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1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 
Кафедра захисту рослин 

Освітній ступінь – другий (магістерський). 

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 – 2020 р., ІІІ семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова. 

Цикл підготовки: професійний. 

Мова викладання: українська. 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Ключевич Михайло Михайлович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-

zr/m-chief-zr 

Контактна інформація 
097 400 78 03 

е-mail: kluchevichm@ukr.net 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щовівторка з 

14.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Методи створення інфекційних фонів збудників основних хвороб пшениці. 
Методи створення інфекційних фонів у фітопатології – дисципліна, що вивчає 

поняття про інфекційні фони, інфекційне навантаження та методи створення інфекційних 

фонів для оцінки стійкості перспективних сортів і гібридів до хвороб, визначення 

можливих втрат врожаю за інтенсивного розвитку фітопатогенів. 

Вивчення основ дисципліни дозволить майбутнім фахівцям отримати знання щодо 

встановлення стійкості сортів і гібридів рослин до хвороб. 

В результаті вивчення дисципліни «Методи створення інфекційних фонів у 

фітопатології» студенти засвоять знання, зокрема: 

- загальні питання по методам створення інфекційних фонів у фітопатології. 

поняття про інфекційний фон та його види;. здатність рослин до зараження; 

- причини прояву зараження, здатність рослин до захворювань та його оцінка; 

виявлення причин різного проявлення зараження у межах одного генотипу; 

- штучні інфекційні фони, елементи штучності та прийоми їх застосування в 

умовах зараження, комбіновані інфекції; 

- застосування інфекцій в умовах зараження; 

- 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; Інокуляція ґрунту. 
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4. Мета та цілі дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є: теоретична і практична підготовка студентів щодо 

створення інфекційних фонів у фітопатології для встановлення стійкості перспективних 

сортів і гібридів сортів проти фітопатогенів. 

Ціль курсу полягає в отриманні майбутніми спеціалістами навичок щодо створення 

інфекційних фонів у фітопатології використовуючи сучасні методи інокуляції ґрунту, 

посівного та посадкового матеріалу, рослин. 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та 

інноваційних розробок в наукових установах і господарствах усіх форм власності. 

ЗК 5. Здатність генерувати ідеї наукової та інноваційної діяльності. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 год 6 год 

Лабораторні роботи 24 год 6 год  

Самостійна робота 78 год 108 год 

 

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 

форм

а 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Інфекційні фони. 

1 Т1 Поняття про інфекційний фон та його види. Роль методів 

створення інфекційних фонів та їх застосування у селекції 

нових сортів 
2 

 

 

2 

2 Т2 Причини прояву зараження, здатність рослин до 

захворювань та його оцінка. 

2 

3 Т3 Штучні інфекційні фони. Елементи штучності та прийоми 

їх застосування в умовах зараження. Комбіновані інфекції. 

2 

4 Т4 Застосування інфекцій в умовах зараження. 2 1 

5 Т5 Методи створення інфекційних фонів. 2 1 

Разом за модуль 1 10 4 



Змістовий модуль 2. Методи інокуляції. 

6 Т6 Методи інокуляції рослин за визначення їх стійкості проти 

фітопатогенів. Інокуляція гілок, листків, стебел та інших 

органів рослин. 
2 

1 

7 Т7 Інокуляція рослин через квітки і зав'язі. Інокуляція насіння, 

плодів і коренеплодів. Методи заспорення колоса. 
2 

8 Т8 Методи інокуляції ґрунту. Інфекційне навантаження і 

життєздатність збудників хвороби. 
2 

1 

 
9 Т9 Підготовка матеріалу до інокуляції та методи її 

проведення. Методи ідентифікації форм, біотипів 

(патотипів) і рас фітопатогенів. 
2 

Разом за модуль 2 8 2,0 

Разом 18 6 

 

Теми лабораторних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Методи інокуляції рослин. 

1 Т1 Методи створення інфекційних фонів збудників 

основних хвороб пшениці. 2 

1 
2 Т2 Методи створення інфекційних фонів збудників 

основних хвороб ячменю та кукурудзи. 2 

3 Т3 Методи створення інфекційних фонів збудників 

основних хвороб ріпаку та соняшнику. 2 1 

4 Т4 Методи створення інфекційних фонів збудників 

основних хвороб бобових культур. 2 1 

5 Т5 Методи створення інфекційних фонів збудників 

основних хвороб буряків і моркви. 4 

1 
6 Т6 Методи створення інфекційних фонів збудників 

основних хвороб картоплі. 4 

7 Т7 Методи створення інфекційних фонів збудників 

основних хвороб помідорів. 2 

1 
8 Т8 Методи створення інфекційних фонів збудників 

основних хвороб огірків. 2 

9 Т9 Методи створення інфекційних фонів збудників 

основних хвороб капусти. 2 

10 Т10 Методи створення інфекційних фонів збудників 

основних хвороб плодових культур. 2 1 

Всього  24 6 



5.4 Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

За вивчення 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 

Модуль 1 

Кількість  

одиниць 

Максимальна 

кількість балів 

Лекції 1,0 10,0 10,0 

Практичні 

заняття 
2,0 12,0 24,0 

Самостійна 

робота 
7,0 2,0 14,0 

Модульна 

контрольна 

робота
 

6,0 2,0 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. 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. 

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 

Шифр Результат навчання 

РН 7 Володіти спеціальними знаннями. 

РН 9 Володіти сучасними методологіями наукових досліджень. 

РН 12 
Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

РН 13 Уміти працювати в команді. 
 

7. Пререквізити 

Без обмежень. 

 

8. Політики дисципліни 

 Курс передбачає як індивідуальну роботу так і роботу у складі груп;  

 Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики;  

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені 

терміни;  

 Під час аудиторних занять заборонено користуватися мобільними телефонами й 

іншими девайсами, вони мають бути вимкнені або переведені в беззвучний режим. 

Ноутбуки чи планшети можна використовувати лише для виконання навчальних завдань 

за вимогою. 

 Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, 

він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у 

встановлені викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального 

матеріалу;  

 У разі пропуску заняття без поважних причин оцінка за проміжний контроль 

автоматично знижується на 10 %. Якщо пропуски становлять більше 50 % аудиторних 

занять, то вважається, що такий студент не засвоїв у повному обсязі матеріал, 

передбачений програмою курсу, тому кількість балів на модульному контролі може 

становити не більше 60.  

 Під час навчання не допустимо порушення академічної доброчесності. У випадку 

плагіату при виконанні завдання студент отримує незадовільну оцінку. У разі повторного 

виявлення плагіату студент не допускається до екзамену.  

 Конфліктні ситуації відкрито обговорюються в академічних групах з викладачем, 

необхідно бути взаємно толерантним, поважати думку іншого. Плагіат та інші форми 

нечесної роботи неприпустимі. Недопустимі підказки і списування у ході лабораторних, 

семінарських і практичних занять, контрольних роботах, на екзамені. Норми академічної 

етики: дисциплінованість, дотримання субординації, чесність, відповідальність. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, 

порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати 

таке заняття.  

 Максимальна кількість балів за вивчення курсу становить 100 балів: 60 за 

поточний та 40 за підсумковий контроль знань.  

 

 



 


