
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  



1. Мета навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни є навчити студентів: теоретичних 
основ і правильний методичний підхід до діагностики хвороб і практичні навики цієї 
роботи; формування у майбутніх фахівців знань з особливостей прояву хвороб 
рослин та вміння проводити діагностику патологій різної етіології спеціальними 
методами. 

 
 

2. Обсяг навчальної дисципліни 
 

Найменування  
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  
навчальної дисципліни 
денна 
форма 

заочна 
форма 

Кількість кредитів – 4,0  
Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 
продовольство» 

вибіркова 

Модулів – 1  

Спеціальність  
202 «Захист і карантин 

рослин» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 2-й 2-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  
(реферат) 

Семестр 

Загальна кількість  
годин − 120 

3-й 3-й 
Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійна робота студента 
− 4 

Освітній ступінь: 
магістр 

16 год. 6 год. 
Лабораторні  

18 год. 6 год. 
Самостійна робота 

86 год. 108 год. 
Індивідуальні завдання:  

  
Вид контролю: 

екзамен  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Передумови для вивчення дисципліни. 
Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: студент повинен 
знати: 
 видовий склад збудників окремих хвороб грибного, бактеріального, 

вірусного, фітогельмінтозного походження, що уражують основні сільськогосподарські 
культури; 

 симптоматику хвороб рослин, спричинених різними біотичними та 
абіотичними факторами; 

 морфологію, систематику, фізіологію і біохімію мікроорганізмів, суть 
найважливіших мікробіологічних процесів, що відбуваються в природі; 

 біологічні особливості розвитку збудників грибного, бактеріального, 
вірусного, фітогельмінтозного походження, що уражують основні сільськогосподарські 
культури; 

 сучасні методи визначення хвороб  сільськогосподарських культур;  
студент повинен вміти: 

 встановлювати симптоми хворої рослини; 
 користуватися методами та способами сільськогосподарської експертизи 

насіннєвого матеріалу, рослин та ґрунту; 
 самостійно проводити обстеження рослин у польових та лабораторних 

умовах; 
 використовувати знання з основ ботаніки, генетики, селекції та насінництва, 

мікробіології, мікології, вірусології, фізіології рослин, екології, 
ґрунтознавства, меліорації, агрохімії, землеробства, рослинництва з основами 
кормо виробництва, фітопатології для освоєння дисципліни. 

 

 
4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 
 

Шифр Результат навчання 
РН 5 Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін. 
РН 6 Уміти використовувати статистично-математичні методи  та інформаційні 

технології. 

РН 7 Володіти спеціальними знаннями. 
РН 8 Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

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

РН 9 Володіти сучасними методологіями наукових досліджень. 
 
 
 
 
 



5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами 

 
 

Компетентності Програмні результати навчання 
РН 5 РН 6 РН 7 РН 8 РН 9 

ФК 1 + + + + + 
ФК 2 + + + + + 
ФК 3 + + + + + 

 
 

ФК 1. Здатність обґрунтовувати методики з визначення та ідентифікації 
шкідливих організмів, проводити діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, 
нематод, гризунів та бур'янів за стадіями розвитку і етапами органогенезу рослин. 

ФК 2. Здатність розробляти логічні моделі та технологічні схеми визначення 
об'єктів регулювання з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів у 
процесі їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації під час експорту, 
імпорту, транзиту продукції рослинного походження засобами космічної зйомки за 
методиками дистанційного і стаціонарного фітосанітарного моніторингу. 

ФК 3. Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення шкідливих 
організмів і розробляти науково-організаційні основи застосування  заходів захисту і 
карантину рослин. 

 
6. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 
 
 
 

Вид заняття 
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Лекції 2,0 8 16,0 
Практичні заняття – – – 
Лабораторні роботи 2,0 9 18,0 
Семінарські зняття – – – 
Самостійна робота 1,4 

 
10 14,0 

Модульна контрольна робота* 12,0 1 12,0 
Індивідуальні завдання – – – 

Разом: – 60 
 



На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не 
менше 20 % від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час 
поточного контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

 
 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 
 
 

Шифр 
результату 
навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 
кількість балів 

(репродуктивний 
рівень)** 

Максимальна 
кількість балів 

(творчий 
рівень) 

36 60 
РН 5 Лк 1, Лб 1, Ср 1 3,24 5,4 
РН 7 Лк 2–3, Лб 2–3, Ср 2 4,08 6,8 
РН 6 Лк 4, Лб 4, Ср 3–4 5,64 9,4 

РН 8, РН 9 Лк 5–8, Лб 5–9 , Ср 5–10 15,84 26,4 
РН 5,  
РН 6, 
РН 7,  
РН 8 
РН 9 

МКР1 7,2 12 

Разом: 36 60 
 

**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 
знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 
положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 
використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 
вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 
лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно 
формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та 
взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 
студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 
дисципліни – 36 балів.  

 
 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  
й підсумкового контролю 

 
Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі 
тестування на ПК. Залікові тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням 
заліку є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 
взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення 
практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які 



передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 
дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з 
навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 
контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 
Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 
підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 
заліку, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 
що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 
заліку та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
 
 

8. Програма навчальної дисципліни 
 
Модуль 1 (М 1). Методи діагностики хвороб рослин різної етіології. 
Змістовий модуль 1 (ЗМ 1). Методи діагностики грибних та бактеріальних хвороб рослин.  

Тема 1 (Т 1). Вступ. Діагностика грибних хвороб за зовнішніми ознаками. 
Тема 2 (Т 2). Біологічний метод діагностики грибних хвороб рослин. 
Тема 3 (Т 3). Гістологічний, молекулярний, імунологічний та фізико-хімічний 

методи діагностики хвороб. 
Тема 4 (Т 4). Визначення типу бактеріозів у рослин. Біологічний метод 

діагностики бактеріозів рослин. 
Тема 5 (Т 5). Методи встановлення морфологічних та фізіологічних ознак 

фітопатогенних бактерій, ідентифікація виду та діагностування бактеріозів. 
Тема 6 (Т 6). Метод серологічної діагностики бактеріозів, метод використання 

бактеріофагів, молекулярна діагностика бактеріозів. 
Змістовий модуль 2 (ЗМ 2). Методи діагностики вірусних, нематодозних та 
непаразитарних хвороб рослин. 

Тема 7 (Т 7). Методи діагностики вірусних хвороб рослин. 
Тема 8 (Т 8). Методи діагностики нематодозних хвороб рослин.  
Тема 9 (Т 9). Методи діагностики непаразитарних хвороб рослин.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Теми лекцій 
 

№ 
з/п 

Те
ма

  
Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. Методи діагностики хвороб рослин різної етіології. 
Змістовий модуль 1. Методи діагностики грибних та бактеріальних хвороб рослин. 

1 Т1 Вступ. Діагностика грибних хвороб за зовнішніми ознаками 2 0,5 

2 Т2 Біологічний метод діагностики грибних хвороб рослин 2 1 

3 Т3 
Гістологічний, молекулярний, імунологічний та фізико- 
хімічний методи діагностики хвороб 2 0,5 

4 Т4 

Біологічний метод діагностики бактеріозів рослин. Методи 
встановлення морфологічних та фізіологічних ознак 
фітопатогенних бактерій, ідентифікація виду та 
діагностування бактеріозів 

2 0,5 

5 Т5 
Метод серологічної діагностики бактеріозів, метод 
використання бактеріофагів, молекулярна діагностика 
бактеріозів 

2 0,5 

Разом за ЗМ 1 10 3 

Змістовий модуль 2. Методи діагностики вірусних, нематодозних та непаразитарних 
хвороб рослин 

6 Т6 Методи діагностики вірусних хвороб рослин 2 1 

7 Т7 Методи діагностики нематодозних хвороб рослин 2 1 

8 Т8 Методи діагностики непаразитарних хвороб рослин 2 1 

Разом ЗМ 2 6 3 
Разом за модуль 1 16 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Теми лабораторних занять 
 

№
 з/

п 

Те
ма

 

 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. Методи діагностики хвороб рослин різної етіології 
Змістовий модуль 1. Методи діагностики грибних та бактеріальних хвороб рослин 

1 Т1 Візуальний метод діагностики грибних хвороб 2 0,5 

2 Т2 Біологічний метод діагностики грибних хвороб рослин 2 1 

3 Т3 Мікроскопічний метод діагностики грибних хвороб 
рослин 

2 0,5 

4 Т4 Методи, які використовують у діагностиці бактеріозів 1 0,5 

5 Т5 Виявлення бактерій в тканинах рослин 1 0,5 

6 Т6 
Методи встановлення морфологічних та фізіологічних 
ознак фітопатогенних бактерій 2 0,5 

7 Т7 Серологічний метод вивчення видового складу 
бактерій. Методи визначення патогенності бактерій 

2 0,5 

Разом за ЗМ 1 12 4 

Змістовий модуль 2. Методи діагностики вірусних, нематодозних та 
непаразитарних хвороб рослин 

8 Т8 Методи діагностики вірусних хвороб рослин 2 1 

9 Т9 Методи діагностики нематодозних хвороб рослин 2 0,5 

10 Т10 Діагностика хвороб рослин, спричинених абіотичними 
факторами 2 0,5 

Разом за ЗМ 2 6 2 
Разом за модуль 1 18 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Самостійна робота 

№
 з/

п 
Те

ма
 

 
 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. Методи діагностики хвороб рослин різної етіології 
Змістовий модуль 1. Методи діагностики грибних та бактеріальних хвороб рослин 

1 Т1 Нетипові симптоми грибних хвороб. Схожість симптомів 
мікозів, бактеріозів, вірозів та хвороб непаразитарного 
походження на різних етапах патологічного процесу. 
Методи відбирання зразків рослин для діагностики в 
лабораторних умовах 

6 10 

2 Т2  Провокування мікроскопічного аналізу грибів та 
діагностики спричинених ними хвороб. Мікроскопічний 
аналіз структур грибів на уражених рослинах 

10 10 

3 Т3 Методи приготування мікроскопічних препаратів для 
світлової, люмінесцентної та електронної мікроскопії 

6 10 

4 Т4 Молекулярний, імунологічний та фізико-хімічний методи 
діагностики мікозів рослин 

8 10 

5 Т5 Методи виявлення бактерій у рослинах 15 10 

6 Т6 Методи встановлення морфологічних та фізіологічних 
ознак фітопатогенних бактерій, ідентифікація виду та 
діагностування бактеріозів. 

10 10 

7 Т7 Реакція аглютинації. Реакція преципітації. Використання 
бактеріофагів. Метод полімеразної ланцюгової реакції. 

16 10 

Разом за ЗМ 1 71 70 

Змістовий модуль 2. Методи діагностики вірусних, нематодозних та  
непаразитарних хвороб рослин 

8 Т8 Діагностика вірусних хвороб із використанням 
серологічних методів.  

5 18 

9 Т9 Методи виявлення нематод в рослинах. Ізоляція нематод із 
ґрунту і рослинних тканин.  

5 10 

10 Т10 Визначення уражень рослин, викликаних забрудненням 
навколишнього середовища, пошкоджених морозами, 
сонячними опіками, водним стресом, елементами 
живлення. 

5 10 

Разом за ЗМ 2 15 38 
Разом за модуль 1 86 108 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 
засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття  проводяться у 
лабораторіях кафедри. 

 



13. Рекомендовані джерела інформації 

БАЗОВА: 
1. Методика проведення фітопатологічних досліджень за штучного зараження рослин 

/ За ред. С.О. Ткачик – К.: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 76 с. 
2. Кирик М. М., Піковський М. Й. Діагностика хвороб рослин // Методичні 

рекомендації для студентів із спеціальності 8.130104 – «Захист рослин». Київ : Видав. 
центр НАУ, 2006. 26 с. 

3. Бабич А. Г., Бабич О. А. Нематологія // Методичні рекомендації до проведення 
лабораторних занять для підготовки студентів із напряму 095.105 – «Захист рослин». 
НУБіП. 2011 р., 63 с. 

4. Методы экспериментальной микологии: Справочник / И. А. Дудка, С. П. Вассер, 
И. А. Элланская и др.; Под ред. В. Й. Билай. Київ : Наукова думка, 1982. 452 с. 

5. Методы определения болезней и вредителей сельскохозяйственных растений / Пер. 
с нем. К. В. Попковой, В. А. Шмыгли. Москва: Агропромиздат, 1987. 224 с. 

 
ДОПОМІЖНА: 

6. Определитель болезней растений / М. К. Хохряков, T. JI. Доброзраков, 
К. М.  Степанов, М. Ф. Летова; Под ред. / М. К. Хохрякова. Ленинград: Колос. 1966. 592 с. 

7. Визначник грибів України / Морочковський С. Ф., Зерова М. Я., Дудка І. О. та ін. 
Київ, 1967–1972. Т. 1-5.  254 с., 516 с., 695 с., 316 с., 240 с. 

8. Наумова Н. А. Анализ семян на грибную и бактериальную инфекцию. Москва : 1951. 
140 с. 

9. Бактериальные болезни растений // Под. ред. В. П. Израильского. Москва: 
Сельхозгиз, 1960. 468 с. 

10. Кирьянова Е. С., Краль Э. Л. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с 
ними. Ленінград : Наука, Том 1.  443 с. 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо): 
– бібліотеки Житомирської національного агроекологічного університету, 
– Житомирської  обласної  універсальної  наукової  бібліотеки  ім.  Олега Ольжича 
(http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), 
– Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, 
Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек. 

2. Онлайн-бібліотеки: Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук 
України: http://www.ipp.gov.ua/; Всеросійского науково-дослідного інституту захисту 
рослин (ВІЗР) http://vizrspb.narod.ru/; Брянської сільськогосподарської академії 
http://www.bgsha.com/ru/index.php/; веб-сторінка кафедри захисту рослин 
(http://www.znau.edu.ua/agronomichesk/kaf_zah_rosl/) та інші онлайн-бібліотеки. 

3. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 
дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 
комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

4. Ресурси мережі Інтернет: 
▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/; 
▪ Головна державна інспекція захисту рослин: http://golovdergzahist.com.ua/; 
▪ Електронна енциклопедиція сільського господарства: 

http://www.agroscience.com.ua/; 
▪ Державна інспекція з карантину рослин: http://karantin.gov.ua/; 
▪ Офіційний сайт компанії «Сингента»:  http://www.syngenta.com/; 
▪ Офіційний сайт компанії «Байєр»:  http://www.bayer.ua/. 
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