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Силабус дисципліни 

«Фітобактеріологія» 

 

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. 

Загальна кількість годин – 120. 

Рік підготовки, семестр – 1-й рік; 2-й семестр. 

Компонент освітньої програми: вибіркова. 

Цикл підготовки: загальний. 

Мова викладання: українська. 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) к. б. н., доцент Іващенко І. В.  

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

zr/m-sklad-zr/m-ivashchenko-irina-viktorivna 

Контактна інформація 
моб. тел. +38-096-467-32-80 

e-mail: kalateja@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1150 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 14.00 

до 18.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна має 4 кредити та передбачає залік у вигляді тесту. Дисципліна має у своєму 

складі два змістових модуля, в яких розглядаються теоретико-методологічні основи 

загальної бактеріології. Навчальна дисципліна «Фітобактеріологія» буде корисна 

майбутнім висококваліфікованим фахівцям із захисту рослин та має завдання ознайомити 

студентів із сучасною систематикою, морфологією, ультраструктурою, фізіолого-

біохімічними особливостями, метаболізмом бактерій та  особливостями фітопатогенних 

бактерій, що спричиняють захворювання рослин з тим, щоб навчитися обмежувати їх 

шкодочинність  для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. 

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти володіти методом світлової 

мікроскопії, готувати поживні середовища для культивування фітопатогенних бактерій, 

здійснювати посіви мікроорганізмів, виділяти в чисту культуру фітопатогенні бактерії,  

використовувати знання з мікробіології, фітопатології, основ ботаніки, генетики, 

фізіології рослин, екології, рослинництва з основами кормовиробництва  для освоєння 

дисципліни. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичних основ загальної бактеріології: 

вивчення систематики, морфології, структури, фізіолого-біохімічних особливостей, 

метаболізму бактерій та  особливостей фітопатогенних бактерій, що спричиняють 



захворювання рослин з тим, щоб навчитися обмежувати їх шкодочинність  для 

підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 

ФК 1.  Здатність обгрунтовувати методики з визначення та ідентифікації шкідливих 

організмів, проводити фтосанітарну 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. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 6 

Лабораторні роботи 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 

МОДУЛЬ 1. Фітопатогенні бактерії 

Змістовий модуль 1. Морфологія, систематика, фізіологія, біохімія бактерій 

 

1 Т1 Вступ. Предмет фітобактеріології та історія розвитку 2 2 

2 Т2 Морфологія та структура бактерій 2  

3 Т3 Особливості систематики бактерій 2  

4 Т4 Фізіологія, біохімія і генетика  бактерій  2 2 

5 Т5 Вплив абіотичних та біотичних  факторів на бактерії 2  

Разом за ЗМ 1 10 4 

Змістовий модуль 2. Біологія фітопатогенних бактерій 

6 Т6  Біологія фітопатогенних бактерій 4 

 

2 

7 Т7 Характеристика основних груп бактерій, що 

використовуються в біометоді 

4  

Разом за ЗМ 2 8 2 

Разом за модуль 1 18 6 

 

Теми лабораторних занять 



 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 

 

Назва теми 

 

Кількість годин 

 

Денна  

форма 

Заочна  

форма 

МОДУЛЬ 1. Фітопатогенні бактерії 

Змістовий модуль 1. Морфологія, систематика, фізіологія, біохімія бактерій 

 

1 Т1 Правила роботи і обладнання бактеріологічної 

лабораторії 

2 2 

2 Т2 Бактеріоскопічні методи досліджень. Техніка 

мікроскопії з імерсійною системою 

2  

3 Т3 Техніка виготовлення мікроскопічних препаратів 2 2 

4 Т4 Методика забарвлення бактерій за Грамом 2  

5 Т5 Асептика, антисептика, дезинфекція, стерилізація 2  

6 Т6 Приготування поживних середовищ для 

культивування бактерій 

2  

7 Т7 Методи  посіву та культивування бактерій на 

поживних     середовищах 

2  

Разом за ЗМ 1 14 4 

Змістовий модуль 2. Біологія фітопатогенних бактерій 

8 Т8 Виділення чистої культури бактерій 2 

 

2 

9 Т9 Морфологічні особливості бактерій 2  

10 Т10 Культуральні властивості бактерій 2  

11 Т11 Діагностика фітопатогенних бактерій 2  

12 Т12 Студентські презентації 2  

Разом за ЗМ 2 10 2 

Разом за модуль1 24 6 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість балів 

за одиницю 

Модуль 1 

Кількість 

одиниць, год 

Максимальна 

кількість балів 

Лекції 0,5 9 4,5 

Лабораторні заняття 1 13 13 

Самостійна робота 1,5 14 21 

Модульна контрольна робота* 15 1 15 

Індивідуальні завдання 6,5 1 6,5 

Разом: - 60 

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. 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового іспиту.  



Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами. Питання, які включені до іспиту, мають 

теоретичне та практичне спрямування та передбачають вирішення типових професійних 

завдань фахівця на робочому місці й дозволяють діагностувати рівень підготовки студента 

та рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Студент не може бути допущений до складання іспиту, 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 

іспиту, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на іспиті – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

іспиту та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

6. Результати навчання 

 

7. Пререквізити 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів із  мікробіології, 

загальної фітопатології, сільськогосподарської фітопатології. 

 

8. Політики дисципліни 

Студенту рекомендовано не пропускати заняття, мати відповідний зовнішній 

вигляд, старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. У 

разі відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття 

відпрацьовувати у визначений час за попередньою домовленістю із викладачем. Вітається 

використання інших джерел з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля 

формування продуктивної дискусії з проблем навчальної дисципліни. Обов’язковою 

вимогою є дотримання норм академічної доброчесності. Критеріями оцінювання знань за 

поточний контроль є успішність освоювання знань та набутих навичок на лекціях та 

практичних заняттях, що включає здатність здобувача вищої освіти засвоювати 

категорійний апарат, навички узагальненого мислення, логічність та повноту викладання 

навчального матеріалу, активність роботи на практичних заняттях, рівень знань за 

результатами опитування, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр розраховується 

як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, отриманих за 

результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума балів за семестр 

складає 100 балів. Гарантується забезпечення інклюзивності освітньої діяльності в умовах 

рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими потребами. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

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 10 Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для 

захисту і карантину рослин 

РН 11 Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин, 

використовуючи спеціальні знання 



Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться із 

забезпеченням усіма необхідними матеріалами та обладнанням. Передбачено 

використання дистанційної платформи Moodle. 

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 

1. Іващенко І. В. Фунгіцидні властивості ефіроолійних рослин роду Artemisia 

відносно Fusarium oxysporum. Біологічний вісник МДПУ. 2015. № 2. С. 44 –53.  

doi: 10.15421/2015016. 

2. Іващенко І. В. Антимікробна активність етанольного екстракту Serratula coronata 

L. (Asteraceae) за інтродукції в Житомирському Поліссі. Біологічний вісник МДПУ. 

2016. Т. 6, № 1. С. 290–303. http://dx.doi.org/10.15421/201616 

3. Ivashchenko I. V. Chemical composition of essential oil and antimicrobial properties of 

Chrysantemum coronarium (Asteraceae). Biosistems Diversity. 2017. V. 25 (2). p. 119 –

123. doi: 10.15421/011. 

4.  Ivashchenko I. V. Antimicrobial properties of  Tanacetum balsamita L. (Asteraceae) 

introduced in Ukrainian Polissya. Ukrainian Journal of Ecology. 2017. V.7(1). P.52–57. 

doi: 10.15421/201706. 

5. Іващенко І. В., Рахметов Д. Б., Іващенко О. А. Антимікробні властивості  Artemisia 

dracunculus L. (Asteraceae) при інтродукції в Поліссі України. Інтродукція рослин. 

2015. №2. С. 88–95.    

6.  Векірчик К. М. Мікробіологія з основами вірусології.  К.: Либідь, 2001. 312 с. 

7. Векірчик К. М. Практикум з мікробіології.  К.: Либідь, 2001. 142 с.  

8. Дикий И. Л., Сидорчук И. И., Холупяк И. Ю. Микробиология. Руководство к 

лабораторным занятиям : учеб. пособие.  К.: ИД « Профессионал», 2004.  594 с. 

9. Люта В. А., Кононов О. В. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, 

вірусологія та імунологія: підручник (ВНЗ I-III р. а.). Вид. 2- е. Київ, 2018. 576 с. 

10. Гудзь С. П., Гнату С. О., Білінська І. С. Мікробіологія: підручник.  Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.  360 с. 

11.  Протченко П. З. Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія. Вибрані лекції: 

навч. посібник. Одеса: Одес. держ. ун-т, 2002.  298 с. 

12.  Практична мікробіологія: посібник / Климнюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., 

Широбоков В. П. Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.  440 с. 

13. Мікробіологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів /Дикий І. Л., 

Холупяк І. Ю., Шевельова Н. Ю., Стегній М. Ю. Філімонова Н. І.; за ред. 

І.Л.Дикого. Х.: Вид. НФаУ; Оригінал, 2006.  432 с.  

14. Ситник І. О., Климнюк С. І., Творко М. С. Мікробіологія, вірусологія, імунологія: 

підручник.  Тернопіль: ТДМУ, 2009.  392 с. 

15. Теппер Е.З., Шильникова В. К., Переверзева Г. И. Практикум по микробиологии.  

М.: Колос, 1987.  

Допоміжна 

16. Мікробіологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів /Дикий І. Л.,  

Холупяк І. Ю., Шевельова Н. Ю., Стегній М. Ю., Філімонова Н. І.; за ред. І. Л. 

Дикого. Харків: Вид-во НФаУ, 2006. 432 с. 

17. Мишустин Е. М., Емцев В. Т. Микробиология : підручник.  М.: Колос, 1987. 367с. 

18. Краткий определитель бактерий Берги / под ред. Дж. Хоулта.  Москва : Мир, 1980. 

444 с. 

19. Довженко Л. В., Зінченко В. А. Основи мікробіології: навчально-методичний 

посібник    Київ: ВСВ «Медицина», 2017. 49 с. 

20. Люта В. А., Заговора Г. І. Основи мікробіології, вірусології та імунології.  К.: 

Здоров'я, 2001. 280 с.  

https://doi.org/10.15421/2015016


 

 
 

 

 

 


