
Силабус курсу (НП 2018 року вступу) 

Лісова фітопатологія 

Навчальна практика 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство 

Рік навчання: 1 Семестр: 6  

Кількість кредитів: 0.5  

Мова викладання: українська 

 

Керівник курсу 

к. с.- г. н., доцент Андреєва Олена Юріївна 

andreeva-lena15@ukr.net, +380963515130 

 

Опис дисципліни 

Мета навчальної практики дисципліни «Лісова фітопатологія» є 

ознайомлення з основними групами та типами хвороб деревних рослин, їх 

впливом на погіршення стану, зниження стійкості, продуктивності лісостанів та 

їх захисних санітарно - гігієнічних властивостей, а також з сучасними засобами 

і методами захисту об'єктів лісового господарства. 

 

Структура курсу 

Години 

 

Тема Результат навчання Завдання 

6 Неінфекційні 

фактори і 

причини, які є 
причиною 

хвороб 

лісостанів та 
зелених 

насаджень 

Ознайомитися з хворобами лісу, які 

спричинені різними видами екологічних 

факторів. Навчитися планувати заходи 
запобігання появи хвороб лісових 

насаджень. 

індивідуальні 

завдання 

6 Методи та 

засоби захисту 

деревних 
рослин від 

збудників 

хвороб і 

пошкоджень 

Ознайомитися з лісогосподарським 

методом попередження розвитку 

хвороб: використання здорового 
посівного і посадкового матеріалу, 

своєчасне і правильне проведення 

агротехнічних заходів на розсадниках і 

в культурах, правильний вибір порід, 
підбір стійких порід і форм, створення 

змішаних насаджень, реконструкція 

насаджень, проведення санітарних 
рубок, виконання санітарних правил.  

індивідуальні 

завдання 

3 Хвороби плодів 
і насіння 

Ознайомитися з хворобами, що 
розвиваються при зберіганні насіння 

індивідуальні 

завдання 



система заходів 

боротьби із 

збудниками 

хвороб 

(гнилі, пліснявіння плодів і насіння) та 

заходами що запобігають їх 

виникнення. 
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Невчасно виконаний та зданий 
звіт оцінюються нижчою оцінкою (-10-20% від загальної підсумкової оцінки).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування навчальної практики є 

обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (підтверджених документально) дозволяється 
перескладання пропущених занять.  

 

Оцінювання: шкала оцінювання 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Для екзамену, диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи) 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно Зараховано 

В 82-89 
4 

Дуже добре  

С 74-81 Добре 

D 64-73 
3 

Задовільно  

Е  60-63 Достатньо 

FX 35-59 2 
Незадовільно з можливістю 

перескладання 

Незараховано з 

можливістю 

перескладання 

F 0-34  

Незадовільно з обовʼязковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Незараховано з 

обовʼязковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 


