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1. Мета навчальної практики 

Мета навчальної практики: закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях, 

лабораторних та індивідуальних заняттях із загальної фітопатології: ознайомити студентів з 

основними ознаками хвороб рослин, морфологією, біологією, екологією збудників 

інфекційних та неінфекційних хвороб сільськогосподарських рослин, а також методами 

запобігання поширення та розвитку хвороб рослин. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 
 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

Кількість кредитів – 1,0  
Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

Обов’язкова  

Модулів – 1  

Спеціальність  

202 «Захист і карантин 

рослин» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

(звіт про проходження 

практики) 

Семестр 

Загальна кількість  

годин − 30 
3-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних 

самостійна робота студента  

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Вид контролю: 

залік 

 

3. Завдання та місце проведення навчальної практики 

Завдання навчальної практики: ознайомлення із екологічними групами грибів, які 

еволюційно склалися як компоненти біогеоценозів; вивчення різноманітних симптомів 

грибних, бактеріальних, вірусних та неінфекційних хвороб; засвоєння методики збору, 

гербаризації, оформлення і систематизації фітопатологічного гербарію; самостійне 

визначення збудників хвороб за морфологічними особливостями конідіального і статевого 

спороношення, будовою вегетативного тіла та плодових тіл грибів. 

Під час проходження навчальної практики студент повинен знати:  

– ознаки основних хвороб рослин;  

– основні фітопатогенні організми серед грибів та грибоподібних організмів, 

вірусів та віроїдів, мікоплазм, бактерій, нематод, вищих рослин; 

– основні абіотичні фактори, несприятливий вплив яких може викликати розвиток 

хвороби;  

– особливості та передумови розвитку хвороб рослин;  

– основні засоби та методи боротьби з хворобами рослин;  
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вміти:  

– за живим матеріалом, гербарними зразками та вологими препаратами хворих 

рослин впізнавати хвороби та патогени чи абіотичні фактори, які їх спричиняють; 

– за допомогою додаткової літератури проводити визначення хвороб рослин та 

фітопатогенних організмів;  

– знаходити інформацію про хвороби рослин та засоби боротьби з фітопатогенами, 

чи засоби усунення несприятливого впливу абіотичних факторів; 

– правильно застосовувати агротехнічні, хімічні та біологічні засоби боротьби з 

хворобами рослин. 

Місце проведення практики: навчальна практика проводиться в умовах 

навчально-дослідного поля та на фітосанітарній ділянці кафедри захисту рослин у 

Ботанічному саду Поліського національного університету, а також на філіях кафедри 

захисту рослин. Керівником навчальної практики є викладач кафедри захисту рослин, 

який проводить інструктаж, методичні роз’яснення щодо організації та проведення 

практичних занять і здійснює підсумок роботи. Студенти виконують індивідуальні 

завдання практики по 4–5 чоловік. 

Матеріали і обладнання: компас для орієнтування на місцевості; папки з грубого 

картону або тонкої фанери розміром 50х40 см; гербарний папір (фільтрувальний або 

газетний) для вкладання зібраних рослин; екскурсійну або речову сумку з відділеннями для 

блокнотів, олівців, пробірок або склянок, пінцета, складного ножа. Совка для викопування 

рослин, садового ножа або сокири для зрізування гілок дерев та чагарників; ручну лупу 10– 

або 20–кратну; чорнові етикетки, нарізані з паперу розміром 8x6 см, в яку заносять 

географічне положення місцевості, де проводять збір (область, район, село), поширеність 

хвороби (поодиноко, масово), час збору (рік, місяць, число), прізвище студента, який зібрав 

рослини. Такою етикеткою забезпечується кожен зібраний вид рослини і патогена. 
Після закінчення навчальної практики студенти здають оформлений гербарій із 

загальної фітопатології на кафедру. 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Шифр Результат навчання 

РН 4. 
Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному 

для професійної діяльності із захисту і карантину рослин.  

РН 6. 

Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 14. 
Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

  
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 4.  РН 6.  РН 14. 

ЗК 02 + + + 

ЗК 03 +  + 

ЗК 09  +  
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ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 03. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 09. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Поточний контроль та  

самостійна робота 

Ведення 

щоденника 

Захист 

звіту 

Сума 

балів 

Модуль 1 Модуль 2 

5 15 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

10 10 10 10 10 10 10 10 

 
Змістовний модуль 1: Патологічний процес, симптоми, класифікація хвороб та їх діагнистика. 

Змістовний модуль 2: Етіологія хвороб рослин та фітопатогенні гриби. 

 

7. Структура кредиту навчальної практики з дисципліни «Загальна фітопатологія» 

Вид  

навчальної роботи 

№ теми і  

короткий зміст 

Опрацювання 

методичного 

матеріалу, год. 
Всього, 

год. 
під 

керівни-

цтвом 

викладача 

самос-

тійна 

робота 

МОДУЛЬ 1. ФІТОПАТОЛОГІЯ НАУКА ПРО ХВОРОБИ РОСЛИН 

Змістовний модуль 1: Патологічний процес,  

симптоми, класифікація хвороб та їх діагнистика 

Вивчення симптомів 

прояву хвороб 

рослин в умовах 

дослідного поля та 

Ботанічного саду 

Поліського 

національного 

університету 

Т 1. Проведення інстуктажу з 

техніки безпеки. 

Техніка збору, фіксації, гербаризації 

зразків хвороб рослин та оформлення 

гербарію. 

3 2 5 

Т 2. Визначення типів хвороб і їх 

збудників. 
3 1 4 

Разом за змістовний модуль 1 6 3 9 

Змістовний модуль 2: Етіологія хвороб рослин та фітопатогенні гриби 

Встановлення і 

вивчення грибів 

різних порядків 

Т 3. Встановлення і вивчення грибів 

із порядку Saprolegniales. 

2 1 3 

Т 4. Збір і вивчення пероноспорових 

грибів. 

2 1 3 

Т 5. Збір і вивчення борошнис-

торосяних грибів. 

2 1 3 

Т 6. Збір і вивчення сажкових та 

іржастих грибів. 

3 1 4 

Т 7. Збір і вивчення макроміцетів 

порядку Agaricales. 

2 1 3 

Т 8. Виготовлення постійних 

препаратів. 

4 1 5 

Разом за змістовний модуль 2 15 6 21 

Разом за модуль 1 21 9 30 
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8. Методи навчання 

При проведенні навчальної практики з дисципліни «Загальна фітопатологія» 

використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний метод навчання: 

 екскурсії; 

 практична робота; 

 роздатковий матеріал для студентів; 

 обговорення результатів досліджень. 

 

9. Оформлення звіту  

За результатами польових вимірювань та обробки результатів кожен студент готує 

звіт в обсязі передбаченому програмою курсу загальна фітопатологія. В цьому звіті 

наводяться всі експериментальні та розрахункові результати в формі таблиць та рисунків. 

Аналіз і висновки по отриманих результатах викладаються в короткій текстовій формі 

після кожного розділу. У загальних висновках необхідно на основі проведеного вивчення 

симптомів хвороб рослин та їх етіології викласти власну оцінку рівня ефективності 

застосованої фактичної системи контролювання та рекомендації щодо її вдосконалення 

через застосування певних попереджувальних, фітоценотичних та фізичних, біологічних і 

хімічних заходів регулювання рівня розвитку хвороб у даному агрофітоценозі. Захист 

звіту з навчальної практики відбувається у строки проходження навчальної практики, 

згідно графіку проведення. 

 

Структура залікового кредиту навчальної практики  

Зміст модуля 

Кіль-

кість 

годин 

Кіль-

кість 

балів 

Матеріали та 

 обладнання 

Форма 

контролю 

Змістовний модуль 1: Патологічний процес,  

симптоми, класифікація хвороб та їх діагнистика (40 балів) 

Т 1  

Проведення інструктажу 

з техніки безпеки. 

Техніка збору, фіксації, 

гербаризації зразків 

хвороб рослин та 

оформлення гербарію. 

5 20 

Журнал інструктажу з 

техніки безпеки 

студентів під час 

проходження практики. 

Гербарний папір, олівці, 

ручки, ножиці, ножі, 

етикетки, лупи, лінійка,  

гербарні папки. 

Склада-

ння звіту. 

Оформле-

ння 

щоденни-

ка 

Т 2 

Визначення типів хвороб і 

їх збудників. 
4 20 

Гербарний папір, олівці, 

ручки, ножиці, ножі, 

етикетки, лупи, лінійка,  

гербарні папки.  

Склада-

ння звіту. 

Оформле-

ння 

щоденни-

ка 

Змістовний модуль 2: Етіологія хвороб рослин та фітопатогенні гриби (60 балів) 

Т 3 Встановлення і вивчення 

грибів із порядку 

Saprolegniales. 
3 10 

Гербарний папір, олівці, 

ручки, ножиці, ножі, 

етикетки, лупи, лінійка,  

гербарні папки. 

Склада-

ння звіту. 

Оформле-

ння 

щоденни-

ка 

Т 4 Збір і вивчення 

пероноспорових грибів. 3 10 

Гербарний папір, олівці, 

ручки, ножиці, ножі, 

етикетки, лупи, лінійка,  

Склада-

ння звіту. 

Оформле-
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гербарні папки. ння 

щоденни-

ка 

Т 5 Збір і вивчення 

борошнисторосяних 

грибів. 
3 10 

Облікові рамки 25*25, 

50*50, 100*100 см, лупи, 

папір, ручки, олівці, 

лінійки. 

Склада-

ння звіту. 

Оформле-

ння 

щоденни-

ка 

Т 6. Збір і вивчення сажкових 

та іржастих грибів. 

4 10 

Гербарний папір, олівці, 

ручки, ножиці, ножі, 

етикетки, лупи, лінійка,  

гербарні папки. 

Склада-

ння звіту. 

Оформле-

ння 

щоденни-

ка 

Т 7. Збір і вивчення 

макроміцетів порядку 

Agaricales. 
3 10 

Гербарний папір, олівці, 

ручки, ножиці, ножі, 

етикетки, лупи, лінійка,  

гербарні папки. 

Склада-

ння звіту. 

Оформле-

ння 

щоденни-

ка 

Т 8. Виготовлення постійних 

препаратів. 

5 
20 

 

Гербарні зразки, 

предметні та покривні 

скельця, гліцерин, 

препарувальна голка, 

спирт, етикетки. 

Склада-

ння звіту. 

Оформле-

ння 

щоденни-

ка 

Всього за Т5  30 100   

 

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  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано  

з можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно  

з обов’язковим повторним  

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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10. Тематика самостійної роботи при проходженні навчальної практики з дисципліни 

«Загальна фітопатологія» 

1. Основні типи хвороб рослин.  

2. Конвергенція симптошь захворювань, їх суть. Навести приклади.  

3. Шкідливость хвороб рослин.  

4. Діагностика захворювань рослин, її значення в організації захисних заходів.  

5. Принципи класифікації хвороб рослин.  

6. Класифікація хвороб рослин за етіологічним принципом. 

7. Неінфекційні хвороби рослин та причини їх виникнення. 

8. Типи ураження рослин бактеріями. Біологічні властивості бактерій. 

9. Типи ураження рослин бактеріями. 

10. Основні симптоми прояву вірусних захворювань у рослин. 

11. Види квіткових паразитів. 

12. Основні принци побудови системи заходів захисту рослин від хвороб. 

13. Значення біологічного методу захисту рослин від хвороб, перспективи його 

використання. 

14. .Роль хімічного методу захислу рослин від хвороб економічна та біологічна 

ефективність захисних прийомів. 

15. Профілактичні та лікувальні заходи захисту рослин. 

 

11. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Исаева Е. В., Шестопал З. А. Атлас болезней плодовых и ягодных культур». Київ 

: Урожай. 149 с 

2. Недвига О. Є. Словник понять і термінів з фітопатології. Умань, 2001. 302 с. 

3. Пересипкін В. Ф. Сільськогосподарська фітопатологія. Київ : Аграрна освіта, 

2000. 410 с. 

4. Довідник з інтегрованого захисту плодово-ягідних культур від шкідників і 

хвороб / З. А. Шестопал та ін. Львів, 1999. 234 с. 

5. Agrios G. N. Plant pathology. 5th ed. Elsevier Academic Press, 2005. 922 p. 

6. Шевчук В. К., Танасов С. С. Загальна фітопатологія. Кам'янець-Подільський, 

2003. 56 с. 

7. Марютін Ф. М. Фітопатологія : навчальний посібник / за ред. Ф. М. Марютіна. 

Харків : Еспада, 2008. 552 с. 

8. Загальна фітопатологія : метод. вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни “Загальна фітопатологія” / М. М. Ключевич, О. А. Дереча, П. О. Рябчук, 

О. В. Чайка. Житомир: ЖНАЕУ, 2009. 45 с. 

9. Марютін Ф. М., Білик М. О., В. К. Пантєлєєв Фітопатологія : навчальний 

посібник / За ред. Ф. М. Марютіна. Харків : Еспада, 2008. 552 с. 

10. First detection of Colletotrichum gloesporioides (penz.) Pens. & sacc. оn 
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