карантин рослин. 

 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
, 
го

д
. 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Лекції 0,5 24 12 

Лабораторні заняття 0,5 26 13 

Самостійна робота 0,25 70 17,5 

Модульна контрольна робота* 17,5 1 17,5 

Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 60 

 
*
На модульні контрольні роботи (МКР) передбачити кількість балів, яка складає не 

менше 20% від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час 

поточного контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)
** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий 

рівень) 

36 60 

РН6 Лк2, Лк8-10, Лб1-3, Лб13-14, СР10-12 4 7 

РН7 Лк1-7, Лб4-10, Ср 6-14 4 7 

РН8 Лк1, Лб1-10, Ср1-6, Ср18 4 7 

РН9 Лк2-7, Лб4-11, Ср1, Ср3-4, Ср9, Ср11, 

Ср18 
4 7 

РН13 Лк8-10, Лб12-14, Ср5, Ср7-17 4 7 

РН16 Лк1, Лб8-10, Лб14, Ср 6-18 4 7 

РН6, РН7, 

РН8, РН9, 

РН13, РН16  

МКР 

12 18 

Разом: 36 60 
 

**
Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 
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лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та 

взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60 % від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів. 

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у 

формі тестування на ПК. Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, 

здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають 

теоретичне та практичне спрямування та передбачають вирішення типових професійних 

завдань фахівця на робочому місці й дозволяють діагностувати рівень підготовки студента 

та рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 

контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамены – 

40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові 

питання, що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 (М 1). Методи виявлення, обліку, прогноз поширення і чисельності шкідливих 

організмів сільськогосподарських культур. 

Змістовий модуль 1 (ЗМ 1). Загальні принципи фітосанітарного моніторингу. 

Тема 1 (Т 1). Вступ. Загальні принципи фітосанітарного моніторингу. 

Тема 2 (Т 2). Облік поліфагів у посівах сільськогосподарських культур. 

Тема 3 (Т 3). Особливості обліку шкідливих організмів у посівах зернових і круп’яних  

культур. 

Тема 4 (Т 4). Особливості обліку шкідливих організмів у посівах зернобобових культур. 

Тема 5 (Т 5). Методи обліку шкідників у посівах технічних культур. 

Тема 6 (Т 6). Особливості обліку шкідливих організмів у посівах овочевих і плодово-

ягідних культур. 

Тема 7 (Т 7). Моніторинг сегетальної рослинності в агрофітоценозах. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ 2). Фітосанітарний прогноз поширення і чисельності шкідливих 

видів сільськогосподарських культур. 

Тема 8 (Т 8). Основи фітосанітарного прогнозу. 

Тема 9 (Т 9). Багаторічний фітосанітарний прогноз. 

Тема 10 (Т 10). Річний і короткостроковий фітосанітарний прогнози. 
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9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Методи виявлення, обліку, прогноз поширення і чисельності шкідливих 

організмів сільськогосподарських культур 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи фітосанітарного моніторингу 

1 Т1 Вступ. Загальні принципи фітосанітарного моніторингу 2 1 

2 Т2 Облік поліфагів у посівах сільськогосподарських культур 2  

3 Т3 Особливості обліку шкідливих організмів у посівах 

зернових і круп’яних  культур 
4 1 

4 Т4 Особливості обліку шкідливих організмів у посівах 

зернобобових культур 
2  

5 Т5 Методи обліку шкідливих організмів у посівах технічних 

культур 
4  

6 Т6 Особливості обліку шкідливих організмів у посівах 

овочевих і плодово-ягідних культур 
2  

7 Т7 Моніторинг сегетальної рослинності в агрофітоценозах 2 1 

Змістовий модуль 2. Фітосанітарний прогноз поширення і чисельності шкідливих видів 

сільськогосподарських культур 

8 Т8 Основи фітосанітарного прогнозу 2 1 

9 Т9 Багаторічний фітосанітарний прогноз 2  

10 Т10 Річний і короткостроковий фітосанітарний прогнози 2  

Разом:  24 4 

 

10. Теми лабораторних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Методи виявлення, обліку, прогноз поширення і чисельності шкідливих 

організмів сільськогосподарських культур 

1 Лб 1 
Методи обліку шкідників і хвороб сільськогосподарських 

культур 
2 - 

2 Лб 2 
Обладнання та прилади для обліку шкідників 

сільськогосподарських культур 
2 2 

3 Лб 3 
Прилади для виловлювання спор збудників хвороб рослин і 

сигналізаційні комп’ютерні системи 
2 - 

4 Лб 4 
Моніторинг шкідливих організмів у зерносховищах, складах 

і на елеваторах 
2 - 

5 Лб 5 
Фітосанітарний моніторинг карантинних шкідливих 

організмів 
2 - 

6 Лб 6 Методи визначення шкідників запасів зерна 2 - 

7 
Лб 7, 

Лб 8 
Обробка первинних даних при обліку шкідливих організмів 2 2 

8 Лб 9 
Визначення фактичної забур'яненості посівів 

сільськогосподарських культур 
2 2 

9 Лб 10 
Визначення засміченості ґрунту насінням і органами 

вегетативного розмноження бур’янів 
2 - 
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10 Лб 11 
Комплексне оцінювання господарських ознак сортів 

сільськогосподарських культур 
2 - 

11 Лб 12 Ефективність захисних заходів та їх визначення 2 - 

12 Лб 13 
Планування обсягів проведення заходів захисту рослин на 

наступний рік 
2 - 

13 Лб 14 Методи аналізу факторів погоди 2 2 

Разом: 26 8 

 

11. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Методи виявлення, обліку, прогноз поширення і чисельності шкідливих 

організмів сільськогосподарських культур 

1 СР1 
Сучасні методи моніторингу шкідливих організмів 

сільськогосподарських культур 
4 6 

2 СР2 
Основні теорії динаміки популяцій шкідливих організмів 

рослин 
4 6 

3 СР3 
Використання різних видів пасток для виявлення та обліку 

шкідливих організмів 
4 6 

4 СР4 Методи збору та використання фітоінформації 4 6 

5 

СР5 Роль та значення метеорологічної інформації у моніторингу 

та для прогнозування розвитку і розмноження шкідливих 

організмів 

4 6 

6 СР6 Типи динаміки популяцій 4 6 

7 СР7 Моніторинг шкідників і хвороб виноградної лози 4 6 

8 
СР8 Короткострокове прогнозування розвитку шкідливих 

організмів 
4 6 

9 
СР9 Довгострокове прогнозування розвитку шкідливих 

організмів 
4 6 

10 
СР10 Завдання і методи організації фітосанітарного моніторингу і 

прогнозу в господарствах 
4 6 

11 
СР11 Інформація для розробки прогнозів основних шкідників 

рослин 
4 6 

12 СР12 Математичні алгоритми прогнозування у захисті рослин 2 6 

13 СР13 Порядок інформаційного забезпечення розробки прогнозів 4 6 

14 
СР14 Інформація для прогнозування розвитку шкідників і хвороб 

зернових культур 
4 6 

15 
СР15 Інформація для прогнозування розвитку шкідників і хвороб 

бобових культур 
4 6 

16 
СР16 Інформація для прогнозування розвитку шкідників і хвороб 

цукрового буряка і соняшника 
4 6 

17 
СР17 Інформація для прогнозування розвитку шкідників і хвороб 

картоплі та овочевих культур 
4 6 

18 
СР18 Інформація для прогнозування розвитку шкідників і хвороб 

плодових культур і винограду 
4 6 

Разом: 70 108 
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12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться в 

аудиторіях з використанням необхідного наочного забезпечення (чашки Петрі, рамка для 

обліку бур’янів, ентомологічний сачок, щуп, тощо). 

13. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Білик М. О.,  Кулєшов А. В. Практикум з фітосанітарного моніторингу і прогнозу. 

Харків, 2006. 228 с.  

2. Білик М. О., Кулєшов А. В. Прогноз розвитку хвороб і шкідників 

сільськогосподарських культур: навч. посіб. Х.: 2001. 124 с. 

3. Довгань С. В. Моделі прогнозу та розмноження фітофагів. Херсон: Айлант, 2009. 

207 с. 

4. Кулєшов А. В. Фітосанітарний моніторинг і прогноз: навч. посіб. Харків: Еспада, 

2008. 512 с. 

5. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур: підручник / Й. Т. Покозій та 

ін. К.: Аграрна освіта, 2012. 223 с. 

6. Практикум з моніторингу шкідників сільськогосподарських культур / 

Кулєшов А. В., Білик М. О., Станкевич С. В., Забродіна І. В..  Х.: ХНАУ, 2016. 206 с. 

7. Станкевич С. В., Забродіна І. В. Моніторинг шкідників сільськогосподарських 

культур: навч. посіб. Х.: ФОП Бровін О. В., 2016. 216 с. 

8. Фітосанітарний моніторинг / М. М. Доля та ін. К.: ННЦ ІАЕ, 2004. 294 с. 

Допоміжна 

1. Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология: учеб. для ун-тов и сельхоз. вузов. М.: 

Высш.шк., 1980. 416 с. 

2. Веселовський І. В. Лисенко А.К., Манько Ю. П. Атлас-визначник бур'янів. К.:  

Видав. центр НУБіП України, 2011. 228 с. 

3. Довідник із захисту рослин / Лісовий М. П., Бублик Л. І., Васечко Г. І., 

Васильєв В. П. К.: Урожай, 1999. 744 с. 

4. Манько Ю. П. Методичні рекомендації. Прогнозування забур'яненості полів та 

еколого-економічне обґрунтування заходів захисту посівів від бур'янів. К.:  Видав. УСГА, 

1992. 18 с. 

5. Науково-практичні рекомендації з питань контролю шкодочинності бур’янів у 

агроценозах Житомирської області / В. М. Янович та ін. Житомир : Полісся, 2007. 124 с. 

6. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / В. П. Омелюта та ін. К.: 

Урожай, 1986. 296 с. 

7. Яхонтов В. В. Экология насекомых. М.:Высш.шк., 1969. 488 с. 

Інформаційні ресурси 
1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 

бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших 

бібліотек (на розсуд викладача). 

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 

комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 


