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Силабус дисципліни 

«Лісова фітопатологія» 
 

1. Профіль дисципліни 
 
 
 
 
 

Кафедра біології та 
захисту лісу 

Освітній ступінь – бакалавр 
Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 
Спеціальність: 205 Лісове господарство 
Освітньо-професійна програма: Лісове господарство 
Кількість кредитів – 4 
Загальна кількість годин – 120 
Рік підготовки, семестр – 3-й рік; 5-й семестр 
Компонент освітньої програми: обов’язкова 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 
к.б.н., ст. викладач Швець М. В. 
к.с-г.н., доцент Вишневський А. В. 

Профайл викладача(-
ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-
about-elm/m-sklad-elm/shvets-maryna-vasylivna 
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-
about-tll/m-sklad-tll/m-vishnevskij-anatolij-vasilovich 

Контактна інформація 

Швець М. В. 
моб. тел. +38-096-685-93-62 
e-mail: marina_lis@ukr.net 
Вишневський А. В. 
моб. тел. +38-097-158-83-05 
e-mail: vishnev.tolik@ukr.net 

Сторінка курсу в 
Moodle 

http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=2227 

Консультації 

Швець М. В. 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щочетверга з 
16.00 до 18.00 
Вишневський А. В. 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щовівторка з 
16.00 до 18.00 

 

3. Анотація до дисципліни 
Навчальна дисципліна «Лісова фітопатологія» буде корисна майбутнім 

висококваліфікованим фахівцям лісового господарства та має завдання створити базові 
знання, що пов’язані з головними групами та типами хвороб деревних рослин, їх впливом 
на погіршення стану, зниження стійкості, продуктивності лісостанів та їх захисних 
санітарно-гігієнічних властивостей, а  також з сучасними засобами і методами захисту 
об’єктів лісового господарства. Курс спрямований на комплексне вивчення хворих 
деревних рослин, динаміки патологічного процесу, причини виникнення хвороби, її ознаки, 



особливості збудників, закономірності поширення захворювання, значення зовнішнього 
середовища та фактори, що сприяють розвитку хвороби або гальмують її. У завдання 
лісової фітопатології входить також прогнозування хвороб, вивчення шкоди і втрат, що 
спричиняють хвороби лісу, визначення методів попередження захворювання та лікування 
деревних та чагарникових видів. 

4. Мета та цілі дисципліни 
Лісова фітопатологія є однією з найважливіших дисциплін у системі підготовки 

фахівців лісового господарства. Метою вивчення дисципліни є професійна підготовка 
спеціалістів лісового господарства у галузі захисту лісу від хвороб. Лісова фітопатологія, 
як складова частина захисту лісу, є одним з ведучих предметів професійної підготовки 
спеціалістів для лісового господарства. 

 
Цілі курсу та компетентності,  на формування яких націлена дисципліна  

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, 
що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується 
комплексністю та відповідністю природних зональних умов. 
ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
СК 4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі 
вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно- довідкових матеріалів. 
СК 11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, 
підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого на 
екологічних засадах, використання лісових ресурсів. 
 

5. Організація навчання 
5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Денна 

 
Заочна 

Лекції 20 6 
Практичні / лабораторні 22 6 
Самостійна робота 78 108 

 
5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання традиційних форм 
навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), дистанційний. Для 
заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного форматів 
викладання дисципліни. 

 
5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

                                        1. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем
а 

 
Назва теми 

Кількість годин 

де
нн
а 

ф
ор
м
а 

 

за
оч
на

 
ф
ор
м
а 

1 Т1 Вступ. Загальні відомості про хвороби рослин 1  

2 Т2 Гриби як основні збудники хвороб рослин 2 1 

3 Т3 Бактерії, мікоплазми та рикетсії, віруси, квіткові рослини 
паразити, нематоди, як збудники хвороб 

1  



4 Т4 Патогенез та динаміка інфекційних хвороб 2 1 

5 Т5 Види та методи захисту від хвороб лісу 2 1 
6 Т6 Хвороби плодів та насіння та методи боротьби з ними 1  
7 Т7 Хвороби сходів та сіянців, методи боротьби з ними 2  

8 Т8 Хвороби листків та заходи боротьби 1  

9 Т9 Судинні та некрозні хвороби, методи боротьби з ними 2 1 

9 Т9 Кореневі гнилі та методи боротьби з ними 2 1 

10 Т10 Стовбурні гнилі деревних порід та методи боротьби 3 ними 2  

11 Т11 Руйнування деревини на складах і технічних спорудах та 
заходи по їх збереженню 

2 1 

Разом: 20 6 

 
2. Теми практичних занять  

№
 з

/п
 

Т
ем
а 

 

Назва 
теми 

Кількість годин

денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. Типи хвороб та морфологія збудників. Хвороби плодів, насіння, сходів і 
сіянців 
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про хвороби та їх збудники 
1 Т2 Основні типи та групи хвороб деревних рослин 2  
Змістовий модуль 2. Динаміка та патогенез розвитку хвороб та заходи боротьби 
2 Т2 Морфологія грибів. Видозміни гіфів та міцелію грибів 2  
Змістовий модуль 3. Хвороби плодів, насіння, сходів та сіянців 

3 Т6 Хвороби плодів та насіння 2 1 
4 Т6 Хвороби сходів та сіянців 2 1 
МОДУЛЬ 2. Хвороби рослин різного віку. Гнилеві хвороби та внутрішні хвороби дерев.
Змістовий модуль 4. Хвороби хвої, листя, судині, ракові та некрозні хвороби 
5 Т8 Хвороби хвої та листя 2 1
6 Т8 Некрозні хвороби хвойних та листяних порід 2 1
7 Т8 Судинні хвороби деревних рослин та боротьба з ними 2
8 Т9 Ракові хвороби деревних рослин 2
Змістовий модуль 5. Кореневі та стовбурні гнилі
9 Т10 Кореневі гнилі. Класифікація та типи гниття деревини 2 1
10 Т10 Стовбурові гнилі. Трутовики і губки. 4 1

Всього: 22 6
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж 
семестру/екзамен – 36-60/40 

Вага кожної активності здобувача вищої освіти 
 

Відвідування лекцій – 1 бал 
Практичні – 2 бали за 1 заняття 

Реферат – 5 балів 
Реферат із презентацією – 10 балів 

Вимоги до курсової роботи (проєкту) – 
Умови допуску до підсумкового контролю 60 балів 
Критерії оцінювання екзамен за 100-бальною шкалою  
Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-трансферною системою 
організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він 
формується з рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 
підсумкового контролю – 40 балів. 



6. Результати навчання 
Знання лісової фітопатології необхідні фахівцям лісогосподарського профілю, котрі 

працюють практично на всіх рівнях управління: помічнику лісничого, лісничому, 
інженерам держлісгоспів (лісового господарства, лісових культур, охорони та захисту лісу), 
працівникам спеціалізованих підприємств лісозахисту та працівникам 
лісовпорядкувальних експедицій. 

Програмні результати навчання 
РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 
деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та 
їх кормової бази. 
РН 11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, 
насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази 
і робити аргументовані висновки. 
РН 15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати 
ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 

7. Пререквізити 
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів із мікробіології, 

дендрології, фізіології рослин, лісової генетики та селекції. 
 

8. Політики дисципліни 
Студенту рекомендовано не пропускати заняття, мати відповідний зовнішній вигляд, 

старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. У разі 
відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати 
у визначений час за попередньою домовленістю із викладачем. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в 
он-лайн формі. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність освоювання знань 
та набутих навичок на лекціях та практичних заняттях, що включає здатність здобувача 
вищої освіти засвоювати категорійний апарат, навички узагальненого мислення, логічність 
та повноту викладання навчального матеріалу, активність роботи на практичних заняттях, 
рівень знань за результатами опитування, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих 
питань. Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр 
розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, 
отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума балів 
за семестр складає 100 балів. Гарантується забезпечення інклюзивності освітньої діяльності 
в умовах рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими потребами. 

 
 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 
передбачають використання презентацій. Передбачено використання дистанційної 
платформи Moodle, виконання тестових завдань у Google Forms. 
 
 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Основна 
1. Шевченко С. В., Цилюрик А. В. Лесная фитопатология. Київ: Вища школа, 1986. 384 с. 
2. Соколова Э.С., Семенкова И.Г. Лесная фитопатология. Москва: Лесная промышленность. 
1981. 552 с.  
3. Цилюрик А.В., Шевченко С.В. Лісова фітопатологія. [Практикум]. Корсунь-. 
Шевченківський: «Ірена», 1999. 203 с. 



 


