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1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра захисту рослин 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин» 

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин 

рослин» 

Кількість кредитів – 4,0 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 1 курс, ІІ семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Цикл підготовки: (професійний) 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач Грицюк Наталя Вікторівна 

Профайл 

викладача 

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-zr/m-sklad-

zr/gritsyuk-nataliya-viktorivna 

Контактна 

інформація 
Моб.тел. 097-54-22-403, е-mail: ngritsyuk78@gmail.com 

Сторінка курсу 

в Moodle 

Дайте посилання на 

дисциплінувсистеміMoodlehttp://185.25.118.66/course/view.php?id=804  

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber кожного вівторка з 13.00 до 

17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Діагностика хвороб рослин» має важливе значення у фітопатології. 

Від своєчасного і правильно поставленого діагнозу залежить успіх проведення захисних 

заходів. Водночас діагностика є однією із найскладніших ланок захисту рослин від хвороб 

та вимагає фундаментальних знань із багатьох спеціальних дисциплін, що зумовлено 

чисельністю фітопатогенних мікроорганізмів, їх морфологічною мінливістю, складністю 

біологічного циклу розвитку, здатністю розвиватися у латентному стані та ін. Слід також 

урахувати досить часті прояви патологій у рослин, спричинених сукупною дією різних 

абіотичних екологічних факторів та складністю визначення причини їх прояву. 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою дисципліни дати студентам теоретичні основи і правильний методичний 

підхід до діагностики хвороб і практичні навики цієї роботи. 

Цілі дисципліни полягає формування у майбутніх фахівців знань з особливостей 

прояву хвороб рослин та вміння проводити діагностику патологій різної етіології 

спеціальними методами. 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 
ЗК 5. Проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних 

розробок в наукових установах і господарствах усіх форм власності. 
ФК 1. Здатність обґрунтовувати методики з визначення та ідентифікації шкідливих 
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організмів, проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, нематод, 

гризунів та бур'янів за стадіями розвитку, характером живлення 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 встановлювати та оцінювати сезонну і багаторічну динаміку 

чисельності регульованих шкідливих організмів та високоефективно застосовувати методи 

ліквідації шкідливих організмів у часі та просторі. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 6 

Лабораторні 24 6 

Самостійна робота 78 108 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни:очний, змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), дистанційний. 

Для заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного 

форматів викладання дисципліни. 

Вид контролю: залік. 

5.3 Тематичний план начальної дисципліни 

Теми лекцій 

№ 

з/п 

Т
ем

а 

 
Назва теми 

Кількість годин 

денна

форма 

заочна

форма 

МОДУЛЬ1. Методи діагностики хвороб рослин різної етіології. 

Змістовий модуль1.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 діагностиких вороб 2 0,5 

4 Т4 

Біологічний метод діагностики бактеріозів рослин. Методи 

встановлення морфологічних та фізіологічних ознак 

фітопатогенних бактерій, ідентифікація виду та 

діагностування бактеріозів 

4 0,5 

5 Т5 
Метод серологічної діагностики бактеріозів, метод 

використання бактеріофагів, молекулярна діагностика 

бактеріозів 

2 0,5 

Разом за ЗМ 1 12 3 

Змістовий модуль 2.Методидіагностикивірусних, нематодозних та не паразитарних 

хвороб рослин 

6 Т6 Методи діагностики вірусних хвороб рослин 2 1 

7 Т7 Методи діагностики нематодозних хвороб рослин 2 1 



8 Т8 Методи діагностики не паразитарних хвороб рослин 2 1 

Разом ЗМ 2 6 3 

Разом за модуль 1 18 6 

Теми лабораторних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1.Методидіагностикихвороброслинрізноїетіології 

Змістовиймодуль1.Методидіагностикигрибних 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  

4 Т4 Ідентифікація патогенних грибів 2 0,5 

5 Т5 Методи, які використовують у діагностиці бактеріозів 2 0,5 

6 Т6 Виявлення бактерій в тканинах рослин 2 0,5 

7 Т7 
Методи встановлення морфологічних та фізіологічних 

ознак фітопатогенних бактерій 
2 0,5 

8 Т8 
Серологічний метод вивчення видового складу 

бактерій. Методи визначення патогенності бактерій 
2 0,5 

Разом за ЗМ 1 16 4 

Змістовий модуль 2.Методи діагностики вірусних, нематодозних та 

Не паразитарних хвороб рослин 

9 Т9 Методи діагностики вірусних хвороб рослин 3 1 

10 Т10 Методи діагностики нематодозних хвороб рослин 3 0,5 

11  Т11 
Діагностика хвороб рослин,спричинених абіотичними 

факторами 
2 0,5 

Разом за ЗМ 2 8 2 

Разом за модуль 1 24 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

При вивченні дисципліни застосовується поточний, модульний та 

підсумковий семестровий форми контролю. Також, передбачено 

обов’язковий контроль засвоєння навчального матеріалу 

дисципліни, віднесеного на самостійну роботу.  

Методи контролю:спостереження за навчальною діяльністю 

здобувачів вищої освіти, усне опитування, письмовий контроль, 

тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних 

завдань. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять. Основне завдання 

поточного контролю – перевірка рівня підготовленості студентів 

до виконання конкретної роботи. 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 
 
 

Вид заняття 

Максимальна

кількість 

балів за 

одиницю 

Модуль1 

Кількість

одиниць 

Макси-

мальнакі

лькістьба

лів 

Лекції 2,0 9 18,0 

Лабораторні роботи 2,0 12 24,0 

Самостійна робота 0,6 

, 

10 6,0 

Модуль на контрольна 

робота
*
 

12,0 1 12,0 

Разом: – 60 

 

Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти проводиться в 

усній, письмовій та дистанційній формах (опитування за 

результатами опрацьованого матеріалу).  

Модульний (рубіжний) контроль здійснюється після вивчення 

студентами логічно завершеної частини програми навчальної 

дисципліни. 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою 

формою контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 

Він проводиться в усній або письмовій формі у вигляді іспиту. 

Включає екзаменаційні білети, або тестування на платформі 

Moodle. Екзаменаційні тести та білети охоплюють програму 

навчальної дисципліни. 

Терміни проведення підсумкового семестрового контролю 

встановлюються графіком навчального процесу, а обсяг 

навчального матеріалу, який виноситься на підсумковий 

семестровий контроль, визначається робочою програмою 

дисципліни. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за 

семестр розраховується як сума балів, отриманих за результатами 

поточного та підсумкового семестрового контролю. Максимальна 

сума балів за семестр складає 100 балів. 

Набрана кількість рейтингових балів є основою для оцінки знань 

студента за шкалою. 



 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно   

Зараховано 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

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 
 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що 

студент має певні знання, передбачені в силабусі, володіє 

основними положеннями, що вивчаються на рівні, який 

визначається як мінімально допустимий. 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. 

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.  

Критерії 

оцінювання 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється 

згідно з кредитно-трансферною системою організації освітнього 

процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається 

за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 

виконання навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 

60 балів, та рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

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 чи питання у білеті. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних 

за результатами поточної та підсумкової перевірки успішності, 



дорівнює 60 балів. 

6. Результати навчання 

Результати навчання, які формуються в процесі викладання дисципліни: 

Шифр Результат навчання 

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 

 

7. Пререквізити 

Для успішного навчання та опанування компетентностями з даної дисципліни 

необхідними є базисні знання, які одержані студентами при вивченні загальної 

фітопатології, сільськогосподарської фітопатології, мікробіології, вірусології. 

 

8. Політики дисципліни 

Для одержання високого рейтингу необхідно виконувати наступні умови: 

− відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за 

погодженням із деканом факультету); 

– списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання 

на використану літературу; 

− своєчасно виконувати навчальні завдання; 

− не покладатися лише на механічну пам'ять, не зазубрювати матеріал, а 

намагатися осмислити його; 

− не відволікатися на сторонні справи під час занять; 

− поважливе ставлення до думки інших членів студентського колективу; 

− не користуватися електронними гаджетами під час занять; 

− приділяти належну увагу завданням для самостійної роботи. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться в 

аудиторіях з використанням необхідного наочного забезпечення (рамка для обліку 

бур’янів, щуп, тощо). 

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

БАЗОВА: 

1. Дереча О. А., Грицюк Н. В.Роль фітоекспертизи насіння зернових колосових 

культур у інтегрованому захисті від хвороб /Практика і теорія ефективного використання 

земельних ресурсів Полісся : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 лют. 2017 р. – 

Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. С. 39–41. 

2. Чайка О. В., Лапа С. В., Тимощук Т. М., Грицюк Н. В. Дослідження ефективності 

застосування біопрепарату мікро-1 проти хвороб ячменю ярого в умовах Полісся. 

«ScienceRise: Biological Science». 2017. №2(5). С. 34–38. 

3. Крючкова Л. О., Тимощук Т. М.,Грицюк Н. В., Дереча О. А. Методичний посібник 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

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

електронних носіях тощо): 

– 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: 

▪ 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/. 

 

 


