
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМІЧНИЙ 

 

Силабус дисципліни 

 

“Прогноз розвитку шкідливих організмів” 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра захисту рослин. 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин» 

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин 

рослин» першого (бакалаврського) рівня 

Кількість кредитів – 4,0 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 4 н. р., 7 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладачів 

Викладач (-і) Гурманчук Олексій Вікторович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-

zr/m-sklad-zr/gurmanchuk-oleksij-viktorovich 

Контактна інформація Тел. +380979987853, E-mail: gurmanchuka@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=1132 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 13.00 

до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Для попередження несподіваної та масової появи шкідливих організмів у агро- та 

урбоценозах існують різні методи моніторингу і прогнозу. Дисципліна «Прогноз розвитку 

шкідливих організмів» вивчає різні способи і методи прогнозування небезпечних 

шкідливих організмів з метою недопущення їх масового розмноження та завдавання 

збитків підприємствам. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування компетентностей у здобувачів вищої 

освіти щодо проведення фітосанітарного моніторингу і прогнозування появи і поширення 

шкідливих організмів у агрофітоценозах, які здатні призвести до великих втрат урожаю 

сільськогосподарських культур, вживання своєчасних заходів для попередження їх 

шкодочинності. 

У ході вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен оволодіти 

наступними компетентностями: 
ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

СК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих організмів. 
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. 
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5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 6 

Лабораторні 24 6 

Самостійна робота 78 108 

Всього: 120 120 

 

 

 

5.2. Формат дисципліни 

Дисципліна викладається очно для денної і заочної форм навчання, хоча за 

необхідності (карантинні обмеження, тощо) може викладатися дистанційно через систему 

Moodle. Можливим є поєднання очного та дистанційного форматів викладання 

дисципліни. 

 

 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 
Теоретичні основи та положення прогнозу розвитку 

шкідливих організмів 
13 13 

2 Т2 
Вплив біотичних і абіотичних факторів на розвиток 

рослинного організму і шкідливого організму 
13 13 

3 Т3 
Методи обліку і прогнозу хвороб та визначення 

ефективності захисних заходів 
13 13 

4 Т4 
Методи обліку і прогнозу шкідників та визначення 

ефективності захисних заходів 
13 13 

5 Т5 
Методи обліку і прогнозу бур’янів та визначення 

ефективності захисних заходів 
13 13 

6 Т6 
Методи обліку і прогнозу нематод та визначення 

ефективності захисних заходів 
13 13 

7 Т7 Багаторічний прогноз розвитку шкідливих організмів 14 14 

8 Т8 Довгостроковий прогноз розвитку шкідливих організмів 14 14 

9 Т9 Короткостроковий прогноз розвитку шкідливих організмів 14 14 

Разом: 120 120 

 

 

 

 



 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

 

Загальна система оцінювання 

дисципліни 

Максимально студент може отримати 100 балів за 

пройдений курс Навчання під час семестру / залік – 60 / 40 

балів. 

Система оцінювання кожної 

активності здобувача вищої 

освіти 

Лекції – 2,0 бала (всього 18 балів), практичні – 2,0 бала за 1 

заняття (24 балів), самостійна – 10,0 бала за реферат, 

презентацію, тощо. Заохочувальні бали (участь у 

конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо) 8 балів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно   

Зараховано 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

До підсумкового контролю допускаються студенти, які 

отримали під час навчання 36-60 балів. 

Критерії оцінювання 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на 

підставі проведення заліку за однією із форм (тестування, усного 

опитування, написання письмової роботи) за програмою 
навчальної дисципліни. Підсумкова оцінка з двох блоків 

дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

заліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 

Підсумкові завдання дозволяють перевірити розуміння студентом 
програмного матеріалу. Тестові питання теоретичного та 

практичного спрямування передбачають вирішення практичних 

професійних завдань й дозволяють діагностувати рівень 
підготовки студента та рівень його компетентностей з навчальної 

дисципліни. 

Результати складання заліку фіксується у залікову відомість, 

заліковій книжці, індивідуальному плані студента. 

 

 

 

 

 



6. Результати навчання 

РН 05. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та 

інформаційні технології у професійній діяльності. 

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

 

 

7. Пререквізити 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: без обмежень. 

 

 

8. Політика дисципліни 

Засвоєння пропущеної теми лекції студентом з поважної причини перевіряється 

перед або під час складання підсумкового контролю. Пропуск лекції ним без поважної 

причини відпрацьовується під час консультацій (співбесіди), або у вигляді реферату, 

презентації, тощо. 

Пропущені практичні заняття студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій 

викладача або самостійно виконує завдання по пропущеній темі (реферат, презентація, 

тощо). 

Інклюзивність навчального процесу для осіб з особливими потребами 

застосовується з урахуванням їхніх можливостей і потреб (дистанційне навчання в системі 

Moodle, тощо). 

 

9. Технічне та програмне забезпечення 

Для якісного викладання дисципліни необхідне забезпечення мультимедійною 

установкою, ноутбуком, навчальною лабораторією. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

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 : практикум. Харків, 2001. 112 с. 

3. Бойко Ю. И., Коваленко С. Н. Сигнализация и прогноз болезней 

сельскохозяйственных культур. Киев : УПК УСХА, 1983. 48 с. 

4. Довідник із захисту рослин; За ред. М. П. Лісового. Київ: Урожай, 1999. 742 с. 

5. Гурманчук О. В. Вплив інсектицидів на чисельність картопляної нематоди в 

грунті. Вісник Сумського нац. аграр. університету. 2013. № 3. С. 39-42. 

6. Стратегія і тактика захисту рослин. Т.1. Стратегія; під ред. В.П. Федоренка. Київ: 

Альфа-стевія, 2012. 200 с. 

7. Кулєшов А. В., Білик М. О. Фітосанітарний моніторинг і прогноз : навч. посіб. 

Харків : Еспада, 2008. 512 с. 

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

культур: навч. посібник / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва.  Харків : ФОП  Бровін 

О.В., 2016. 216 с. 

9. Фенологічні спостереження за розвитком шкідників : навчальн. посібник / 

І.М.Мринський ; за ред. І.М. Мринського. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020, 168 с. 
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