
АНОТАЦІЯ 

МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ І БУРʼЯНІВ  

 
Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття студентами знань про 

методи виявлення і обліку шкідливих для сільськогосподарських культур 

організмів; навчитися передбачати різноманітні зміни у стані шкідливих 
організмів, поширених і домінуючих на території нашої країни. 

Основні завдання навчальної дисципліни: визначення загальної 

тенденції до наростання та пригнічення розвитку шкідливих організмів; 
передбачення спалахів або депресій розвитку шкідливих організмів і 

встановлення потенційно можливих збитків; попереднє визначення строків 

розвитку поколінь шкідливих організмів у поточному сезоні відповідно до 

умов конкретного регіону; своєчасне інформування сільськогосподарських 
підприємств про можливі строки появи шкідливих організмів, інтенсивність 

пошкодження ними культур, потенційно можливі втрати врожаю, а також 

рекомендація необхідних заходів захисту. 

Компетентності: 

Загальні: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку.  

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Фахові (спеціальні): 

ФК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, 

комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за новітніми принципами і 

методами. 
ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення 

шкідливих організмів. 

ФК 4. Здатність виявляти, локалізувати і ліквідовувати регульовані 
шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної 

експертизи. 

ФК 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. 

ФК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-

господарські методи для довгострокового регулювання розвитку та 
поширення шкідливих організмів до господарсько невідчутного рівня на 

основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, ефективності дії 

корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які 
забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля.  

Програмні результати навчання: 

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 



необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 6. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 
підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Поняття про моніторинг поширення шкідників, хвороб і бур’янів. 
Прогноз розвитку шкідливих організмів.  

Тема 2. Методи виявлення та обліку шкідників і хвороб. 

Тема 3. Моніторинг поліфагів, шкідників і хвороб зернових колосових 
культур та кукурудзи. 

Тема 4. Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бур’янів зернобобових 

культур. 

Тема 5. Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бур’янів багаторічних 
бобових трав. 

Тема 6. Моніторинг фітосанітарного стану посівів соняшника, цукрових 

буряків та ріпаку. 
Тема 7. Моніторинг фітосанітарного стану овочевих культур та картоплі.  

Тема 8. Основні положення моніторингу шкідливих організмів в 

зерносховищах, складах і на елеваторах. 

Тема 9. Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бур’янів плодових 
культур. 

Тема 10. Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бур’янів ягідних 

культур. 
Тема 11. Моніторинг сегетальної (польової) рослинності. 

Тема 12. Моніторинг карантинних шкідливих організмів. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 120 год. 

Кількість кредитів 4,0. 

Форма семестрового контролю залік. 
 


