
 



  



1. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів з основними 

ознаками хвороб рослин, окремими представниками патогенних організмів, а також 

засобами боротьби з хворобами рослин. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни  

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 5,0 

Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність  

202“Захист і карантин 

рослин” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 2-й 2-й 

Індивідуальне завдання  

(алгоритм і програма) 
Семестр 

Загальна кількість годин 

150 год 

ІІІ ІІІ 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійна робота 

студента – 2,5 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

24 6 

Практичні 

- - 

Лабораторні 

28 8 

Самостійна робота 

98 136 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю: 

екзамен екзамен 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати:  

– історію фітопатології як науки, 

– 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,  

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. 



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  +  

 

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 

Вид  

заняття 

Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 

Модуль 1 

Кількість  

одиниць 

Максимальна 

кількість балів 

Лекції 1,0 12,0 12,0 

Лабораторні заняття 1,5 14,0 21,0 

Самостійна робота 0,7 20,0 14,0 

Модульна 

контрольна робота 13,0 1,0 13,0 

Разом: - 60 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання  

Шифр 

результату 

навчання  

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий 

рівень) 

36 60 

РН 04 
Лк 1, Лк 2, Лк 9, Лк 10, Лб 1, Лб 10, 

Лб 11, Лб 12, Лб 13, Лб 14, Ср 1-9 
11,5 20,0 

РН 06 
Лк 3, Лк 4, Лк 5, Лк 11, Лб 2, Лб 3, 

Лб 4, Лб 5, Ср 10-17 
9,8 17,0 

РН 09 
Лк 6, Лк 7, Лк 8, Лк 12, Лб 6, Лб 7, 

Лб 8, Лб 9,  Ср 18-20 
6,4 10,0 

РН 4 МКР1 8,3 13,0 

Разом: 36 60 
 

  



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 у формі 

тестування. 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. Тестові 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.  

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, 

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 (М1). Фітопатологія як наука про хвороби рослин. 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Патологічний процес, симптоми, класифікація хвороб та 

їх діагнистика. 

Тема 1 (Т1). Предмет, завдання та історія розвитку загальної фітопатології. 

Фітопатологія, як наука, її основні розділи та завдання. Втрати врожаю і погіршення його 

якості від хвороб рослин. Основні етапи історичного розвитку фітопатології. 

Тема 2 (Т2). Хвороби рослин і принципи їх класифікації. Поняття про хворобу та 

патологічний процес. Симптоми (типи прояву) хвороб. Класифікація хвороб. 

Тема 3 (Т3). Неінфекційні хвороби рослин. Несприятливі кліматичні умови у 

розвитку хвороб рослин. Поняття про неінфекційні хвороби рослин. Вплив температури 

на розвиток хвороб. Вплив світла на розвиток хвороб. Вплив вологості повітря на розвиток 

хвороб. Інші кліматичні фактори у виникненні хвороб рослин. 

Тема 4 (Т4). Інфекційні хвороби. Паразитизм. Поняття паразитизму, його типи і 

еволюція. Характер дії патогена на рослину (механізми патогенноети). Спеціалізація і 

мінливість патогенів. Динаміка інфекційного процесу. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Етіологія хвороб рослин та фітопатогенні гриби. 

Тема 5 (Т5). Джерела інфекції, властивості патогенів та шляхи розповсюдження. 

Рослини як джерела первинної інфекції. Шляхи розповсюдження збудників хвороб. 

Сприйнятливість і стійкість рослин до патогена. Патогенні властивості збудника хвороби. 

Тема 6 (Т6). Гриби, як збудники хвороб рослин. Систематика грибів. Загальна 

характеристика грибів. Морфологія вегетативних і репродуктивних стадій розвитку грибів. 

Міцелій та його різновиди. Типи спороношення, типи плодових тіл. Поліморфізм і 

плеоморфізм. Статевий процес і зміна ядерних фаз у грибів. Гаплоїдна, дикаріофітна і 

диплоїдна фази. Явище гетероталізму і гетерокаріозу у грибів. Генетика грибів. Значення 

гібридизації, мутації і адаптації у виникненні нових форм, рас, біотипів у грибів.  

Паразитизм грибів. Загальна фізіологія та екологія грибів. Різні механізми живлення грибів. 

Гриби — руйнівники клітковини. Розпад білкових речовин. Грибні ферменти, токсини, 



антибіотики та їх значення. Способи розселення та географічного поширення грибів. 

Еволюційні основи та принципи класифікації грибів. Систематика грибів. 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3). Фітопатогенні збудники хвороб, розвиток і етапи 

інфекційного процесу 

Тема 7 (Т7). Фітопатогенні бактерії і споріднені з ними мікроорганізми як збудники 

хвороб рослин. Поширеність і шкідливість бактеріальних хвороб рослин. Типи бактеріозів. 

Актиноміцети як збудники хвороб рослин. Мікоплазмоподібні і риккетсієподібні організми, 

морфологія, властивості і систематика. Методи оздоровлення рослин від мікоплазм. 

Значення антибіотикотерашї, термотерапії. 

Тема 8 (Т8). Віруси та споріднені з ними мікроорганізми як збудники хвороб рослин. 

Поширеність і шкідливість вірусних хвороб рослин. Відкриття вірусних кристалів. 

Паразитизм вірусів. Особливості розмноження їх (саморепродукція). Цикл розвитку вірусів. 

Стійкі та лабільні віруси. Мінливість вірусів, штами вірусів. Антигенні властивості 

фітопатогенних вірусів. рослин. Способи поширення вірусів. Роль комах, кліщів, нематод, 

грибів і бактерій у розповсюдженні фтовірусів. . 

Тема 9 (Т9). Хвороби, що спричиняються паразитичними та напівпаразитичними 

квітковими рослинами. Загальні біологічні особливості. Систематика, поширення та 

господарське значення паразитичних і напівпаразитичних вищих рослин. Вищі квіткові 

рослини-паразити і напівпаразити. 

Тема 10 (Т10). Динаміка розвитку і поширення інфекційних хвороб рослин. Основні 

етапи інфекційного процесу. Інкубаційний період хвороби та фактори, які визначають його 

тривалість. Фактори, які стримують розвиток патологічного процесу Закрите цвітіння Закриті 

продихи. 4.4. Потовщення тканини зарубцювання ран утворення пробкової тканини, затягування 

ран смолою, утворення футлярів, перегородок, тіл тощо в середині тканини рослини. 

Тема 11 (Т11). Принципи будови і методи захисту рослин від хвороб. Найважливіші 

передумови для визначення методів захисту рослин від хвороб (характер і вид хвороби, 

способи поширення, сприйнятливість та стійкість рослин, технічна озброєність, хімічні 

засоби, економічні показники). Роль профілактичних заходів у боротьбі з різними 

хворобами рослин Створення і використання стійких сортів, селекційно-насінницькі 

заходи. Агротехнічні заходи. Підвищення стійкості рослин проти хвороб штучним шляхом. 

Використання мікроелементів. Хімічна імунізація рослин. 

 

9. Теми лекцій  

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Фітопатологія як наука про хвороби рослин 

Змістовий модуль 1. 

Патологічний процес, симптоми, класифікація хвороб та їх діагнистика 

1 Т1 Предмет, завдання та історія розвитку загальної 

фітопатології. 
1 

1 2 Т2 Хвороби рослин і принципи їх класифікації.  1 

3 Т3 Неінфекційні хвороби рослин.  2 

4 Т4 Інфекційні хвороби.  2 

Разом за змістовний модуль 1: 6 1 

Змістовий модуль 2. Етіологія хвороб рослин та фітопатогенні гриби 

5 Т5 Джерела інфекції, властивості патогенів та шляхи 

розповсюдження.  
2 

1 
6 Т6 Гриби, як збудники хвороб рослин. Систематика грибів. 

Загальна характеристика грибів.  6 

Разом за змістовний модуль 2: 8 2 



Змістовий модуль 3. 

Фітопатогенні збудники хвороб, розвиток і етапи інфекційного процесу 

7 Т7 Фітопатогенні бактерії і споріднені з ними 

мікроорганізми як збудники хвороб рослин.  
2 

1 
8 Т8 Віруси та споріднені з ними мікроорганізми як збудники 

хвороб рослин.  
2 

9 Т9 Хвороби, що спричиняються паразитичними та 

напівпаразитичними квітковими рослинами.  
2 

10 Т10 Динаміка розвитку і поширення інфекційних хвороб 

рослин.  
2 

1 

11 Т11 Принципи будови і методи захисту рослин від хвороб.  2 

Разом за змістовний модуль 3 10 2 

Разом 24 6 

 

10. Теми лабораторних занять  

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Фітопатологія як наука про хвороби рослин 

Змістовий модуль 1. 

Патологічний процес, симптоми, класифікація хвороб та їх діагнистика 

1 Т2 Оптичні прилади і мікроскопування при визначенні 

хвороб рослин. 
1 

2 

2 Т2 Діагностика і типи прояву хвороб сільськогосподарських 

рослин. 

1 

3 Т2 Діагностика грибних хвороб рослин. виділення, 

приготування і аналіз мікроскопічних препаратів. 

1 

4 Т2 Діагностика бактеріальних хвороб рослин шляхом 

ідентифікації патогена. 

1 

5 Т2 Поширення вірусів. Симптоми вірусних хвороб рослин. 1 

6 Т2 Методи діагностики вірусних хвороб рослин. 1 

Разом за змістовний модуль 1: 6 2 

Змістовий модуль 2. Етіологія хвороб рослин та фітопатогенні гриби 

7 Т6 Вегетативне тіло грибів і його видозміни. 1 

1 8 Т6 Вегетативне тіло грибів і безстатеве розмноження грибів. 1 

9 Т6 Статеве розмноження грибів. 1 

10 Т6 Систематика грибів. відділ Слизовики 1 

3 

11 Т6 Гриби класу Chytridiomycota 2 

12 Т6 Гриби класу Oomycota 2 

13 Т6 Гриби класу Zygomycota 2 

14 Т6 Гриби класу Аscomycota 1 

15 Т6 Гриби класу Basidiomycota 2 

16 Т6 Недосконалі Гриби Deuteromycetes 1 

Разом за змістовний модуль 2: 14 4 

Змістовий модуль 3 

Фітопатогенні збудники хвороб, розвиток і етапи інфекційного процесу 

17 Т7 Бактерії, як збудники хвороб сільськогосподарських 

рослин 
2 

1 
18 Т7 Актиноміцети, як збудники хвороб 

сільськогосподарських рослин 
1 



19 Т7 Мікоплазми та рикетсії, як збудники хвороб 

сільськогосподарських рослин 
1 

20 Т8 Морфологічні та біологічні особливості вірусів 2 

1 21 Т8 Систематика, особливості патологічного процесу 

квіткових паразитів та основні заходи захисту 
2 

Разом за змістовний модуль 3: 8 2 

Разом 28 8 

 

11. Самостійна робота  

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Фітопатологія як наука про хвороби рослин 

Змістовий модуль 1. 

Патологічний процес, симптоми, класифікація хвороб та їх діагнистика 

1 Т1 Предмет, завдання та історія розвитку загальної 

фітопатології. Фітопатологія, як наука, її основні розділи та 

завдання. Втрати врожаю і погіршення його якості від хвороб 

рослин. Основні етапи історичного розвитку фітопатології. 

6 8 

2 Т2 Хвороби рослин і принципи їх класифікації. Поняття про 

хворобу та патологічний процес. Симптоми (типи прояву) 

хвороб. Класифікація хвороб.  

6 8 

3 Т3 Неінфекційні хвороби рослин. Несприятливі кліматичні 

умови у розвитку хвороб рослин. Поняття про неінфекційні 

хвороби рослин. Вплив температури на розвиток хвороб. 

Вплив світла на розвиток хвороб. Вплив вологості повітря на 

розвиток хвороб. Інші кліматичні фактори у виникненні 

хвороб рослин. 

6 8 

4 Т4 Інфекційні хвороби. Паразитизм. Поняття паразитизму, його 

типи і еволюція. Характер дії патогена на рослину (механізми 

патогенноети). Спеціалізація і мінливість патогенів. Динаміка 

інфекційного процесу. 

8 10 

Разом за змістовний модуль 1 26 34 

Змістовий модуль 2. Етіологія хвороб рослин та фітопатогенні гриби 

5 Т5 Джерела інфекції, властивості патогенів та шляхи 

розповсюдження. Рослини як джерела первинної інфекції. Шляхи 

розповсюдження збудників хвороб. Сприйнятливість і стійкість 

рослин до патогена. Патогенні властивості збудника хвороби. 

10 10 

6 Т6 Гриби, як збудники хвороб рослин. Систематика грибів. 

Загальна характеристика грибів. Морфологія вегетативних і 

репродуктивних стадій розвитку грибів. Міцелій та його 

різновиди. Типи спороношення, типи плодових тіл. 

Поліморфізм і плеоморфізм. Статевий процес і зміна ядерних 

фаз у грибів. Гаплоїдна, дикаріофітна і диплоїдна фази. 

Явище гетероталізму і гетерокаріозу у грибів. Генетика 

грибів. Значення гібридизації, мутації і адаптації у виникненні 

нових форм, рас, біотипів у грибів. Паразитизм грибів. 

Загальна фізіологія та екологія грибів. Різні механізми 

живлення грибів. Гриби — руйнівники клітковини. Розпад 

14 30 



білкових речовин. Грибні ферменти, токсини, антибіотики та 

їх значення. Способи розселення та географічного поширення 

грибів. Еволюційні основи та принципи класифікації грибів. 

Систематика грибів. 

Разом за змістовний модуль 2 24 40 

Змістовий модуль 3 

Фітопатогенні збудники хвороб, розвиток і етапи інфекційного процесу 

7 Т7 Фітопатогенні бактерії і споріднені з ними мікроорганізми як 

збудники хвороб рослин. Поширеність і шкідливість 

бактеріальних хвороб рослин. Типи бактеріозів. Актиноміцети 

як збудники хвороб рослин. Мікоплазмоподібні і 

риккетсієподібні організми, морфологія, властивості і 

систематика. Методи оздоровлення рослин від мікоплазм. 

Значення антибіотикотерашї, термотерапії. 

8 10 

8 Т8 Віруси та споріднені з ними мікроорганізми як збудники 

хвороб рослин. Поширеність і шкідливість вірусних хвороб 

рослин. Відкриття вірусних кристалів. Паразитизм вірусів. 

Особливості розмноження їх (саморепродукція). Цикл 

розвитку вірусів. Стійкі та лабільні віруси. Мінливість 

вірусів, штами вірусів. Антигенні властивості 

фітопатогенних вірусів. рослин. Способи поширення вірусів. 

Роль комах, кліщів, нематод, грибів і бактерій у 

розповсюдженні фтовірусів. 

8 10 

9 Т9 Хвороби, що спричиняються паразитичними та 

напівпаразитичними квітковими рослинами. Загальні 

біологічні особливості. Систематика, поширення та 

господарське значення паразитичних і напівпаразитичних 

вищих рослин. Вищі квіткові рослини-паразити і 

напівпаразити. 

8 10 

10 Т10 Динаміка розвитку і поширення інфекційних хвороб рослин. 

Основні етапи інфекційного процесу. Інкубаційний період 

хвороби та фактори, які визначають його тривалість. Фактори, 

які стримують розвиток патологічного процесу Закрите 

цвітіння Закриті продихи. 4.4. Потовщення тканини 

зарубцювання ран утворення пробкової тканини, затягування 

ран смолою, утворення футлярів, перегородок, тіл тощо в 

середині тканини рослини. 

10 10 

11 Т11 Принципи будови і методи захисту рослин від хвороб. 

Найважливіші передумови для визначення методів захисту 

рослин від хвороб (характер і вид хвороби, способи поширення, 

сприйнятливість та стійкість рослин, технічна озброєність, 

хімічні засоби, економічні показники). Роль профілактичних 

заходів у боротьбі з різними хворобами рослин Створення і 

використання стійких сортів, селекційно-насінницькі заходи. 

Агротехнічні заходи. Підвищення стійкості рослин проти хвороб 

штучним шляхом. Використання мікроелементів. Хімічна 

імунізація рослин. 

14 12 

  Разом за змістовний модуль 3: 48 52 

Разом 98 136 

 

  



12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 

і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться у лабораторіях 

із забезпеченням усіх необхідних матеріалів та обладнання. 
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