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Опис дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є професійна підготовка спеціалістів 

лісового господарства у галузі захисту лісу від хвороб. 

Завданнями вивчення дисципліни «Лісова фітопатологія» є: 

– оволодіння теоретичними і практичними знаннями в галузі захисту лісу від 

хвороб, які дають необхідну основу для науково обґрунтованого проведення 

лісозахисних заходів для боротьби та попередження масового розвитку хвороб в 

лісових насадженнях; 

– ознайомлення з основними групами та видами хвороб, які можуть бути 

потенційними хворобами лісових насаджень, їх впливом на стійкість деревних 

порід та насаджень, а також оволодіти сучасними методами захисту рослин;  

– дослідження механізмів збереження і передачі імунітету батьківських форм 

дочірнім;  

– формування знань про розробку методів захисту і покращення якості 

створюваних лісів;  

– формування знань щодо підвищення стійкості проти хвороб і шкідників 

основних лісоутворюючих видів;  

– ознайомлення з методами посилення імунітету проти хвороб і шкідників та 

стійкості проти несприятливих чинників зовнішнього середовища  деревних і 

чагарникових порід;  



– вивчення динаміки патологічного процесу, причин виникнення хвороби, її 

ознак, особливостей збудників, закономірностей поширення захворювання, 

значення зовнішнього середовища та факторів, що сприяють розвитку хвороби або 

гальмують її; 

– прогнозування хвороб, вивчення шкоди і втрат, що спричиняють хвороби 

лісу; 

– визначення методів попередження захворювання та лікування деревних та 

чагарникових порід. 

                                                         Структура курсу  

Години 

(лек./пр.) Тема Результати навчання Завдання 

Змістовий модуль 1. Причини та збудники хвороб рослин 

4/4 

1.1 Лісова 

фітопатологія на 

сучасному етапі 

розвитку 

Знати предмет і завдання лісової фітопатології, її зв'язок з 

мікологією, вірусологією, мікробіологією, екологією, 

ботанікою, лісівництвом та іншими лісівничими і 

біологічними дисциплінами, історію виникнення і розвиток 

лісової фітопатології як науки, роль фітопатології  в 

підвищенні продуктивності лісів. 

Питання 

4/4 

1.2 Неінфекційні 

фактори і 

причини, які 

викликають 

хвороби  

лісостанів та 

зелених 

насаджень 

Знати хвороби лісу, які викликаються абіотичними 

факторами, негативний вплив несприятливих ґрунтових 

умов на деревні рослини, вплив надлишку та дефіциту 

вологи на деревні та декоративні рослини, патологічні зміни 

у рослин внаслідок порушення балансу поживних речовин 

та мікроелементів.  

Питання 

4/3 

1.3 Інфекційні 

збудники хвороб 

деревних рослин 

Знати головні фітопатогенні і дерево руйнівні гриби, їх 

значення, типи бактеріальних хвороб дерево-чагарникових 

порід, їх характеристика, шкідливість, джерела і шляхи 

розповсюдження фітопатогенних бактерій.  

Тести 

4/4 

1.4 Патогенез та 

динаміка 

інфекційних та 

неінфекційних 

хвороб у лісах. 

Ознайомитися з фазами патологічного процесу при 

інфекційних хворобах рослин, особливостями їх розвитку, 

паталогічними змінами хворої рослини: фізіолого-біохімічні 

і анатомо-морфологічні порушення. Знати  поняття про 

епіфітотій, стадії розвитку епіфітотій, типи епіфітотій.  

Питання 

Змістовий модуль 2. Головні хвороби рослин 

4/3 

2.1 Методи та 

заходи захисту 

деревних рослин 

від збудників 

хвороб і 

пошкоджень 

Ознайомитися з видами нагляду за появою хвороб, метою їх 

здійснення, терміни проведення, прогнозом розвитку 

хвороб, карантином рослин. 

Питання 

4/4 

2.2 Хвороби 

рослин різного 

віку та їх окремих 

органів 

 

Знати хвороби плодів і насіння, систему заходів боротьби із 

збудниками хвороб, назиа хвороб і її збудника, органи, що 

уражаються даним збудником, коло рослин, що уражені 

шкідником, терміни появи захворювання, екологічні умови 

виникнення і розвитку хвороби, симптоми хвороби на різних 

етапах.  

Питання 



Години 

(лек./пр.) Тема Результати навчання Завдання 

4/4 

2.3 Судинні, 

некрозно-ракові та 

гнилеві хвороби 

деревних рослин 

 

Знати судинні хвороби, загальну характеристику та 

особливості розвитку, біологічні особливості збудників, 

діагностичні ознаки хвороб, систему заходів боротьби зі 

збудниками судинних хвороб, шкідливість розповсюдження 

та біологічні особливості збудників і діагностичні ознаки 

некрозів дерев систему заходів боротьби зі збудниками 

некрозних хвороб. 

Питання 

2/4 

2.4 Некрозні та 

судинні хвороби 

гілок і стовбурів 

Знати некрозні  хвороби, загальну характеристику та 

особливості розвитку, біологічні особливості збудників, 

діагностичні ознаки хвороб, систему заходів боротьби зі 

збудниками хвороб, шкідливість розповсюдження та 

біологічні особливості збудників і діагностичні ознаки 

некрозів дерев систему заходів боротьби зі збудниками 

некрозних хвороб. 
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Політика оцінювання 

Усне опитування, письмове опитування, виконання самостійних робіт, 

захист лабораторних робіт, тестовий контроль, екзамен. За результатами 

контролю студенти отримують бали, максимальна сумарна кількість яких в 

розрізі тем наведена в таблиці пункту 10.  

 

                               Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит Су-

ма Модуль № 1 

ЗМ № 1 ЗМ № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т9 Т10 Т11 

10 10 10 10 10 10 10 10 20 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінк

а ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 82-89 В добре  



74-81 С Зараховано 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 


