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1. Мета начальної 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. 

 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна  

форма 

заочна  

форма 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки і 

продовольство» 

 

Модулів – 1  

Спеціальність 

202 «Захист і карантин 

рослин» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  (реферат, 

курсова робота, РГР тощо) 
Семестр 

Загальна кількість годин − 

120 

7-й 7-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

сам. роб. студента . – 3 

18 год. 6 год.  

Практичні, семінарські 

- год. - год. 

Лабораторні 

24 год. 6 год. 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Самостійна робота 

78 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:  

- год. - год. 

Вид контролю: 

залік 

 

 
3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: без обмежень. 
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4. Очікувані результати навчання з дисципліни 
 

Шифр Результат навчання 

РН 5 Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та 

інформаційні технології у професійній діяльності 
РН 6 Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 
РН 7 Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин 
РН 8 Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих 

процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 
 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 5 РН 6 РН 7 РН 8 

ЗК 07 +    

СК 3   + + 

СК 7  +   

 
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. 

 

 
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
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

Лекції 1,0 9 9 

Лабораторні заняття 1,5 12 18 

Самостійна робота 1,5 10 15 

Модульна контрольна робота* 18,0 1 18 

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). 
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Порогові рівні оцінок за результатами навчання 
 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН 5 Лк 5, 6, Лб 2-4, 11, Ср  6-9 9,0 14 

РН 6 Лк 4, 8, Лб 1, 5, 8, 12, Ср 4, 10 7,0 11 

РН 7 Лк 1, 2, 7, Лб 6, 9, Ср 1-2 6,0 9 

РН 8 Лк 3, 9, Лб 7, 10, Ср 3, 5 5,0 8 

РН 5, РН 6, 

РН 7, РН 8 

Індивідуальні завдання - - 

МКР 9 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/ 

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 заліку у письмовій чи усній формі або за 

результатами тестування. 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 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 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, 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. 
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8. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Прогноз розвитку шкідливих організмів 

 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Теоретичні основи та положення прогнозу розвитку 

шкідливих організмів. 

 

Тема 1 (Т1). Теоретичні основи та положення прогнозу розвитку шкідливих 

організмів. 

Тема 2 (Т2). Вплив біотичних і абіотичних факторів на розвиток рослинного 

організму і шкідливого організму.  

Тема 3 (Т3). Методи обліку і прогнозу хвороб та визначення ефективності захисних 

заходів. 

Тема 4 (Т4). Методи обліку і прогнозу шкідників та визначення ефективності 

захисних заходів. 

Тема 5 (Т5). Методи обліку і прогнозу бур’янів та визначення ефективності захисних 

заходів. 

Тема 6 (Т6). Методи обліку і прогнозу нематод та визначення ефективності захисних 

заходів. 

 

Змістовий модуль 2 (ЗМ 2). Типи прогнозів розвитку шкідливих організмів. 

 

Тема 7 (Т7). Багаторічний прогноз розвитку шкідливих організмів. 

Тема 8 (Т8). Довгостроковий прогноз розвитку шкідливих організмів. 

Тема 9 (Т9). Короткостроковий прогноз розвитку шкідливих організмів. 
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9. Теми лекцій 

№ 

з/п 
Тема Назва теми та її короткий зміст  

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Прогноз розвитку шкідливих організмів 

ЗМ 1. Теоретичні основи та положення прогнозу розвитку шкідливих організмів 

1 Т1 
Теоретичні основи та положення прогнозу розвитку шкідливих 

організмів 

2 0,5 

2 Т2 
Вплив біотичних і абіотичних факторів на розвиток рослинного 

організму і шкідливого організму 

2 0,5 

3 Т3 
Методи обліку і прогнозу хвороб та визначення ефективності 

захисних заходів 

2 0,5 

4 Т4 
Методи обліку і прогнозу шкідників та визначення ефективності 

захисних заходів 

2 0,5 

5 Т5 
Методи обліку і прогнозу бур’янів та визначення ефективності 

захисних заходів 

2 0,5 

6 Т6 
Методи обліку і прогнозу нематод та визначення ефективності 

захисних заходів 

2 0,5 

ЗМ 2. Типи прогнозів розвитку шкідливих організмів 

7 Т7 Багаторічний прогноз розвитку шкідливих організмів 2 1 

8 Т8 Довгостроковий прогноз розвитку шкідливих організмів 2 1 

9 Т9 Короткостроковий прогноз розвитку шкідливих організмів 2 1 

Разом 18 6 

 

10. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Тема Назва теми та її короткий зміст 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Прогноз розвитку шкідливих організмів 

ЗМ 1. Теоретичні основи та положення прогнозу розвитку шкідливих організмів 

1 Т1 
Метеорологічні прилади, які використовуються для         

розробки прогнозів розвитку шкідливих організмів 
2 0,5 

2 Т2 
Визначення збудників хвороб рослин у повітрі та на       

сільськогосподарських культурах 
2 0,5 

3 Т3 
Розрахунок втрат урожаю зернових культур від сажкових та 

іржастих хвороб 
2 0,5 

4 Т4 Проведення обліку рослин картоплі уражених фітофторозом 2 0,5 

5 Т5 
Методика прогнозування забур’яненості ґрунту та посівів 

польових культур 
2 0,5 

6 Т6 Прогноз розвитку шкідників технічних культур 2 0,5 

ЗМ 2. Типи прогнозів розвитку шкідливих організмів 

7 Т7 
Складання довгострокового прогнозу розвитку іржастих хвороб 

зернових культур 
2 0,5 

8 Т8 

Складання короткострокового прогнозу розвитку фітофторозу 

томатів, несправжньої борошнистої роси огірка, мільдью та 

оїдіуму винограду 

2 0,5 

9 Т9 
Складання короткострокового прогнозу розвитку шкідників  

овочевих культур 
2 0,5 

10 Т10 
Складання короткострокового прогнозу розвитку шкідників 

ягідних культур 
2 0,5 

11 Т11 
Складання короткострокового прогнозу розвитку шкідників 

плодових культур 
2 0,5 

12 Т12 
Прогноз чисельності гризунів та розробка заходів їх 

регулювання 
2 0,5 

Разом 24 6 
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11. Самостійна робота 

 

№ 

з/п Т
ем

а 
Назва теми  

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Прогноз розвитку шкідливих організмів 

ЗМ 1. Теоретичні основи та положення прогнозу розвитку шкідливих організмів 

1 Т1 Способи і методи визначення шкідників с.-г. культур 7 10 

2 Т2 Способи і методи визначення збудників хвороб с.-г. культур 7 10 

3 Т3 Способи і методи визначення забур’яненості посівів с.-г. культур 8 11 

4 Т4 Обробка первинних даних при обліку шкідливих організмів 8 11 

5. Т5 Методика розрахунку втрат врожаю с.-г. культур від шкідливих 

організмів 

8 11 

6 Т6 Методи обліку хвороб та визначення ефективності захисних заходів 8 11 

ЗМ 2. Типи прогнозів розвитку шкідливих організмів 

7 Т7 Методика складання багаторічних прогнозів розвитку шкідливих 

організмів у посівах польових культур  

8 11 

8 Т8 Методика складання довгострокових прогнозів розвитку шкідливих 

організмів у посівах польових культур 

8 11 

9 Т9 Методика складання короткострокових прогнозів розвитку 

шкідливих організмів у посівах польових культур 

8 11 

10 Т10 Методика складання довгострокових прогнозів розвитку нематод у 

посівах польових культур та закритому ґрунті 

8 11 

Разом 78 108 

 

 

12. Інструменти та обладнання 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Лабораторно-практичні заняття проводяться у 

спеціально обладнаних лабораторіях, в яких є все необхідне обладнання для проведення 

таких занять. 

 

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 : практикум. Харків, 2001. 112 с. 

3. Бублик Л. І., Васечко Г. І., Васильєв В. П. Довідник із захисту рослин. Київ : 

Урожай, 1999. 744 с. 

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

Харків : Еспада, 2008. 512 с. 

5. Кулєшов А.В., Білик М.О. Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських 

культур: Навчальний посібник. Харків: Харк. нац. аграр. ун-т., 2014. 209 с. 

 

Допоміжна 

6. Гурманчук О. В. Вплив інсектицидів на чисельність картопляної нематоди в грунті. 

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

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

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

8. Облік шкідників і хвороб / за ред. В. П. Омелюти. Київ : Урожай, 1986. 296 с. 
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9. Стратегія і тактика захисту рослин. Т.1. Стратегія; під ред. В.П. Федоренка. Київ: 

Альфа-стевія, 2012. 200 с. 

10. Довідник із захисту рослин / за ред. М.П. Лісового. Київ : Урожай, 1999. 742 с. 

11. Кулєшов А.В. Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур у 

наступному році на біометеорологічній основі ХДАУ ім. В.В. Докучаєва., 2018. С. 63-67. 

12. Кириченко В.В., Петренкова Т.П., Основи фітосанітарної безпеки в агроценозах 

польових культур: Навчальний посібник. Дніпро., 2020. 213 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. 40-річчя Жовтня, 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). 

 

http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

