




1. Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів професійнх знань щодо 

імунітету рослин до шкідливих організмів, типів та особливостей паразитизму 

фітопатогенних мікроорганізмів, їх спеціалізації та мінливості,загальної характеристики 

та особливостей взаємовідносин шкідників із рослинами, форм та механізмів стійкості 

рослин до шкідливих організмів, селекції рослин на стійкість до шкідливих організмів. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

кредити 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки і 

продовольство» 

(шифр і назва) 

Нормативна 

 

 

Спеціальність  

202 Захист і карантин 

рослин  
 

 

Модулів – 1 

 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

 
4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

реферат, презентація 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 

7 - й 7 – й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3. 

самостійної роботи 

студента – 3,75 

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

18 год. 6 

Практичні, семінарські 

24 год. - 

Лабораторні 

 6 

Самостійна робота 

78 год. 108 

Вид контролю:  

іспит 

 

 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Імунітет рослин» студенти повинні: 

знати:  
- теоретичні основи та механізми стійкості рослин до хвороб та шкідників; 

- особливості та специфку селекції рослин на стійкість до шкідливих організмів; 

вміти:  

- визначати ступінь стійкості сортів сільськогосподарських культур ; 



- користуватися методами гістологічного аналізу; 

- встановлювати належність фітопатогенних грибів до певних фізіологічних рас. 

 

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 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 4 РН 6 РН 7 

ЗК 7 + + + 

СК 5 + + + 

СК 8 + + + 

 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку.    

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого призначення.  
СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-господарські методи 

для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які 

забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля.  

  6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
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Лекції 0,5 18 9 

Лабораторні заняття 0,75 24 18 

Самостійна робота 0,25 78 19,5 

Модульна контрольна робота* 12 1 12 

Індивідуальні завдання 1,5 1 1,5 

Разом: - 60 
 

*На модульні контрольні роботи (МКР) передбачити кількість балів, яка складає не 

менше 20% від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час 

поточного контролю за накопичувальною системою (60 балів). 



 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

Шифр результату 

навчання 
Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН4 РН6 РН 07 Лк1–9, Лб1–12, Ср 1–2  22,5 46,5 

РН4 РН6 РН 07 
Індивідуальні завдання 1,5 1,5 

МКР 12 12 

Разом: 36 60 
 

**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, 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. 

 

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену. 

Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену є 

перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 

між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. 

Підсумкові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають 

вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з навчальної 

дисципліни.  

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. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові 

питання, що округлені до цілого числа.  



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

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

 

8. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. ІМУНІТЕТ РОСЛИН 

Змістовий модуль 1. (М1) Теоретичні основи імунітету рослин 

Тема 1. (Т1) Історія становлення та розвитку фітоімунології ( 2 год) 

Тема 2. (Т2) Імунітет рослин щодо хвороб (2 год) 

Тема 3. (Т3). Типи стійкості рослин проти мікозів (2 год) 

Тема 4. (Т4). Типи стійкості рослин проти бактеріозів (1 год) 

Тема 5. (Т5). Типи стійкості проти вірозів (1 год) 

Тема 6. (Т6) Імунітет рослин щодо шкідників (2 год) 

Змістовий модуль 2. (ЗМ2) Механізми придбання рослинами імунітету 

Тема 7. (Т7)ТСистема імунних бар’єрів у рослин ( 2 год) 

Тема 8 (Т8). Мінливість фітофагів і проблема втрати сортами стійкості (2 год) 

Тема 9. (Т9) Методи створення штучних інфекційних фонів (2 год) 

Тема 10. (Т10). Методи селекції на імунітет щодо шкідливих організмів (2год.). 

 

9. Теми лекцій 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

МОДУЛЬ 1. ІМУНІТЕТ РОСЛИН 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи імунітету рослин 

Історія становлення та розвитку фітоімунології 2 0,6 

Імунітет рослин щодо хвороб 2 0,6 

Типи стійкості рослин проти мікозів 2 0,6 

Типи стійкості рослин проти бактеріозів 1 0,6 

Типи стійкості проти вірозів 1 0,6 

Імунітет рослин щодо шкідників 2 0,6 

Разом за змістовим модулем 1 10 3,6 

Змістовий модуль 2. Механізми придбання рослинами імунітету 

Система імунних бар’єрів у рослин 2  0,6 

Мінливість фітофагів і проблема втрати сортами 

стійкості 
2 0,6 

Методи створення штучних інфекційних фонів 2 0,6 

Методи селекції на імунітет щодо шкідливих 

організмів 
2 0,6 

Разом за змістовим модулем 2 8 2,4 

Разом за модулем 1 18 6 

 

10. Теми практичних занять  

№ 

з/п 
Тема Назва теми 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Пз 1 
Виявлення імунітету та стійкості пшениці до 

іржастих хвороб  
2 

0,5 

2 Пз2 Виявлення імунітету до стійкості до фітофторозу 2 0,5 



 

 

11. Самостійна робота студентів  

 

№ 

з/п 
Тема Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 
Історія виникнення і розвитку вчення про 

імунітет 

8 12 

2 Т2 Значення імунітету у сільському господарстві 8 12 

3 Т3 
Патогенні організми та особливості їх 

паразитування 

8 12 

4 Т4 Класифікація явищ імунітету рослин 8 12 

5 Т5 Активний імунітет 8 12 

на бульбах картоплі 

3 Пз3 
Визначення фагоцитозу як явища фізіологічного 

імунітету у рослин 
2 

0,5 

4 Пз4 
Дослідження ролі воскового шару у разі зараження 

рослин пшениці борошнистою росою 
2 

0,5 

5 Пз5 

Визначення різниці у кількості та розмірах 

продихів у стійких та сприйнятливих до бурої іржі 

сортів пшениці 

2 

0,5 

6 Пз6 

Проведення анатомічного аналізу кутикулярного 

шару плодів та встановлення різниці в товщині 

кутикули у сприйнятливих та стійких до парші 

сортів яблуні 

2 

0,5 

7 Пз7 
Визначення фітонцидних властивостей рослин та 

їх роль в імунітеті 
2 

0,5 

8 Пз8 
Визначення ефективності ідентифікації 

фізіологічних рас 
2 

0,5 

9 Пз9 

Виявлення агресивних властивостей расами 

Phythophtora infestans у разі зараження шматочків 

бульб картоплі 

2 

0,5 

10 Пз10 

Визначення структурно-морфологічні факторів 

імунітету, панцирності сім’янок у стійких та 

сприйнятливих до соняшникової вогнівки (молі) 

сортів соняшнику 

2 

0,5 

11 Пз11 

Інфекційний фон, інфекційне навантаження та 

методи їх визначення. Визначення ефективності 

створення інфекційних фонів для оцінювання 

зернових культур на стійкість до сажкових 

культур 

2 

0,5 

12 Пз12 Оцінювання коренеплодів на стійкість до гнилей 

під час зберігання 
2 0,5 

Всього 24 6 



6 Т6 Штучний або набутий імунітет 8 12 

7 Т7 Механізм стійкості рослин до шкідників 10 12 

8 Т8 Механізм стійкості рослин до грибних хвороб 10 12 

9 Т9 Вплив умов довкілля на імунність рослин 10 12 

Разом  78 108 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій.  

Лабораторні заняття проводяться з використанням таблиць і слайдів, практичного 

оглядового матеріалу відповідно до методичних вказівок щодо виконання лабораторних 

завдань. Студенти виконують самостійне індивідуальне завдання з кожної теми, що 

включає теоретичні питання. 

13. Методичне забезпечення  

Навчальний план; робоча навчальна програма; електронний варіант конспекту 

лекцій; методичні вказівки до лабораторних занять; контрольні питання, індивідуальні 

завдання; тестова програма контролю знань.   

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Імунітет рослин / [М.Д. Євтушенко, М.П. Лісовий, В.К. Пантєлєєв і ін.]; за ред. 

академіка М.П. Лісового. Київ: Колообіг, 2004. 303 с. 

2. Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів: 

навчальн. посібник, за ред. В. В. Кириченка, В. П. Петренкової. Харків : Ін-т 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, 2012. 320 с. 

3. Методологія оцінювання сортозразків картоплі на стійкість проти основних 

шкідників і збудників хвороб / Трибель С.О. та ін. ; За ред. С.О. Трибеля. Київ : Аграрна 

наука, 2016. 264 с. 

4. Методологія оцінювання стійкості сортів пшениці проти шкідників і збудників 

хвороб / Трибель С.О. та ін. ; За ред. С.О. Трибеля. Київ : Колобіг, 2010. 392 с. 

5. Стратегія і тактика захисту рослин. Т.1. Стратегія; під ред. В.П. Федоренка. Київ: 

Альфа-стевія, 2012. 200 с. 

6. Фітопатологія: навчальний посібник. / Ф. М. Марютін, В. К. Пантєлєєв, М. О. 

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

7. Пересипкін В. Ф. Сільськогосподарська фітопатологія: підручник. Київ : Аграрна 

освіта, 2000. 451 с. 

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

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

9. Захист рослин. Терміни і поняття : навч. посібн. / Ж. П. Шевченко, І. І. Мостов’як 

та ін.; За ред. Ж. П. Шевченко, І. І. Мостов’як. Умань : Сочінський М. М., 2019. 408 с. 

 

Інформаційні ресурси 

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

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, 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. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших 

бібліотек (на розсуд викладача). 

2. 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). 


