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1. Мета навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти компетентностей 

щодо симптомів патологічних змін у насінні сільськогосподарських культур; впливу хвороб на 

морфофізіологічні зміни та посівні якості насіннєвого матеріалу; встановлення видового складу 

збудників захворювань, їх морфологічних особливостей; вивчення причин і закономірностей, 

що спричинюють ураження генеративних органів рослин фітопатогенами; підбір методів та 

способів фітопатологічної експертизи насіння сільськогосподарських культур згідно з чинними 

Національними ДСТУ, міжнародними стандартами та останніми науковими розробками; 

планування заходів щодо запобігання інфікуванню насіння фітопатогенами та поліпшення його 

посівних якостей.  

 

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» 
обов’язкова 

Спеціальність 202 «Захист і 

карантин рослин» 

Модулів – 1 

Освітній ступінь: 

магістр 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  (реферат, 

курсова робота, РГР тощо) 
Семестр 

Загальна кількість годин − 120 

 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –  3 

сам. роб. студ. −  7 

18 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

 - год. 

Лабораторні 

24 год. 8 год. 

Самостійна робота 

78 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:  

- год 

Вид контролю: 

залік 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: 

- поширення і шкідливість хвороб сільськогосподарських культур, що передаються через 

насіннєвий матеріал в умовах України; 

- механізм виникнення патологічних змін у насінні сільськогосподарських культур; 

- шляхи зниження ураження та травмування насіння; 
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- методи отримання здорового насіннєвого матеріалу; 

- особливості діагностики основних груп мікроорганізмів, що викликають патологічні 

зміни. 

студент повинен вміти:  

- визначати патологічні зміни насіннєвого матеріалу за зовнішніми ознаками; 

- визначати видовий (родовий) склад фітопатогенної мікрофлори насіння; 

- визначати видовий (родовий) склад сапрофітної мікрофлори насіння; 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Шифр Результат навчання 

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 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності Програмні результати навчання 

РН 8 РН 9 РН 10 

ФК1 + +  

ФК3  + + 

 

 

ФК 1. Здатність обґрунтовувати методики з визначення та ідентифікації шкідливих 

організмів, проводити фітосанітарну 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. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

М
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Модуль 1 

К
іл

ь
к
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ц
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М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

Лекції 0,5 18 9,0 

Практичні заняття - - - 

Лабораторні роботи 0,5 24 12,0 

Семінарські зняття - - - 

Самостійна робота 0,25 78 19,5 

Модульна контрольна робота
* 

19,5 1 19,5 

Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 60 
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*
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 модулем1 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)
** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН8  Лк 1, Лк 2, Лб 1, Ср 1-6 8,0 14,0 

РН9 Лк 2, Лк 3, Лб 2, Ср 7-12 8,0 14,0 

РН8, РН9, 

РН10 

Лк 4-10, Лб 3-12, Ср 13-24 
8,0 14,0 

РН8, РН9, 

РН10  
МКР1 12,0 18,0 

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. 

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 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.  
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8. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 (М 1). Методи фітопатологічної експертизи насіння 

сільськогосподарських культур. Патології насіння сільськогосподарських культур 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Загальні принципи патології насіння сільськогосподарських 

культур. 

Тема 1 (Т1). Вступ. Значення дисципліни у виробництві насіннєвого матеріалу та 

підвищенні якості продукції рослинництва. 

Тема 2 (Т2). Методи фітопатологічної експертизи насіння сільськогосподарських 

культур. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ 2). Патологія насіння зернових і бобових культур та визначення 

його зараженості збудниками хвороб.  

Тема 3 (Т 3). Патологія насіння зернових культур. 

Тема 4 (Т 4). Патологія насіння бобових культур. 

Змістовий модуль 3 (ЗМ 3). Визначення зараженості насіння технічних культур 

збудниками хвороб. 

Тема 5 (Т 5). Патологія насіння цукрових буряків. 

Тема 6 (Т 6). Патологія насіння соняшника, льону, конопель. 

Тема 7 (Т 7). Патологія насіннєвого матеріалу картоплі. 

Змістовий модуль 4 (ЗМ 4). Патологія насіння овочевих і баштанних культур та 

визначення їхзараженостізбудниками хвороб. 

Тема 8 (Т 8). Патологія насіння хрестоцвітих і пасльонових овочевих культур. 

Тема 9 (Т 9). Патологія насіння баштанних культур. 

9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Методи фітопатологічної експертизи насіння сільськогосподарських культур. 

Патології насіння сільськогосподарських культур 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи патології насіння сільськогосподарських культур 

1 Т1 Вступ. Значення дисципліни у виробництві насіннєвого 

матеріалу та підвищенні якості продукції рослинництва 
2 1 

2 Т2 Методи фітопатологічної експертизи насіння 

сільськогосподарських культур 
2 1 

Змістовий модуль 2. Патологія насіння зернових і бобових культур та визначення його 

зараженості збудниками хвороб 

3 Т3 Патологія насіння зернових культур 4 1 

4 Т4 Патологія насіння бобових культур 2 - 

Змістовий модуль 3. Визначення зараженості насіння технічних культур збудниками хвороб 

5 Т5 Патологія насіння цукрових буряків 2 1 

6 Т6 Патологія насіння льону, конопель 2 - 

7 Т7 Патологія насіннєвого матеріалу картоплі 2 - 

Змістовий модуль 4. Патологія насіння овочевих і баштанних культур та визначення їх 

зараженості збудниками хвороб 

8 Т8 Патологія насіння хрестоцвітих і пасльонових овочевих 

культур 
1 - 

9 Т9 Патологія насіння баштанних культур 1 - 

Разом за модуль 1: 18 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. Методи фітопатологічної експертизи насіння сільськогосподарських культур. 

Патології насіння сільськогосподарських культур 

1 Т1 Основні поняття та терміни дисципліни 2 - 

2 Т2 
Основні методи фітопатологічної експертизи насіння 

сільськогосподарських культур 

2 2 

3 Т3 
Аналіз насіння зернових культур на зараженість хворобами 

(пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, рис) 

8 2 

4 Т4 
Аналіз насіння зернобобових культур на зараженість хворобами 

(соя, горох, квасоля) 

2 1 

5 Т4 
Аналіз насіння бобових трав на зараженість хворобами 

(конюшина, люцерна, вика, люпин) 

2 - 

6 
Т5, 

Т6 

Аналіз насіння технічних культур на зараженість хворобами 

(цукрові буряки, соняшник, льон) 
2 1 

7 Т7 Аналіз насіннєвого матеріалу картоплі на зараженість хворобами 2 1 

8 Т8 
Аналіз насіння овочевих культур на зараженість хворобами 

(морква, капуста, редька, томати, огірки) 

2 1 

9 Т9 
Аналіз насіння баштанних культур на зараженість хворобами 

(кавуни, дині) 

2 - 

Разом за модуль 1: 24 6 

Всього: 24 8 

 

11. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Методи фітопатологічної експертизи насіння сільськогосподарських культур. 

Патології насіння сільськогосподарських культур 

1 Т1 
Зниження посівних та господарських якостей насіння через 

ураження хворобами 
12 18 

2 Т2 Новітні методи фітопатологічної експертизи насіння 12 18 

3 Т3 Сапрофітна мікобіота насіння зернових культур 14 18 

4 Т4 Заходи з обмеження розвитку хвороб насіння бобових культур 14 18 

5 Т5 Виробництво високоякісного насіння технічних культур 14 18 

6 Т6 
Заходи з обмеження розвитку хвороб насіння овочевих і 

баштанних культур 
12 18 

Всього за модуль 1: 78 108 

Всього: 78 108 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться з використанням 

насіннєвого матеріалу сільськогосподарських культур, спеціальних приладів та обладнання 
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(мікроскопи, бінокуляри, лупи, пінцети, чашки Петрі, ростильні, фільтрувальний папір, тощо).   

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. . ДСТУ 4138-2002. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості. 

[Чинний від 2004-01-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2003. 173 с. (Національні стандарти 

України). 

2. ДСТУ 5082:2008. Буряки цукрові. Методи визначення насіннєвої інфекції. [Чинний від 

2010-01-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2010. 4 с. (Національні стандарти України). 

3. Использование полимеразной цепной реакции для детекции загрязнения зерна кукурудзы 

грибом Fusarium moniliforme Sheldon / А. П. Сидоренко и др.  Цитология и генетика. 2001. №1. 

С. 34–38. 

4. Кирик М. М., Піковський М. Й. Патологія насіння сільськогосподарських культур: навч. 

посіб. К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2012. 212 с. 

5. Методы експериментальной микологии / под ред. В. Й. Билай. К.: Наук. думка, 1982. 452 с. 

6. Наумова Н. А. Анализ семян на грибную и бактериальную инфекцию. Л.: Колос, 1970. 

208 с. 

7. Фёдорова Р. Н. Экспресс-метод обнаружения спор на поверхности семян и растений. 

Микология и фитопатология. 1987. Т. 21. Вып. 6. С. 563–565. 

 

Допоміжна 

1. Пидопличко Н. М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель: в 3 т. Т.3. 

Пикнидиальные грибы. К.: Наук. думка, 1978. 301 с.  

2. Пидопличко Н. М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель: В 3 т. Т.2. 

Грибы несовершенные. К.: Наук. думка, 1978. 300 с. 

3. Фирсова М. К. Семенной контроль. М.: Колос, 1969. 295 с. 

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. 

Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек. 

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). 


