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АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

 

Силабус дисципліни 

“Епіфітотіологія” 

 

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 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 1 курс, 2 семестр 

Компонент освітньої програми: варіативна 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Невмержицька Ольга Михайлівна 

Профайл викладача (-

ів) 

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

zr/m-sklad-zr/m-nevmerzhitska-olga-mikhajlivna 

Контактна інформація 0968142782, onevmerzhitska@gmail.com 

Сторінка курсу в 

Moodle 
http://185.25.118.66/course/view.php?id=1137 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 13.00 

до 17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
За роки розвитку та становлення науково-теоретичної бази захисту рослин високого 

рівня досягла фітопатологія. Проте неправомірно низького ступеня розвитку набула 

епіфітотіологія. Цей напрям у захисті рослин помилково асоціюють як науку про епіфітотії.  

Із екологізацією сільського господарства взагалі та захисту рослин зокрема гостро 

постало питання дослідження екологічних зв’язків патогена і рослини-господаря. 

Розв’язання цього питання виявило необхідність становлення епіфітотіології як науки: 

визначення мети, завдань та її методології. На ранніх етапах становлення епіфітотіологія 

поволі розвивалася у надрах фітопатології, як один з її розділів, аж до 60-х рр. ХХ століття, 

коли виникла потреба у її відокремленні у окрему науку. Сучасний рівень епіфітотіології 

дає можливість визначати її як науку про закономірності виникнення, напрями і згасання 

епіфітотійного процесу, а також способи управління ним.  

Таким чином епіфітотіологія зайняла своє місце у системі наук із захисту рослин. 

Ось чому до навчального плану студентів агрономічного факультету спеціальності 202 

“Захист і карантин рослин” введено дисципліну “Епіфітотіологія”.  

Для вивчення цієї дисципліни передбачено ряд наступних тем лабораторних робіт: 

епіфітотійний процес та його ознаки, епіфітотійне вогнище та його роль у розвитку 

епіфітотійного процесу, екологічні ніші та еволюційні тактики збудників різних 



епіфітотійних груп, еволюційно-екологічна стратегія життєвих циклів шкідливих 

організмів, ґрунтово-насіннєві інфекції, ґрунтово-повітряні інфекції, ґрунтово-повітряно-

насіннєві інфекції, аерогенні інфекції, водно-повітряні інфекції, повітряно-насіннєві 

інфекції, водно-насіннєві інфекції, типові насіннєві інфекції, контактно-насіннєві інфекції, 

типові трансмісійні інфекції, трансмісійно-насіннєві інфекції, трансмісійно-контактні 

інфекції і трансмісійно-контактно-насіннєві інфекції. 

 

4. Мета та цілі 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. 

У ході вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен оволодіти 

наступними компетентностями: 

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, характером живлення і етапами органогенезу 

рослин. 

ФК 8. Здатність виявляти закономірності розвитку, трофічних ланок і поширення 

шкідливих організмів і розробляти науковоорганізаційні основи застосування заходів 

захисту і карантину рослин. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 6 

Практичні / лабораторні 24 6 

Самостійна робота 78 108 

 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: очний. У зв’язку із запровадженням карантину 

використовуємо змішаний або дистанційний. Для заочної форми навчання можливим є 

поєднання очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 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. Т1. 
Сучасний стан і розвиток епіфітотіології. 

Епіфітотійний процес 
2 0,5 

2. Т2. Форми прояву епіфітотійного процесу 2 0,5 

3. Т3. Екологічні ніші збудників хвороб у агроекосистемах 2 0,5 



4.  Т4. 
Еволюційно-екологічна стратегія життєвих циклів 

шкідливих організмів 
2 - 

Змістовий модуль 2. Збудники інфекцій та їх екологічна адаптація 

5. Т5. Насіннєві інфекції 2 1 

6. Т6. Ґрунтові інфекції 2 1 

7. Т7. Повітряно-крапельні інфекції 2 1 

8. Т8. Трансмісивні інфекції 2 1 

9. Т9. Керування епіфітотійним процесом різних груп 

інфекцій в агроекосистемах 
2 0,5 

Разом 18 6 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання 

дисципліни 

Участь у роботі впродовж семестру / екзамен – 60/40 

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 начальної роботи, 

для оцінювання якої 

призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового 

контролю – 40 балів 

Лекції 2 бали (всього 9 балів), Лабораторні  – 2,5 бали за 1 

заняття (30 балів), Самостійна робота (10 балів). 

Разом: мінімальна кількість 36 балів, максимальна – 60 

балів. 

Екзамен. Підсумкові тести – 24-40 балів. 

 

Заохочувальні бали (участь у конференціях, олімпіадах, 

конкурсах тощо) 5 балів. 

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

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 

Упродовж семестру студенти вивчають матеріал і складають 

екзамен. До складання підсумкового контролю допускають 

студентів, які відвідували лекційні та лабораторні заняття і 

мають позитивну поточну успішність (36–60 балів). 

 

Критерії оцінювання Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на 

підставі проведення екзамену у формі тестування за програмою 

навчальної дисципліни. Підсумкова оцінка з двох блоків 

дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю. 

Підсумкові завдання дозволяють перевірити розуміння студентом 

програмного матеріалу. Тестові питання теоретичного та 

практичного спрямування передбачають вирішення практичних 

професійних завдань й дозволяють діагностувати рівень 

підготовки студента та рівень його компетентностей з навчальної 

дисципліни. 

Результати складання екзаменів оцінюються за національною 

чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", 

"незадовілно") та відповідно до «шкали переведення 

середньозваженої оцінки в оцінку за національною шкалою 

та шкалою ECTS» у балах та оцінках ECTS і фіксується у 

екзаменаційну відомість, заліковій книжці, індивідуальному 

плані студента. 

 

 

6. Результати навчання 

РН 4. Уміти працювати самостійно як лідер, досягати ефективних результатів за 

обмежений час. 

РН 5. Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін. 

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

 

7. Пререквізити 
Здобувач вищої освіти щоб приступити до вивчення дисципліни повинен володіти 

знаннями та навичками з попередньо прослуханих дисциплін, а саме: фітопатологія, 

мікробіологія, фізіологія, вірусологія, гербологія, ентомологія, мікологія та ін. 

 

 

 

 

8. Політики дисципліни 
Політика щодо перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин .(наприклад, лікарняний).  



Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв).  

Політика щодо відвідування: 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). 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Мультимедійне устаткування, ноутбук, навчальна лабораторія. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Рекомендована література 

1. Невмержицька О. М., Тимощук О. А. Методичні рекомендації щодо виконання 

лабораторних робіт з дисципліни “Епіфітотіологія” для студентів денної форми навчання 

агрономічного факультету зі спеціальності 201 “Захист і карантин рослин” ОС «Магістр». 

Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 27 с. 

2. Бейлин И. Г. Паразитизм и эпифитотиология. М.: Наука, 1986. 351с. 

3. Практикум по общей фитопатологии. / Головин П. Н. и др. СПб.: Издательство " 

Лань", 2002. 288 с. 

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

посібник. Харків: Еспада, 2008. 512 с. 

5. Фітопатологія: навчальний посібник. / Ф. М. Марютін,  

В. К. Пантєлєєв, М. О. Білик; за ред. проф. Ф. М. Марютіна.  Харків: Еспада, 2008. 552 с. 

6. Пересипкін В. Ф. Сільськогосподарська фітопатологія: підручник. К.: Аграрна 

освіта, 2000. 451 с. 

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

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

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

302 с. 

9. Фітопатологія: підруч. для підгот. бакалаврів напряму 6.090101 "Агрономія" 

увищ. аграр. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / І. Л.Марков[та ін.] ; за ред. канд. біол. 

наук,проф. І. Л.Маркова ; НУБІП.  Київ :Фенікс, 2015. 455 с. 

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&apos;ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об&apos;єкти, наукові 

звіти). 

4. Ресурси мережі Інтернет: 

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

 

http://golovdergzahist.com.ua/


 


