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1. Анотація курсу 

Прогноз розвитку збудників хвороб і шкідників, як складова частина 

захисту лісу, є одним з провідних предметів професійної підготовки магістрів 

для лісового господарства. Одними із важливих елементів фітосанітарної 

діагностики лісових насаджень є прогноз пошкодженості дерев і передбачення 

можливих втрат приросту та урожаю насіння. На цій основі стає можливим 

встановлення залежності величини втрат урожаю від рівня заселеності 

насаджень шкідливими видами або комплексом їх, що дозволяє виробити 

критерії доцільності захисних заходів. У результаті склалися 3 аспекти обліку і 

оцінок шкідливості: 1) визначення пошкодженості рослин; 2) використання 

економічних порогів шкідливості при організації захисних заходів проти 

окремих видів; 3) оцінка комплексного впливу шкідливих організмів на 

формування урожаю. 

Програмою курсу передбачено вивчення наступних тем: Тема 1. Вступ в 

дисципліну; Тема 2. Основи прогнозування. Типи прогнозів; Тема 3. 

Прогнозування розвитку збудників хвороб у розсадниках та збудників хвороб 

хвої і листя; Тема 4. Прогнозування розвитку збудників судинних та некрозних 

хвороб; Тема 5. Прогнозування кореневих шкідників та збудників хвороб коренів 

деревних рослин; Тема 6. Прогнозування масових спалахів чисельності комах. 

 

2. Мета та цілі курсу 

Мета навчальної дисципліни полягає у професійній підготовці магістрів 

щодо вміння своєчасно прогнозувати епіфітотії та спалахи чисельності збудників 

хвороб та шкідників і призначати відповідні заходи боротьби з ними.  

Прогнози теоретично можливі для переважної більшості захворювань і на 

різний термін. Як правило, вони базуються на матеріалах лісопатологічних 

обстежень, аналізі кліматичних факторів та прогнозів погоди. Хоч нині 



прогнозування досить добре розроблено для ентомологічних об’єктів, але явно 

недостатньо – для збудників хвороб. Так, математичні моделі для прогнозування 

епіфітотій хвороб розроблені лише для кількох видів збудників. Прогноз 

захворювання та моделювання розвитку збудників хвороб засновані на знанні 

причин хвороб лісу, біологічних особливостей їх збудників, закономірностей 

впливу екологічних умов і метеорологічних факторів на вірулентність збудника 

і стійкість рослини-господаря, запасу інфекційного початку тощо.  

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти (ЗВО) має набути або 

розширити наступні фахові (ФК) компетентності, передбачені освітньою 

програмою спеціальності 205 – Лісове господарство: 

ФК 1. Здатність критично осмислювати проблеми лісового господарства й 

дотичні міждисциплінарні проблеми та приймати ефективні рішення щодо їх 

вирішення; 

ФК 3. Здатність оцінювати регіональні особливості природно-кліматичних 

умов для організації ефективного лісового господарства, виконання лісами 

різнопланових функцій та збільшення площ лісів; 

ФК 5. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі лісового 

господарства у широких або мультидисциплінарних контекстах. 

 

3. Результати навчання 

Завдання навчальної дисципліни: забезпечити своєчасне засвоєння 

зовнішніх ознак прояви патологічного процесу хвороби на деревній рослині; 

навчити магістрів кваліфіковано складати короткотерміновий, довгостроковий 

та багаторічний прогноз по головним збудникам хвороб та шкідникам.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти (ЗВО) 

повинен  

знати:  

- макроскопічні, мікроскопічні, фізичні та хімічні методи для виявлення 

патогенів головних хвороб деревних і чагарникових рослин;  

- методи обліків пошкоджень;  

- загальні відомості про хвороби та їх збудників, поширення та збереження 

цих збудників;  

- стадії розвитку інфекційного процесу;  

- методи фітопатологічних обстежень лісів, методи складання прогнозу.  

вміти:  

- складати сезонний та багаторічний прогноз хвороб деревних рослин та 

зміни чисельності шкідників; 

- оцінити фактори, які впливають на розвиток чисельності збудників 

хвороб, своєчасно назначати профілактичні заходи боротьби з ними;  

- планувати і проектувати економічно та екологічно ефективні лісозахисні 

методи боротьби.  

Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або вдосконалити наступні 

програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою програмою: 

ПРН 1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні 

наукові здобутки у сфері лісового господарства та є основою для оригінального 

мислення, забезпечення сталого розвитку та проведення досліджень. 

http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27043&displayformat=dictionary
http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=27160&displayformat=dictionary
http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=63311&displayformat=dictionary


ПРН 6. Оцінювати стан лісових фітоценозів, лісові ресурси в конкретних 

лісорослинних умовах, їх потенціал та прогнозувати можливості використання. 

ПРН 8. Розробляти та вдосконалювати технологічні і виробничі процеси, 

впроваджувати сучасні цифрові технології. 

ПРН 11. Застосовувати сучасні експериментальні та математичні методи, 

цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання 

складних задач лісового та мисливського господарства. 

 

4. Обсяг курсу – 4 кредитів ECTS (120 годин) 

Вид заняття Загальна кількість годин  

Лекції 16 

Практичні заняття  14 

Самостійна робота  90 

 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 

а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів. 

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних 

розділів дисципліни. 

 

5. Пререквізити 

Перелік дисциплін, які передують вивченню дисципліни «Діагностика 

шкідників та збудників хвороб»: «Лісова ентомологія», «Лісова фітопатологія», 

«Екологія», «Хімія», «Дендрологія», «Фізіологія рослин», «Метеорологія» на 

рівні бакалавра. 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: 

поточний контроль – 60 балів (відвідування занять, 

виконання завдань для самостійного опрацювання, 

робота під час практичних занять, написання модульних 

тестів); підсумковий контроль – 40 балів 

(диференційований залік) відповідно Положення про 

поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів 

вищої освіти НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-

pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-

zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf ).  

Вимоги до 

реферату, РГР, 

КР,КП, тощо 

не передбачено навчальним планом. 

Практичні заняття відвідування занять, своєчасне та самостійне виконання 

завдань – до 20 балів; усна відповідь на питання, 

розглянуті в практичному занятті – до 30 балів. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється 

по їх завершенню шляхом написання тесту. Оцінка 

успішності студента з дисципліни є рейтинговою і 

https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf
https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf
https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf


виставляється за стобальною шкалою з урахуванням 

оцінок засвоєння окремих модулів (середньо зважена між 

модулями). 

A – 90-100 балів, B – 82-89 балів, C – 75-81 балів, D – 66-74 балів, E – 60-

65 балів, FX – 0-59 балів 

 

7. Політики курсу 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Порядок ліквідації академічної заборгованості прописано 

в Положенні про поточне та підсумкове оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-

pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-

zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf ) 

Політика щодо 

перезарахування 

кредитів у 

випадку 

мобільності  

Університет визнає еквівалентними та перезараховує 

результати навчання здобувача вищої освіти у Закладі 

вищої освіти-партнері. Визнання результатів навчання у 

межах академічного співробітництва з ЗВО-партнерами 

здійснюється з використанням європейської системи 

трансферу та накопичення кредитів ECTS або з 

використанням системи оцінювання ЗВО-партнера згідно 

Положення про академічну мобільність учасників 

освітнього процесу НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-

pro-akademichnu-mobilnist-uchasnykiv-osvitnogo-

proczesu.pdf ). 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів) 

відповідно до Правил внутрішнього розпорядку в НУ 

«Чернігівська політехніка» (https://stu.cn.ua/wp-

content/uploads/2021/03/pravila-vn-rozp.pdf ) та Кодексу 

академічної доброчесності НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/06/kodeks-

akademichnoyi-dobrochesnosti-nova-redakcziya.pdf ) 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись індивідуально (в онлайн формі 

за погодженням із дирекцією інституту).  

Здобувач вищої освіти, який має більше 30% пропусків 

навчальних занять (без поважних причин) від загального 

обсягу аудиторних годин відповідної навчальної 

дисципліни згідно з індивідуальним начальним планом не 

допускається до складання екзамену (диференційованого 

https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf
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https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/06/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti-nova-redakcziya.pdf
https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/06/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti-nova-redakcziya.pdf


заліку) під час семестрового контролю, але має право 

ліквідувати академічну заборгованість у порядку, 

передбаченому Положенням про поточне та підсумкове 

оцінювання знань здобувачів вищої освіти Національного 

університету «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-

pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-

zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf ) 

Вільне відвідування занять (далі – ВВЗ) здобувачам 

вищої освіти (далі – ЗВО) Університету дозволяється з 

метою створення умов для навчання ЗВО, які не можуть 

відвідувати навчальні заняття з поважних причин за 

діючим розкладом. До поважних причин відносяться 

випадки, підтверджені відповідними документами, а саме: 

поєднання навчання зі спортивною та (або) громадською 

діяльністю, наявність дітей віком до 3-х років, вагітність, 

поєднання навчання з роботою за фахом, дуальне навчання 

(у разі його запровадження для окремих здобувачів вищої 

освіти), інші випадки. Вільне відвідування занять 

організовується відповідно Порядку надання дозволу на 

вільне відвідування занять здобувачам вищої освіти 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/03/p-vilne-vid.pdf) 
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