
 
 



 
 
  



1. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів по 

створенню інфекційних фонів у фітопатології. Студент повинен знати напрямки 

використання штучних і природних інфекційних фонів і вміти їх обґрунтувати. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни  

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 5,0  

Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність  

202 “Захист і карантин 

рослин” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання (реферат,  

курсова робота, РГР тощо) 

Семестр 

Загальна кількість  

годин − 120 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійна робота 

студента – 3 

Освітній ступінь: 

магістр 

16 год. 4 год 

Практичні 

- - 

Лабораторні 

18 год 8 год 

Самостійна робота 

86 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю: 

залік 
контрольна 

робота, залік 

 
3. Передумови для вивчення дисципліни 

Задачі: оволодіти основними методами створення інфекційних фонів у 

фітопатології. 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни студент 

повинен знати: види інфекційних фонів та їх застосування у відповідності поставленому 

завданню;вміти обґрунтувати напрямки використання штучних і природних інфекційних 

фонів. 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 

РН 7. Володіти спеціальними знаннями. 

РН 9. Володіти сучасними методологіями наукових досліджень. 

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для 

захисту і карантину рослин. 

РН 12. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

РН 14. Уміти працювати в команді 

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 7.  РН 9.  РН 10. РН 12. РН 14. РН 17. 

КС 1 + +  +   

КС 3   +  + + 

КС 4 + +  +  + 

КС 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 3. Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення шкідливих організмів і 

розробляти науково-організаційні основи застосування заходів захисту і карантину рослин. 

КС 4. Здатність встановлювати та оцінювати сезонну і багаторічну динаміку чисельності 

регульованих шкідливих організмів та високоефективно застосовувати методи ліквідації 

шкідливих організмів у часі та просторі. 

КС 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 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
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Модуль 1 
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Лекції 2,0 8,0 16,0 

Лабораторні заняття 2,0 9,0 18,0 

Самостійна робота 5,5 2,0 11,0 

Модульна контрольна робота* 15,0 1,0 15,0 

Разом:  60 

 

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 7, РН 10 Лк 1-3, Лб 1, Лб 9, Ср 2 9,5 15,5 

РН 9, РН 14 Лк 8, Лб 2-5, Лб 8 7,0 12,0 

РН 7, РН 12, РН 17 Лк 4-7, Лб 6-7, Ср 1 10,5 17,5 

РН 7, РН 9, РН 17 МКР1 9,0 15,0 

Разом: 36 60 

 

  



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. 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. Максимальна можлива кількість балів, отриманих 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 (М1). 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Інфекційні фони. 

Тема 1 (Т1). Загальні питання по методам створення інфекційних фонів у 

фітопатології. Поняття про інфекційний фон та його види. Роль методів створення 

інфекційних фонів та їх застосування у селекції нових сортів. Здатність рослин до 

зараження. 

Тема 2 (Т2). Причини прояву зараження, здатність рослин до захворювань та його 

оцінка. Виявлення причин різного проявлення зараження у межах одного генотипу. 

Фенотипічна здатність рослин до захворювань протягом онтогенезу. Інфекційний матеріал 

та його кількісна і якісна оцінка. Вплив умов середовища на зараження. 

Тема 3 (Т3). Штучні інфекційні фони. Елементи штучності та прийоми їх 

застосування в умовах зараження. Комбіновані інфекції. 

Тема 4 (Т4). Застосування інфекцій в умовах зараження. Способи і час внесення 

інфекційного матеріалу. Створення штучного інфекційного фону у залежності від біології 

збудника та фізіологічних властивостей рослини- господаря. Методи зараження ячменю 

полосатим гельмінтоспорозом. Застосування комбінованих інфекцій збудників хвороб на 

пшениці. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Методи інокуляції. 

Тема 5 (Т5). Методи інокуляції рослин при визначенні їх стійкості проти 

фітопатогенів. Інокуляція гілок, листків, стебел та інших органів рослин. 

Інокуляція рослин через квітки і зав'язі. Інокуляція насіння, плодів і коренеплодів. Методи 

заспорення колоса. 

Тема 6 (Т6). Методи інокуляції грунту. Інфекційне навантаження і життєздатність 

збудників хвороби. Підготовка матеріалу до інокуляції та методи її проведення. Методи 

інокуляції ґрунту. Дослідження популяції грибів. Визначення інфекційного навантаження і 

життєздатності збудників хвороби. Методи ідентифікації форм, біотипів (патотипів) і рас 

фітопатогенів. 

 



9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 Інфекційні фони 

1 Т1 Загальні питання по методам створення інфекційних фонів у 

фітопатології. Поняття про інфекційний фон та його види. Роль 

методів створення інфекційних фонів та їх застосування у 

селекції нових сортів. Здатність рослин до зараження. 

2 0,5 

2 Т2 Причини прояву зараження, здатність рослин до захворювань та 

його оцінка. Виявлення причин різного проявлення зараження у 

межах одного генотипу. Фенотипічна здатність рослин до 

захворювань протягом онтогенезу. Інфекційний матеріал та його 

кількісна і якісна оцінка. Вплив умов середовища на зараження 

2 1 

3 Т3 Штучні інфекційні фони. Елементи штучності та прийоми їх 

застосування в умовах зараження. Комбіновані інфекції. 
4 0,5 

4 Т4 Застосування інфекцій в умовах зараження. Способи і час 

внесення інфекційного матеріалу. Створення штучного 

інфекційного фону у залежності від біології збудника та 

фізіологічних властивостей рослини- господаря. Методи 

зараження ячменю полосатим гельмінтоспорозом. Застосування 

комбінованих інфекцій збудників хвороб на пшениці. 

4 1 

Разом за модуль 1 12 3 

Змістовий модуль 2. Методи інокуляції 

5 Т5 Методи інокуляції рослин при визначенні їх стійкості проти 

фітопатогенів. Інокуляція гілок, листків, стебел та інших органів 

рослин. Інокуляція рослин через квітки і зав'язі. Інокуляція 

насіння, плодів і коренеплодів. Методи заспорення колоса. 

2 0,5 

6 Т6 Методи інокуляції ґрунту. Інфекційне навантаження і 

життєздатність збудників хвороби. Підготовка матеріалу до 

інокуляції та методи її проведення. Методи інокуляції ґрунту. 

Дослідження популяції грибів. Визначення інфекційного 

навантаження і життєздатності збудників хвороби. Методи 

ідентифікації форм, біотипів (патотипів) і рас фітопатогенів. 

2 0,5 

Разом за модуль 2 4 1 

Разом 16 4 

 

10. Теми лабораторних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Методи інокуляції 

1 Т5 Методи створення інфекційних фонів збудників основних 

хвороб пшениці. 
2 0,5 

2 Т6 Методи створення інфекційних фонів збудників основних 

хвороб ячменю та кукурудзи. 
1 0,5 

3 Т5 Методи створення інфекційних фонів збудників основних 2 1 



хвороб ріпаку та соняшнику. 

4 Т5 Методи створення інфекційних фонів збудників основних 

хвороб бобових культур. 
2 1 

5 Т5 Методи створення інфекційних фонів збудників основних 

хвороб буряків і моркви. 
2 1 

6 Т6 Методи створення інфекційних фонів збудників основних 

хвороб картоплі. 
1 1 

7 Т6 Методи створення інфекційних фонів збудників основних 

хвороб помідорів. 
2 1 

8 Т6 Методи створення інфекційних фонів збудників основних 

хвороб огірків. 
2 1 

9 Т6 Методи створення інфекційних фонів збудників основних 

хвороб капусти. 
2 0,5 

10 Т6 Методи створення інфекційних фонів збудників основних 

хвороб плодових культур. 
2 0,5 

Разом 18 8 

 

11. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 Інфекційні фони 

1 Т1 Загальні питання по методам створення інфекційних фонів у 

фітопатології. Приклади організаційних заходів створення 

природного інфекційного фону. 

16 18 

2 Т2 Причини прояву зараження, здатність рослин до захворювань та 

його оцінка. Методики визначення стійкості сорту у межах 

одного генотипу та пояснити різну ураженість рослин на 

прикладі твердої сажки пшениці. Приклади ураження рослин 

хворобами протягом онтогенезу. Основні грунтові фактори, які 

впливають на розвиток кили капусти. Роль температурного 

фактора на розвиток жовтої іржі пшениці. 

20 22 

3 Т3 Штучні інфекційні фони. Спосіб і час внесення інфекційного 

матеріалу в залежності від біології збудника. Метод 

застосування комбінованої інфекції жовтої іржі, борошнистої 

роси і бурої листової іржі. 

18 22 

4 Т4 Застосування інфекцій в умовах зараження. Спосіб і час 

внесення інфекційного матеріалу в залежності від біології 

збудника. Метод застосування комбінованої інфекції жовтої 

іржі, борошнистої роси і бурої листової іржі. 

18 20 

Разом за модуль 1 72 82 

Змістовий модуль 2. Методи інокуляції 

5 Т5 Методи інокуляції рослин при визначенні їх стійкості проти 

фітопатогенів. Приклади організаційних заходів створення 

природного інфекційного фону. Лабораторні методи досліджень 

фітопатогенних бактерій із визначення їх вірулентності, 

агресивності, патогенності. Міжнародні набори сортів 

диференціаторів озимої пшениці для визначення расового складу 

популяції збудників бурої листової іржі пшениці, жовтої іржі 

14 26 



злаків, борошнистої рос и злаків, летючої сажки та опануйте 

роботу із шкалами з метою визначення типів ураження і типів 

імунності сортів-диференціаторів при їх заражені названими 

збудниками хвороб. 

Разом за модуль 2 14 26 

Разом 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 із забезпеченням усіх необхідних матеріалів та обладнання. 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

Базова 

1. Довідник із захисту рослин / за ред. М. П. Лісового. Київ : Урожай, 1999. 744 с.  

2. Довідник по захисту польових культур / за ред. В. П. Васильєва, М. П. Лісового. 

Київ : Урожай, 1993. 223 с.  

3. Захист зернових культур від шкідників, хвороб і бур'янів при інтренсивних 

технологіях / за ред. В. А. Арєшникова, М. П. Гончаренка. Київ : Урожай, 1992. 223 с. 

4. Українська інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків / за ред. 

О. М. Ткаченка, М. В. Роїка. Київ : Академпрес, 1998. 185 с. 

Допоміжна 
5. Болезни сельскохозяйственных культур / под ред. В. Ф. Пересыпкина. Київ : 

Урожай, 1989. Т.1. 216 с.; 1990. Т.2. 448 с; 1991. Т.3. 208 с.  

6. Эгураздова А. С., Поляков И. Я. Фитосанитарная диагностика и прогнозирование 

в современном растениеводстве. Москва : ВНИИТЭИ Агропром, 1990. 58 с.  

7. Интегрированная защита растений / под ред. Ю. Н. Фадеева, К. В. Новожилова. 

Москва : Колос, 1981. 335 с.  

8. Пестициды / С. С. Кукленко, С. Д. Володкович, В. И. Мартиненко и др. Москва : 

Колос, 1992. 237 с. 

Інформаційні ресурси 
9. http://www.bayer.ua/ 

10. www.syngenta.ua 

11. http://eol.org (an online encyclopedia of life) 

12. http://www.indexfungorum.org/names/names.asp 

13. www.binran.ru/science/periodicheskiye-izdaniya/mikologiya-i-fitopatologiya  

14. www.seminis.com  

15. www.cul.com.ua/preview/prakt_fitopat 
 

http://www.bayer.ua/
http://www.syngenta.ua/
http://www.seminis.com/
http://www.cul.com.ua/preview/prakt_fitopat

