




1. Мета навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни: отримання здобувачами освітнього ступеня знань із 

сучасних методик виявлення та обліку біоти фітоценозів, системи спостережень за їх 

розмноженням у посівах сільськогосподарських рослин та  культур іншого призначення  із 

обґрунтуванням рішень щодо організації та оптимізації захисних заходів проти них на 

основі моніторингу. 

 

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» 

Обов’язкова  

Модулів – 1  

Спеціальність 202 

«Захист і карантин 

рослин» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

(реферат) 

Семестр 

Загальна кількість  

годин − 120 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3, 

самостійна робота студента 

− 3,5 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

18 год. 6 год. 

Лабораторні 

26 год. 6 год. 

Самостійна робота 

76 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: 

екзамен 

 
 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни студент 

повинен  

знати: 

 сучасні методи визначення видів і показників біоти в фітоценозах на певній 

території в конкретно зазначений строк, рівні їх чисельності, інтенсивність розвитку та 

потенційної загрози; 

вміти: 

 оцінювати стан агроценозу на певній території в окремих фенологічних етапах 

формування урожаю польових культур; 

 визначити рівень чисельності, інтенсивності розвитку і розмноження та 

потенційної загрози польовим культурам; 

 своєчасно виявити біоту і правильно встановлювати їх видову належність; 

 на основі економічних порогів шкідливості (ЕПШ) правильно підібрати 



найбільш ефективний комплекс заходів обмеження їх чисельності. 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття 

РН 08.  Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

РН 09.  Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин 

РН 14.  Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності 

 

 

 
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 6 РН 8 РН 9 РН 14 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями та пошуку. 

+    

ЗК 09. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення 

 +   

СК 01. Здатність проводити фітосанітарну 

діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, 

нематод, гризунів та бур'янів за сучасними 

принципами і методами. 

  + + 

 
6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Модуль 1 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Лекції 1,0 9 9,0 

Лабораторні роботи 1,9 13 25,0 

Самостійна робота 2,0 7 14,0 

Модульна контрольна робота* 12,0 1 12,0 

Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 60 

 

На модульні контрольні роботи 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 за модулем 1 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН 6 Лк 1-2, Лб 1-3, Ср 1 6,12 10,2 

РН 8 Лк 3-4, Лб 4-7, Ср 2 7,32 12,2 

РН 9 Лк 5-6, Лб 8-9, Ср 3-4 6,12 10,2 

РН 14 Лк 7-9, Лб 10-12, Ср 5-7 9,24 15,4 

РН 6,  

РН 8, 

РН 9,  

РН 14 

МКР1 7,2 12 

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/ 

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 заліку у формі 

тестування на ПК. Залікові тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням 

заліку 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, які 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з 

навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання заліку, 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 

заліку, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік 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 

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

 

8. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1.  (М 1)  Теоретичні основи моніторингу біоти фітоценозів.  

Змістовний модуль 1. (ЗМ 1). Методичні технічні засоби виявлення та обліку біоти у 

фітоценозах. 

Тема 1. (Т1). Вступ. Загальні принципи моніторингу біоти. 

Тема 2. (Т2). Методи збору і використання інформації, яка використовується при 

моніторингу. 

Тема 3. (Т 3). Особливості моніторингу основних шкідливих організмів в агроценозах 

польових культур. 

Тема 4. (Т 4). Видовий склад ентомофагів та шляхи їх збереження. Моніторинг 

корисних організмів у фітоценозах. 

Тема 5. (Т 5). Методи обліку забур’яненості. 

Змістовний модуль 2. Моніторинг поширення і чисельності біоти у фітоценозах 

польових культур 

Тема 6. (Т 6). Моніторинг біоти у фітоценозах зернових колосових культур та 

кукурудзи. 

Тема 7. (Т 7). Моніторинг біоти у фітоценозах бобових культур. 

Тема 8. (Т 8). Моніторинг біоти у фітоценозах цукрового буряку, картоплі. 

Тема 9. (Т 9). Моніторинг біоти у фітоценозах овочевих культур 

Тема 10. (Т 10). Моніторинг біоти у фітоценозах плодових культур 

 

9. Теми лекцій 

№ з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ1. (М 1) Теоретичні основи моніторингу біоти фітоценозів 

Змістовний модуль 1. Методичні технічні засоби виявлення та обліку біоти у 

фітоценозах 

1 Т 1. Вступ. Загальні принципи  моніторингу біоти. 2 0,5 

2 Т 2. Методи збору і використання інформації, яка 

використовується при моніторингу. 

. 

2 1 

3 
Т 3. Особливості моніторингу основних шкідливих організмів в 

агроценозах польових культур 
2 1 

4 
Т 4. Видовий склад ентомофагів та шляхи їх збереження. 

Моніторинг корисних організмів у фітоценозах. 
2  

5 Т 5. Методи обліку забур’яненості 2 0,5 



Разом за ЗМ 1 10 3 

Змістовний модуль 2. Моніторинг поширення і чисельності біоти у фітоценозах  

6 
Т 6. Моніторинг біоти у фітоценозах зернових колосових культур 

та кукурудзи 

2 0,5 

7 Т 7. Моніторинг біоти у фітоценозах бобових культур 1 0,5 

8 Т 8. Моніторинг біоти у фітоценозах цукрового буряку, картоплі 1 0,5 

9 Т 9. Моніторинг біоти у фітоценозах овочевих культур 2 0,5 

10 Т 10. Моніторинг біоти у фітоценозах плодових культур 2 1 

Разом ЗМ 2 8 3 

Разом 18 6 

10. Теми  лабораторні занять 

№ 

п/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ1. (М 1) Теоретичні основи моніторингу біоти фітоценозів 

Змістовний модуль 1. Методичні технічні засоби виявлення та обліку біоти у 

фітоценозах 

 
1 

Т 1. Метеорологічні прилади, які використовуються при 

моніторингу біоти 
2  

2 Т 2. Методи аналізу факторів погоди 2  

3 
Т 3. Обладнання та прилади для обліку шкідників 

сільськогосподарських культур 
2 1 

4 
Т 4. Прилади для виловлювання спор збудників хвороб рослин 

і сигнальні комп’ютерні системи 
2  

5 Т 5. Обробка первинних даних обліків шкідливих організмів 2 1 

Разом по ЗМ 1 10 2 

Змістовий модуль 2. Моніторинг поширення і чисельності біоти у фітоценозах 

польових культур 

6 
Т 6. Комплексне оцінювання господарських ознак сортів 

сільськогосподарських культур 
2  

7 
Т 7. Визначення втрат урожаю сільськогосподарських культур 

від грибних хвороб 
2 1 

8 Т 8. Моніторинг карантинних шкідливих організмів. 2 1 

9 
Т 9. Моніторинг шкідливих організмів у зерносховищах, 

складах і на елеваторах. 
2 0,5 

10 
Т 10. Визначення фактичної забур'яненості посівів 

сільськогосподарських культур 

3 0,5 

11 
Т 11. Визначення засміченості ґрунту насінням і органами 

вегетативного розмноження бур’янів 

3 0,5 

12 Т 12. Ефективність захисних заходів та їх визначення 2 0,5 

Разом за ЗМ 2 16 4 

Всього 26 6 

 



11. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Тема Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ1. (М 1) Теоретичні основи моніторингу біоти фітоценозів 

1 СР1 
Сучасні методи моніторингу шкідливих організмів 

сільськогосподарських культур 10 15 

2 СР2 
Основні теорії динаміки популяцій шкідливих організмів 

рослин 10 15 

3 СР3 
Використання різних видів пасток для виявлення та обліку 

шкідливих організмів 10 15 

4 СР4 Методи збору та використання фітоінформації 10 15 

5 СР5 

Роль та значення метеорологічної інформації у моніторингу 

та для прогнозування розвитку і розмноження шкідливих 

організмів 

10 16 

6 СР6 Типи динаміки популяцій 8 16 

7 СР7 Моніторинг шкідників і хвороб виноградної лози 8 16 

Разом: 76 108 

 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття і лабораторні 

роботи проводяться у комп’ютерних класах, в яких встановлено програмне забезпечення 

Microsoft Visual Studio. 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

Базова 
1. Основи екологічно безпечного застосування пестицидів у інтегрованих система 

захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів агроценозів : навч. 

посіб. для студ. агр. вищ. навч. закл. / О. А. Дереча, М. М. Ключевич, А. В. Бакалова, Н. В. 

Грицюк та ін. Житомир: ЖНАЕУ, 2018, 224 с. 

2. Поліщук О. В., Журавель С. В., Грицюк Н. В., Бакалова А. В. Вплив органічних 

технологій на продуктивність та фітосанітарний стан жита озимого зони Полісся України. 

Карантин і захист рослин. 2018. № 9–10 (251). С. 5–8. 

3. Дереча О., Грицюк Н., Бакалова А. Ефективність сумісного застосування  

фунгіцидів і азотних добрив для захисту пшениці озимої від хвороб в умовах Північного 

Лісостепу. Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. 2018. № 

22(2). С. 112–118. 

4. Технологія комплексного захисту овочевих культур від шкідливих організмів у 

фермерських господарствах та на присадибних ділянках : практ. посіб. для фермерів, 

власників присадибних і дачних ділянок, городників-аматорів / О. А. Дереча, А. К. 

Бойчук, Н. В. Грицюк та ін. Житомир:Вид. «Рута», 2019. 180 с. 

5. Грицюк Н. В., Дереча О. А., Бакалова А. В., Складановська Я. М., Попелянська Т. 

В. Ефективність комплексного застосування препаратів різного походження проти 

фузаріозної кореневої гнилі пшениці озимої. Вісник ПДАА. 2019. № 3. С. 57–64.  



6. Бакалова А. В., Грицюк Н. В., Дереча О. А. Комплексний захист пшениці озимої від 

шкідливих організмів агроценозу у зоні Полісся України. Карантин і захист рослин. 2019. 

№ 1–2 (253), С. 5–8. 

7. Дереча О. А., Грицюк Н. В., Бакалова А. В., Ковальчук Р. С., Шамрай Т. І. 

Застосування системних фунгіцидів проти грибних хвороб вівса в умовах Житомирської 

області. Вісник ПДАА. 2019. № 3. С. 7–79. 

8. Кулєшов А. В., Білик М. О. Фітосанітарний моніторинг і прогноз.  Навч. посібник. 
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