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1. Мета навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є дати студентам знання щодо життєвих тенденцій 

розвитку основних груп патогенних організмів, які спричиняють епіфітотії та сформувати 

навички з визначення можливих причин раптового зростання їх кількості.  

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4,0  

Галузь знань 

20 «Аграрні науки і 

продовольство» 

Нормативна  

 

Модулів – 1 

Спеціальність 202 «Захист і 

карантин рослин» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

реферат, проблемні 

завдання, аналіз 

відомостей тощо 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь вищої освіти: 

магістр 

18 год. 4 

Практичні, семінарські 

–  

Лабораторні 

20 год. 8 

Самостійна робота 

82 год. 108 

Індивідуальні завдання:  

–  

Вид контролю: 

залік залік 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати:  

– причини виникнення епіфітотій та основні біотичні, абіотичні й антропогенні 

фактори, що на них впливають; 

– біологічні особливості патогенів, що викликають епіфітотійний процес;  

– джерела збудників інфекції;  

– механізм поширення патогенів;  

– форми прояву епіфітотійного процесу; 
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– особливості екологічних ніш збудників різних епіфітотійних груп; 

– еволюційно-екологічну стратегію життєвих циклів шкідливих організмів;  

– екологічні типи інфекцій;  

– принципи розробки адаптивних систем захисту рослин різних рівнів складності; 

 

вміти:  

– вибирати кращий тип стійких рослин за конкретних умов; 

– ідентифікувати збудників епіфітотій; 

– складати модель епіфітотійного процесу; 

– розробляти систему заходів захисту проти збудників інфекцій; 

– здійснювати прогноз епіфітотійного процесу;  

– керувати епіфітотійним процесом різних груп інфекцій у агроекосистемах.  

 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результати навчання 

РН 4.  

 

Уміти працювати самостійно як лідер, досягати ефективних результатів за 

обмежений час. 

РН 5. Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін 

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 

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і 

карантину рослин 

РН 17. Володіти знаннями з дотримання безпечних умов праці та охорони 

навколишнього середовища. 

 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

Компетентності Програмні результати навчання 

РН 4 РН 5 РН 7 РН 8 РН9 РН 10 РН 17 

ФК 1 + + + +    

ФК 6 + + + +  +  

ФК 8 + +  + + +  

ФК 9 + + +   + + 

 

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 6. Здатність систематизувати дані спалахів чисельності регульованих шкідливих 

організмів за матеріалами фітосанітарних служб і наукових установ, а також електронних 

геоінформаційних служб. 

ФК 8. Здатність обгрунтовувати методи для довгострокового регулювання, розвитку та 

поширення шкідливих організмв на основі науково-обгрунтованих моделей прогнозу, 

комплексних економічних порогів шкідливості, ефективності захисної дії корисних 

організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують 

високоефективний захист і карантин рослин. 
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ФК 9. Здатність розробляти комплексні заходи із захисту і карантину рослин для 

підприємств, установ, організацій усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з 

користуванням землею, водними об’єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням в сучасних 

формах землекористування. 

 

 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

за
 о

д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д
и

н
и

ц
ь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Лекції 0,5 18 9 

Практичні заняття - - - 

Лабораторні заняття 0,5 20 10 

Самостійна робота 0,25 82 20,5 

Модульна контрольна робота* 15 1 15 

Індивідуальні завдання 5,5 1 5,5 

Разом: - 60 

 
*На модульні контрольні роботи (МКР) 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 

Шифр результату 

навчання 
Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН5, РН7, РН8 Лк 3–9, Лб 1–14, Ср 1–10 10 20 

РН4, Лк 1–2, Лб 1 10 4,4 

РН 10, РН 17 Лб 2–10,  4 20 

РН4, РН5, РН7, 

РН 8, РН 9 

Індивідуальні завдання 2 3,6 

МКР 10 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 
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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 екзамену у формі 

тестування на ПК. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. 

Завданням екзамену 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 екзамену, 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 

екзамену, дорівнює 24. Максимально можлива кількість балів, отримана на екзамені – 40.  

Підсумкові бали за екзамен 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 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. (М 1) Епіфітотіологія та її місце у системі захисту рослин 

 

Змістовий модуль 1. (ЗМ 1) Структура епіфітотіології 

 

Тема 1. (Т 1) Сучасний стан і розвиток епіфітотіології. Епіфітотійний процес (2 год.) 

 

Тема 2. (Т 2) Форми прояву епіфітотійного процесу (2 год.) 

 

Тема 3.(Т 3) Екологічні ніші збудників хвороб у агроекосистемах (2 год.) 

 

 Тема 4. (Т 4) Еволюційно-екологічна стратегія життєвих циклів шкідливих організмів 

(2 год.) 

 

Тема 5. (Т 5) Насіннєві інфекції (2 год.) 

 

Змістовий модуль 2. (ЗМ 2) Збудники інфекцій та їх екологічна адаптація 
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Тема 6. (Т 6) Ґрунтові інфекції (2 год.) 

 

Тема 8. (Т 8) Трансмісивні інфекції (2 год.) 

 

Тема 9. (Т 9) Керування епіфітотійним процесом різних груп інфекцій в 

агроекосистемах (2 год.) 

 

 

9. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

№
 з

/п
  

Т
ем

а
 

Назва теми та її короткий зміст 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Епіфітотіологія та її місце у системі захисту рослин 

Змістовий модуль 1. Структура епіфітотіології 

1. Т 1 
Сучасний стан і розвиток епіфітотіології. 

Епіфітотійний процес 
2 0,5 

2. Т 2 Форми прояву епіфітотійного процесу 2 0,5 

3. Т 3 Екологічні ніші збудників хвороб у агроекосистемах 2 0,5 

4.  Т 4 
Еволюційно-екологічна стратегія життєвих циклів 

шкідливих організмів 
2 0,5 

Змістовий модуль 2. Збудники інфекцій та їх екологічна адаптація 

5. Т 5 Насіннєві інфекції 2 0,5 

6. Т 6 Ґрунтові інфекції 2 0,5 

7. Т 7 Повітряно-крапельні інфекції 2 0,5 

8. Т 8 Трансмісивні інфекції 2 0,5 

9. Т 9 Керування епіфітотійним процесом різних груп 

інфекцій в агроекосистемах 
2  

 Разом 18 4 
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10. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
№

 з
/п

 

Т
ем

а
 

Назва теми  

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Епіфітотіологія та її місце у системі захисту рослин 

Змістовий модуль 1. Структура епіфітотіології 

1. Т 1 Епіфітотійний процес та його ознаки 2 0,5 

2.  Т 2 
Стратегії життєвого циклу збудників інфекційних 

хвороб рослин 
2 0,5 

3. Т 3 Стратегії життєвого циклу комах-шкідників 2 1 

4.  Т 4 Стратегії життєвого циклу бур’янових рослин 2 1 

5.  Т 5 Стратегія поведінки збудників насіннєвих інфекцій 2 1 

6.  Т 6 
Стратегії життєвого циклу збудників інфекційних 

хвороб рослин 
2 1 

Змістовий модуль 2. Збудники інфекцій та їх екологічна адаптація 

7.  Т 7 Епіфітотіологія хвороб зернових культур 2 1 

8.  Т 8 
Епіфітотіологія хвороб коренебульбоплодів, 

овочевих і плодових культур 
2 1 

9. Т 9 
Екологічні ніші та еволюційні тактики збудників 

різних епіфітотійних груп 
2 0,5 

10. Т 10 
Еволюційно-екологічна стратегія життєвих циклів 

шкідливих організмів 
4 0,5 

 Разом 20 8 
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11. ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Тема Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Епіфітотіологія та її місце у системі захисту рослин 

Змістовий модуль 1. Структура епіфітотіології 

1 

Т 1 

Поняття “інфекція” та його значення 

Компоненти екосистеми інфекційного захворювання 

Джерело інфекції, поширення інфекції та сприйнятливі 

рослини як внутрішні біологічні фактори епіфітотійного 

процесу 

Вплив зовнішніх факторів на прояв епіфітотійного 

процесу 

16 24 

2 

3 

4 

5 

Т 2 

Спорадичне захворювання як форма прояву 

епіфітотійного процесу 

Епіфітотійний спалах як форма прояву епіфітотійного 

процесу 

Епіфітотія як форма прояву епіфітотійного процесу 

Панфітотія як форма прояву епіфітотійного процесу 

Міграція патогенів та її класифікація 

21 30 

6 

7 

8 

9 

Змістовий модуль 2. Збудники інфекцій та їх екологічна адаптація 

10 Т 3 Ґрунтові інфекції та їх ознаки 5 6 

11 Т 4 Насіннєві інфекції та їх ознаки 5 6 

12 
Т 5 

Повітряно-крапельні інфекції та їх ознаки 

Трансмісивні інфекції та їх ознаки 
10 12 

13 

14 Т 6 

Проаналізувати найбільш поширені в Україні хвороби 

пшениці та жита і визначити життєву стратегію, яка 

типова для них 

5 6 

15 Т 7 

Проаналізувати найбільш поширені в Україні хвороби 

картоплі та визначити життєву стратегію, яка типова для 

них 

5 6 

16 Т 8 Тактика розмноження та її еволюційне значення 4 6 

17 Т 9 Тактика виживання та її еволюційне значення 4 6 

18 Т 10 Тактика трофічних зв’язків та її еволюційне значення 4 6 

Разом  82 108 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій.  

Лабораторні заняття проводяться з використанням таблиць і слайдів, практичного 

оглядового матеріалу відповідно до методичних вказівок щодо виконання лабораторних 

завдань. Студенти виконують самостійне індивідуальне завдання з кожної теми, що включає 

теоретичні питання. 

 

13. Методичне забезпечення 

В якості методичного забезпечення при вивченні курсу використовуються: 
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1. Типова програма навчальної дисципліни; 

2. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни; 

3. Опорний конспект лекцій на паперовому носії. 

10. Методичне забезпечення 

В якості методичного забезпечення при вивченні курсу використовуються: 

1. Типова програма навчальної дисципліни; 

2. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни. 

3. Опорний конспект лекцій на паперовому носії. 

 

11. Рекомендована література 

1. Бейлин И. Г. Паразитизм и эпифитотиология. Москва. Наука, 1986. 351 с. 

2. Кулєшов А. В., Білик М. О. Фітосанітарний моніторинг і прогноз: навчальний 

посібник. Харків: Еспада, 2008. 512 с. 

3. Марютін Ф. М., Пантєлєєв В. К.,. Білик М. О. Фітопатологія: навчальний посібник; за 

ред. проф. Ф. М. Марютіна. Харків: Еспада, 2008. 552 с. 

4. Пересипкін В. Ф. Сільськогосподарська фітопатологія: підручник. К.: Аграрна освіта, 

2000. 451 с. 

5. Євтушенко М. Д., Марютін Ф. М. Термінологічний словник-довідник з ентомології, 

фітопатології, фітофармакології. Х.: ХДАУ, 1998. 201 с. 

6. Недвига О. Є. Словник понять і термінів з фітопатології: навч. посіб. Умань, 2001. 

302 с. 

7. Писаренко В. М. Фітосанітарний моніторинг. Методи захисту рослин. Інтегрований 

захист рослин. Полтава, 2007. 256 с. 

8. Палєєва Т. В. Визначник хвороб і шкідників рослин. М: ЕКСМО, 2004. 187 с. 
9. Микроорганизмы возбудители болезней растений; под ред. В. И. Билай. К.: Наукова думка. 

1988. 

ДОПОМІЖНА 

1. Определитель болезней растений / М. К. Хохряков, Т. Л. Доброзраков, К. М. Степанов, 

М. Ф. Летова; под ред.  М .К. Хохрякова. Ленинград: Колос. 1966. 592 с. 

2. 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. 

3. Наумова Н. Д. Анализ семян на грибную и бактериальную инфекцию. – М. – Л.: 1951. 

– 140 с. 

4. Бригадиренко В. В. Основи систематики комах: навч. посіб. Д.: РВВ ДНУ, 2003. 

204 с. 

5. Косолап М. П., Максимчук І. П Гербологія. К.: Вища школа, 2004. 363 с. 

7. Кравченко М. С., Царенко О. М. Гербологія. К.: Либідь, 2002. 351 с. 

12. Інформаційні ресурси 

 

Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, 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 (на розсуд викладача). 

Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати та дисертації, 

навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні 

програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

Міністерство освіти і науки України: www.mon.gov.ua/;  

▪ Головна державна інспекція захисту рослин: http://golovdergzahist.com.ua/;   

http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://golovdergzahist.com.ua/
http://golovdergzahist.com.ua/
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▪  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/;  

▪ Офіційний сайт компанії «Дюпон»:  http://www2.dupont.com/;  

▪ Офіційний сайт компанії «БАСФ Т.О.В.»:  http://www.basf.ru/;  

▪ Журнал «Пропозиція»: http://www.propozitsiya.com/;  

▪ Журнал «Агросектор»: http://journal.agrosector.com.ua/.  

 

 

http://www.agroscience.com.ua/
http://www.agroscience.com.ua/
http://karantin.gov.ua/
http://karantin.gov.ua/
http://www.syngenta.com/
http://www.syngenta.com/
http://www.bayer.ua/
http://www.bayer.ua/
http://www2.dupont.com/
http://www2.dupont.com/
http://www.basf.ru/
http://www.basf.ru/
http://www.propozitsiya.com/
http://www.propozitsiya.com/
http://journal.agrosector.com.ua/
http://journal.agrosector.com.ua/

