
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІТОСАНІТАРНИЙ МОНІТОРИНГ» 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»  
спеціальності 201 Агрономія 

 
Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальна кількість годин  та кредитів становить 90 години 3 кредитів 

ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Фітосанітарний моніторинг» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР 
«Бакалавр» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансованого природокористування». 

Мета 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. 

 
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 про можливі строки появи шкідливих 
організмів інтенсивності пошкодження ними культур, потенційно можливих 
втрат врожаю, а також рекомендація необхідних заходів захисту. 

 
Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Поняття про фітосанітарний прогноз шкідливих організмів.  
Тема 2. Прогноз розвитку шкідливих організмів. 
Тема 3. Фітосанітарний моніторинг поліфагів, шкідників і хвороб 

зернових колосових культур та кукурудзи. 
Тема 4. Моніторинг фітосанітарного стану посівів зернобобових 

культур та багаторічних бобових трав. 
Тема 5. Моніторинг фітосанітарного стану посівів соняшника, 

цукрових буряків та ріпаку. 
Тема 6. Моніторинг фітосанітарного стану овочевих культур та 

картоплі. 
Тема 7. Фітосанітарний прогноз розвитку бур'янів. 
Тема 8. Основні положення моніторингу шкідливих організмів в 

зерносховищах, складах і на елеваторах. 



У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 
будуть сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
 здатність планувати та управляти часом; 
 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; 
 здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 
 володіння комп’ютерними навичками; 
 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
 здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел; 
 вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
 здатність приймати обґрунтовані рішення; 
 здатність працювати в команді; 
 навички міжособистісної взаємодії; 
 здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
різного рівня (з експертами з інших галузей знань); 
 здатність працювати автономно; 
 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 
зобов’язань; 
 прагнення до збереження навколишнього середовища. 
Спеціальні предметні компетентності: 
 знати ознаки пошкодження сільськогосподарських культур 

шкідниками та симптоми прояву хвороб; 
 знати обладнання та прилади для обліку шкідливих організмів; 
 знати методи обліку шкідливих організмів; 
 знати види фітосанітарних прогнозів. 
 
Результати навчання: 
 вміти діагностувати шкідливі організми за зовнішнім проявом 

характеру пошкодження; 
 проводити обліки основних груп шкідливих організмів за сучасними  

методиками, 
 уміти користуватися обладнанням та приладами для обліку 

шкідливих організмів: 
 приймати обґрунтовані рішення щодо зменшення чисельності 

шкідливих організмів; 
 складати фітосанітарний прогноз розвитку бур'янів. 



 
Основними  формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Фітосанітарний моніторинг» є лекції, лабораторні заняття та самостійна 
робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 
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