
 



 

 
 



1. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни є підготовити майбутнього фахівця 

сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками із особливостей розвитку 

хвороб сільськогосподарських культур; видового складу збудників і несприятливих 

абіотичних чинників, що викликають хвороби рослин; ареалів поширення збудників 

хвороб; діагностики прояву хвороб на різних органах рослин; впливу біотичних і 

абіотичних факторів середовища на розвиток хвороб, джерел та місць резервування 

інфекції, заходів захисту від окремих хвороб і хвороб окремої культури. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни  

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4,0 

Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

Нормативна 

Модулів – 2 

Спеціальність  

202“Захист і карантин 

рослин” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 3-й 3-й 

Індивідуальне завдання  

(алгоритм і програма) 
Семестр 

Загальна кількість годин 

120 год 

VІ VІ 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійна робота 

студента – 6 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

24 6 

Практичні 

- - 

Лабораторні 

28 6 

Самостійна робота 

68 108 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати:  

- методи діагностики хвороб сільськогосподарських культур;  

- способи виділення та ідентифікації збудників хвороб, біологічні та екологічні 

особливості розвитку;  

- причини виникнення хвороб рослин; 

- місця резервації та зберігання інфекції;  

- розміри втрат урожаю сільськогосподарських рослин від хвороб; 

- обґрунтування захисних заходів проти хвороб окремої культури 

вміти:  

- самостійно визначати за діагностичними ознаками найбільш поширені та 

шкідливі хвороби сільськогосподарських культур;  

- виділяти та ідентифікувати збудник захворювань; 

- прогнозувати розвиток хвороб залежно від погодних умов;  



- планувати та провадити агротехнічні, селекційно-насінневі, хімічні та біологічні 

заходи захисту рослин; 

- обґрунтовувати доцільність використання засобів захисту рослин від хвороб 

залежно від фітосанітарного стану посіву; 

- вибирати та впроваджувати стійкі до хвороб сорти та гібриди 

сільськогосподарських культур для конкретної території. 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 

РН 6 

Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

РН 7 Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин. 

РН 8 
Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

РН 9 
Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 6.  РН 7.  РН 8. РН 9. 

СК 1 + +  + 

СК 2  + +  

СК 8 +   + 

 

СК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, 

нематод, гризунів та бур'янів за сучасними принципами і методами.  

СК 2. Здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою забезпечення дотримання ними 

фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, 

експорту, імпорту, транзиту продукції рослинного походження. 

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 

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 0,65 23,0 15,0 

Модульна 

контрольна робота 12,0 1,0 12,0 

Разом: - 60 

 

 



Вид  

заняття 

Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 

Модуль 2 

Кількість  

одиниць 

Максимальна кількість 

балів 

Лекції - - - 

Лабораторні заняття - - - 

Самостійна робота - - - 

Модульна 

контрольна робота - - - 

Індивідуальні 

завдання (курсова 

робота) 

- 1 60 

Разом: - 60 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

Шифр 

результату 

навчання  

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий 

рівень) 

36 60 

РН 06 
Лк 1, Лк 2, Лк 9, Лк 10, Лб 1, 

Лб 10, Лб 11, , Ср 1–6 
7,2 12,0 

РН 07 
Лк 3, Лк 4, Лб 2, Лб 3, Лб 4, Лб 5, 

Ср 10–18 
8,4 14,0 

РН 08 
Лк 6, Лк 7, Лк 8, Лк 12, Лб 6, Лб 7, 

Лб 8, Лб 9, Ср 7–9 
7,2 12,0 

РН 9 
Лк 5, Лк 11, Лб 12, Лб 13, Лб 14, 

Ср 19–23 
6,0 10,0 

РН 06, РН 07, 

РН 08, РН 9  
МКР1 7,2 12,0 

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 завдань дисципліни. Виконання лабораторних /контрольних/, 

індивідуальних завдань, курсової 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. 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 2 

Критерії оцінки курсової роботи 

Критерії оцінки Кількість балів 

Пояснювальна записка 

Складність, науковість і повнота розкриття теми 16 балів максимально 

Аргументованість висновків 8 балів максимально 

Актуальність та елемент творчості 6 балів максимально 



Стиль, грамотність 6 балів максимально 

Якість оформлення 6 балів максимально 

Разом 42 балів максимально 

Ілюстративна частина 

Доцільність використання наочних матеріалів 6 балів максимально 

Якість використаних наочних матеріалів 6 балів максимально 

Вміння використовувати наочні матеріали 6 балів максимально 

Разом 18 балів максимально 

Захист роботи 

Аргументоване доведення проблеми 14 балів максимально 

Чіткість, логічність, лаконічність викладення матеріалу 8 балів максимально 

Повнота і вичерпність відповідей 6 балів максимально 

Культура мовлення 6 балів максимально 

Активна кваліфікована участь у веденні дискусії 6 балів максимально 

Разом 40 балів максимально 

Всього 100 балів максимально 

 

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). Хвороб сільськогосподарських культур. 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Хвороби зернових, зернобобових культур і бобових 

трав. 

Тема 1 (Т1). Вступ. Хвороби зернових культур. 

Тема 2 (Т2). Хвороби зернобобових культур. 

Тема 3 (Т3). Хвороби однорічних і багаторічних бобових трав. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Хвороби прядивних, олійних культур, тютюну, 

махорки, хмелю. 

Тема 4 (Т4). Хвороби прядивних культур. 



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

Тема 5 (Т5). Хвороби олійних культур. 

Тема 6 (Т6). Хвороби тютюну, махорки, хмелю. 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3). Хвороби коренеплідних, бульбоплідних і овочевих 

культур. 

Тема 7 (Т7). Хвороби коренеплідних культур. 

Тема 8 (Т8). Хвороби бульбоплідних культур. 

Тема 9 (Т9). Хвороби овочевих культур. 

Змістовий модуль 4 (ЗМ 4). Хвороби плодових, ягідних культур, винограду. 

Тема 10 (Т10). Хвороби плодових культур. 

Тема 11 (Т11). Хвороби ягідних культур. 

Тема 12 (Т12). Хвороби винограду. 

 
11. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Хвороби зернових, зернобобових культур і бобових трав 

1 Т1 Вступ. Хвороби зернових культур. 

Історія та роль вітчизняних і зарубіжних учених у 

розвитку фітопатології як науки. Роль заходів захисту 

від хвороб. Біологічні та екологічні особливості 

збудників хвороб сільськогосподарських культур, цикли 

їх розвитку, способи та методи застосування захисних 

заходів щодо зменшення резервації патогенів і 

підвищення стійкості рослин до хвороб. 

Хвороби вівса. Сажкові хвороби: тверда, летюча 

сажка. Іржа: стеблова, ксрончаста. Борошниста роса. 

Плямистості: червоно-бура, біла, коричнева, септоріоз. 

Бактеріальні хвороби: бурий, смугастий бактеріоз. 

Заляльковування вівса. Система заходів проти хвороб 

вівса. Створення і впровадження високопродуктивних 

сортів із груповою стійкістю до небезпечних хвороб. 

Способи знезараження насіння. Профілактичні заходи 

під час збирання урожаю. 

Хвороби рису. Пірикуляріоз. Фузаріоз. Коричнева 

плямистість. Септоріоз. Аскохітоз. Нігроспороз. 

Альтернаріоз. Сажкові хвороби. Пліснявіння насіння. 

Бактеріальні хвороби: опік, смугастість, гниль піхв 

листя. Вірусні хвороби: штрихуватість, карликовість і 

крапчастість. Система заходів проти хвороб рису. 

Хвороби проса, гречки. Хвороби проса: звичайна і 

дрібноспорова сажки, бурувата плямистість, 

септоріоз, склероспороз, мелансмоз. Бактебріальні 

хвороби: плямистість, смугастий бактеріоз, меланоз. 

Вірусні хвороби. Хвороби гречки: фітофтороз, 

несправжня борошниста роса. Аскохітоз, церкоспороз, 

сіра гниль, філостиктоз, бактеріоз. Вірусні хвороби. 

Система заходів проти хвороб гречки та проса. 

Хвороби сорго, суданки і злакових трав. Хвороби сорго 

та суданки: пліснявіння насіння, сажкові хвороби 

6 12 



(летюча, вкрита і дрібнопухирцева), коричнева 

плямистість, нігроспороз, церкоспороз. Бактеріальні 

хвороби: стеблова гниль, бактеріальна, смугаста і 

штрихова плямистість. Вірусні хвороби. Система 

заходів проти хвороб сорго і суданки, злакових трав. 

2 Т2 Хвороби зернобобових культур. 

Хвороби квасолі. Антракноз. Борошниста роса. Сіра 

та біла гнилі. Іржа. Бактеріоз. Вірусні хвороби: 

звичайна та жовта мозаїки. Система заходів проти 

хвороб квасолі. 

Хвороби кормових бобів. Чорна ніжка. Несправжня 

борошниста роса. Фузаріоз. Аскохітоз. Іржа. 

Церкоспороз. Шоколадна плямистість. Бактеріози: 

водяниста, пурпурова штрихова плямистість. Звичайна 

і різка мозаїки. Система заходів проти хвороб кормових 

бобів. 

Хвороби люпину. Коренева гниль. Фузаріозне в’янення. 

Усихання стебел (фомопсис). Іржа. Бура та чорнувата 

плямистість. Септоріоз. Бактеріоз. Бактеріальні і 

вірусні хвороби. Система заходів проти хвороб люпину. 

6 8,5 

3 Т3 Хвороби однорічних і багаторічних бобових трав. 

Хвороби вики. Хвороби вики: коренева гниль, аскохітоз, 

антракноз, несправжня борошниста роса, іржа, 

бактеріоз, мозаїка. Система заходів проти хвороб вики. 

Роль агротехнічних заходів щодо обмеження поширення 

хвороб. Значення місцевих сортів і якість насіннєвого 

матеріалу. . Хвороби еспарцету: аскохітоз, рамуляріоз, 

іржа, септоріоз, несправжня борошниста роса. 

Система заходів проти хвороб еспарцету. 

6 6,5 

Разом за змістовний модуль 1: 18 27 

Змістовий модуль 2. Хвороби прядивних, олійних культур, тютюну, махорки, хмелю. 

4 Т4 Хвороби прядивних культур. 

Хвороби конопель: фузаріоз, сіра та біла гнилі, 

дендрофомоз, септоріоз. Плямистості листків: 

септоріоз, філостиктоз, бура плямистість. 

Несправжня борошниста роса. Борошниста роса. 

Бактеріоз. Вірусні і фітоплазмові хвороби. Гіллястий 

вовчок. Система заходів проти хвороб конопель. 

Агротехнічні заходи як основний напрям захисту 

конопель від хвороб. Сорти конопель, які стійкі до 

хвороб. 

6 9,5 

5 Т5 Хвороби олійних культур. 

Хвороби соняшнику. Вовчок. Несправжня борошниста 

роса. Іржа. Вертицильозне в’янення. Сіра, біла та 

попеляста (вугільна) гнилі. Фомоз. Фомопсіс. Чорна 

плямистість, або ембелізія. Борошниста роса. 

Аскохітоз. Септоріоз. Церкоспороз. Філостиктоз. Суха 

гниль кошиків. Бактеріальні, вірусні та мікоплазмові 

хвороби. Система заходів проти хвороб соняшнику. 

Досягнення селекції соняшнику щодо стійкості проти 

вовчка і іржі. Агротехнічні і хімічні заходи проти 

хвороб соняшнику'. Санітарно-профілактичні заходи. 

6 7,5 



6 Т6 Хвороби тютюну, махорки. 

Чорна ніжка. Кореневі гнилі: чорна, суха. Несправжня 

борошниста роса. Борошниста роса. Бура суха 

плямистість, або альтернаріоз. Бактеріальна рябуха. 

Вуглувата плямистість. Тютюнова мозаїка. Біла 

строкатість. Повитиця. Система заходів проти хвороб 

тютюну і махорки. Досягнення селекції тютюну і 

махорки щодо стійкості проти хвороб. Система 

санітарно-профілактичних заходів під час вирощування 

розсади та після її висаджування в поле. Дезінфекція 

парників та інвентарю. 

6 10 

Разом за змістовний модуль 2: 18 27 

Змістовий модуль 3. Хвороби коренеплідних, бульбоплідних і овочевих культур. 

7 Т7 Хвороби коренеплідних культур. 

Хвороби буряку. Поширення і шкідливість 

найважливіших хвороб. Розмір і характер втрат 

врожаю. Просторова ізоляція насінників від буряку 

першого року вирощування. Роль агротехнічних заходів. 

Значення і способи передпосівної обробки насіння. 

Хімічний метод обробки насіння. Раціональне зберігання 

коренеплодів. Несприятливі температури як фактор 

зниження стійкості коренеплодів проти гнилей. 

Мікробіологічний метод В.М. Шевченка щодо 

визначення стійкості сортів і гібридів буряку проти 

збудників різних гнилей. Досягнення селекції цукрового 

буряку на стійкість проти хвороб. 

6 9,5 

8 Т8 Хвороби бульбоплідних культур. 

Хвороби картоплі. Поширення і шкідливість хвороб 

картоплі. Досягнення селекції картоплі щодо стійкості 

проти хвороб. Заходи оздоровлення і підвищення 

стійкості картоплі проти хвороб. Роль заходів 

насінництва в оздоровленні та підвищенні врожайності 

картоплі. Хімічний метод І умови його використання 

проти фітофторозу та інших хвороб. Значення 

організаційно-господарських заходів під час збирання 

бульб картоплі, підготовки до зберігання та в період їх 

зберігання. Карантинні заходи. 

6 7,5 

9 Т9 Хвороби овочевих культур. 

Хвороби цибулі та часнику. Несправжня борошниста 

роса. Сажка. Іржа. Шийкова гниль. Біла гниль денця. 

Мокра бактеріальна гниль. Вірусні хвороби: мозаїка, 

жовта смугастість. Система заходів проти хвороб 

цибулі і часнику. Агротехнічні і хімічні заходи захисту 

цибулі в період вегетації. Вплив агротехнічних заходів 

на розвиток рослин, дозрівання цибулин та стійкість до 

хвороб у період зберігання. Особливості 

профілактичних заходів захисту насінників.  

Хвороби моркви. Альтернаріоз. Фомоз. Борошниста 

роса. Бактеріоз. Хвороби коренеплодів моркви у період 

зберігання: бура, повстяна, біла, сіра, мокра 

бактеріальна гниль. Система заходів проти хвороб 

овочевих зонтичних культур. Роль агротехніки у 

6 10 



підвищенні стійкості коренеплодів під час зберігання. 

Хвороби гарбузових культур. Фітопатологічне значення 

умов і способів вирощування гарбузових культур у 

закритому та відкритому ґрунті. Кореневі гнилі. 

Борошниста роса. Несправжня борошниста роса. 

Антракноз. Бура, або оливкова, плямистість. Біла та 

сіра гнилі. Фузаріозне в’янення. Бактеріальні хвороби: 

кутаста плямистість огірка, мокра тиль, судинний 

бактеріоз. Вірусні хвороби: звичайна та англійська 

огіркова мозаїка, зелена крапчаста мозаїка. Система 

захисту гарбузових культур від хвороб. Особливості 

профілактичних хімічних заходів у закритому і 

відкритому ґрунті. 

Разом за змістовний модуль 3: 18 27 

Змістовий модуль 4. 

Хвороби плодових, ягідних культур, винограду. 

10 Т10 Хвороби кісточкових плодових культур. Моніліальний 

опік. Клястероспоріоз. Кокомікоз. Полістігмоз сливи. 

Борошниста роса. Кучерявість листків персика. 

Кишеньки (заснітка) слив. “Відьмині мітли” вишні. 

Бактеріальний рак. Вірусні хвороби. Система заходів 

проти хвороб кісточкових плодових культур. Заходи 

проти хвороб у розсадниках, молодих та дорослих 

насадженнях за фазами розвитку рослин. 

6 9 

11 Т11 Хвороби ягідних культур. 

Хвороби агрусу. Американська борошниста роса. 

Антракноз. Стовпчаста іржа. Бокальчаста іржа. 

Облямівка жилок. Система заходів проти хвороб 

агрусу.  

Хвороби малини. Іржа. Антракноз. Пурпурова та біла 

плямистості. Вірусні та фітоплазмові хвороби. 

Неінфекційний хлороз. Система заходів проти хвороб 

малини. 

4 8,5 

12 Т12 Хвороби винограду. Неінфекційні хвороби. 4 9,5 

Разом за змістовний модуль 4: 10 27 

Разом 68 108 

 

10. Теми лабораторних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Хвороби зернових, зернобобових культур і бобових трав 

1 Т1 Вступ. Хвороби зернових. 

Хвороби пшениці, жита, ячменю, вівса, ячменю, 

кукурудзи. 

- Визначення хвороб пшениці, жита, ячменю, вівса, 

ячменю, кукурудзи за зовнішніми ознаками.  

- Мікроскопічне вивчення збудників пшениці (сажки, 

іржі, фузаріозу, борошнистої роси), кукурудзи (сажки, 

іржі, фузаріозу).  

- Аналіз насіння пшениці (на ураження твердою 

4 1,0 



сажкою), кукурудзи (на визначення пліснявіння качанів 

та насіння). 

2 Т2 Хвороби зернобобових культур 

Хвороби гороху, сої. 

- Визначення хвороб гороху, сої за зовнішніми ознаками.  

- Мікроскопічне вивчення збудника аскохітозу та 

антракнозу гороху, сої. 

- Аналіз насіння гороху, сої (аскохітозу та антракнозу). 

2 0,25 

3 Т3 Хвороби однорічних і багаторічних бобових трав. 

Хвороби конюшини і люцерни. 

- Визначення хвороб конюшини і люцерни за зовнішніми 

ознаками.  

- Мікроскопічне вивчення збудників іржі конюшини і 

бурої плямистості люцерни. 

2 0,25 

Разом за змістовний модуль 1: 6 1,5 

Змістовий модуль 2. Хвороби прядивних, олійних культур, тютюну, махорки, хмелю. 

4 Т4 Хвороби прядивних культур. 

1. Визначення хвороб льону та конопель за зовнішніми 

ознаками.  

2. Мікроскопічне дослідження збудників іржі і фузаріозу 

льону.  

3. Аналіз насіння на ураженість збудниками хвороб. 

2 0,25 

5 Т5 Хвороби олійних культур. 

1. Визначення хвороб соняшнику, ріпаку за зовнішніми 

ознаками.  

2. Мікроскопічне дослідження збудників соняшнику, 

ріпаку.  

3. Аналіз насіння на ураженість збудниками хвороб. 

2 0,25 

6 Т6 Хвороби хмелю. 

1. Визначення хвороб хмелю за зовнішніми ознаками.  

2. Мікроскопічне дослідження збудників кореневих 

гнилей (пленодомусу і тифульозу).  

3. Аналіз шишок на ураженість збудниками хвороб. 

2 1,0 

Разом за змістовний модуль 2: 6 1,5 

Змістовий модуль 3. Хвороби коренеплідних, бульбоплідних і овочевих культур. 

7 Т7 Хвороби коренеплідних культур. 

Хвороби буряків. 

1. Визначення хвороб буряків за зовнішніми ознаками.  

2. Мікроскопічне дослідження збудників церкоспорозу і 

борошнистої роси.  

3. Аналіз насіння на ураженість збудниками хвороб. 

2 0,25 

8 Т8 Хвороби бульбоплідних культур. 

Хвороби картоплі. 

1. Визначення хвороб картоплі за зовнішніми ознаками.  

2. Мікроскопічне дослідження збудників фітофторозу, 

альтернаріозу і раку.  

3. Аналіз бульб на ураженість збудниками хвороб. 

2 0,25 

9 Т9 Хвороби овочевих культур. 

Хвороби капустяних культур  

1. Визначення хвороб капусти за зовнішніми ознаками.  

2. Мікроскопічне дослідження збудників кили капусти; 

збудників бурої і білої плямистостей листя томатів. 

2 1,0 



3. Аналіз насіння на ураженість збудниками хвороб. 

Разом за змістовний модуль 3: 6 1,5 

Змістовий модуль 4. 

Хвороби плодових, ягідних культур, винограду. 

10 Т10 Хвороби зерняткових і кісточкових плодових культур. 

1. Визначення хвороб яблуні і груші, вишні і сливи за 

зовнішніми ознаками.  

2. Мікроскопічне дослідження збудників плодових 

зерняткових культур: парші, моніліозу, септоріозу, 

чорного раку; збудників плодових кісточкових культур: 

клястероспоріозу і кокомікозу. 

4 1,0 

11 Т11 Хвороби ягідних культур. 

1. Визначення хвороб суниці, смородини, агрусу за 

зовнішніми ознаками.  

2. Мікроскопічне дослідження збудників хвороб суниці, 

смородини, агрусу. 

2 0,25 

12 Т12 Хвороби винограду. 

1. Визначення хвороб винограду за зовнішніми ознаками.  

2. Мікроскопічне дослідження збудників несправжньої 

борошнистої роси. 

2 0,25 

Разом за змістовний модуль 4: 6 1,5 

Разом 28 6 

 

11. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Хвороби зернових, зернобобових культур і бобових трав 

1 Т1 Вступ. Хвороби зернових культур. 

Історія та роль вітчизняних і зарубіжних учених у 

розвитку фітопатології як науки. Роль заходів захисту 

від хвороб. Біологічні та екологічні особливості 

збудників хвороб сільськогосподарських культур, цикли 

їх розвитку, способи та методи застосування захисних 

заходів щодо зменшення резервації патогенів і 

підвищення стійкості рослин до хвороб. 

Хвороби вівса. Сажкові хвороби: тверда, летюча 

сажка. Іржа: стеблова, ксрончаста. Борошниста роса. 

Плямистості: червоно-бура, біла, коричнева, септоріоз. 

Бактеріальні хвороби: бурий, смугастий бактеріоз. 

Заляльковування вівса. Система заходів проти хвороб 

вівса. Створення і впровадження високопродуктивних 

сортів із груповою стійкістю до небезпечних хвороб. 

Способи знезараження насіння. Профілактичні заходи 

під час збирання урожаю. 

Хвороби рису. Пірикуляріоз. Фузаріоз. Коричнева 

плямистість. Септоріоз. Аскохітоз. Нігроспороз. 

Альтернаріоз. Сажкові хвороби. Пліснявіння насіння. 

Бактеріальні хвороби: опік, смугастість, гниль піхв 

листя. Вірусні хвороби: штрихуватість, карликовість і 

крапчастість. Система заходів проти хвороб рису. 

6 12 



Хвороби проса, гречки. Хвороби проса: звичайна і 

дрібноспорова сажки, бурувата плямистість, 

септоріоз, склероспороз, мелансмоз. Бактебріальні 

хвороби: плямистість, смугастий бактеріоз, меланоз. 

Вірусні хвороби. Хвороби гречки: фітофтороз, 

несправжня борошниста роса. Аскохітоз, церкоспороз, 

сіра гниль, філостиктоз, бактеріоз. Вірусні хвороби. 

Система заходів проти хвороб гречки та проса. 

Хвороби сорго, суданки і злакових трав. Хвороби сорго 

та суданки: пліснявіння насіння, сажкові хвороби 

(летюча, вкрита і дрібнопухирцева), коричнева 

плямистість, нігроспороз, церкоспороз. Бактеріальні 

хвороби: стеблова гниль, бактеріальна, смугаста і 

штрихова плямистість. Вірусні хвороби. Система 

заходів проти хвороб сорго і суданки, злакових трав. 

2 Т2 Хвороби зернобобових культур. 

Хвороби квасолі. Антракноз. Борошниста роса. Сіра 

та біла гнилі. Іржа. Бактеріоз. Вірусні хвороби: 

звичайна та жовта мозаїки. Система заходів проти 

хвороб квасолі. 

Хвороби кормових бобів. Чорна ніжка. Несправжня 

борошниста роса. Фузаріоз. Аскохітоз. Іржа. 

Церкоспороз. Шоколадна плямистість. Бактеріози: 

водяниста, пурпурова штрихова плямистість. Звичайна 

і різка мозаїки. Система заходів проти хвороб кормових 

бобів. 

Хвороби люпину. Коренева гниль. Фузаріозне в’янення. 

Усихання стебел (фомопсис). Іржа. Бура та чорнувата 

плямистість. Септоріоз. Бактеріоз. Бактеріальні і 

вірусні хвороби. Система заходів проти хвороб люпину. 

6 9 

3 Т3 Хвороби однорічних і багаторічних бобових трав. 

Хвороби вики. Хвороби вики: коренева гниль, аскохітоз, 

антракноз, несправжня борошниста роса, іржа, 

бактеріоз, мозаїка. Система заходів проти хвороб вики. 

Роль агротехнічних заходів щодо обмеження поширення 

хвороб. Значення місцевих сортів і якість насіннєвого 

матеріалу. . Хвороби еспарцету: аскохітоз, рамуляріоз, 

іржа, септоріоз, несправжня борошниста роса. 

Система заходів проти хвороб еспарцету. 

6 6 

Разом за змістовний модуль 1: 18 27 

Змістовий модуль 2. Хвороби прядивних, олійних культур, тютюну, махорки, хмелю. 

4 Т4 Хвороби прядивних культур. 

Хвороби конопель: фузаріоз, сіра та біла гнилі, 

дендрофомоз, септоріоз. Плямистості листків: 

септоріоз, філостиктоз, бура плямистість. 

Несправжня борошниста роса. Борошниста роса. 

Бактеріоз. Вірусні і фітоплазмові хвороби. Гіллястий 

вовчок. Система заходів проти хвороб конопель. 

Агротехнічні заходи як основний напрям захисту 

конопель від хвороб. Сорти конопель, які стійкі до 

хвороб. 

6 9 

5 Т5 Хвороби олійних культур. 6 8 



Хвороби соняшнику. Вовчок. Несправжня борошниста 

роса. Іржа. Вертицильозне в’янення. Сіра, біла та 

попеляста (вугільна) гнилі. Фомоз. Фомопсіс. Чорна 

плямистість, або ембелізія. Борошниста роса. 

Аскохітоз. Септоріоз. Церкоспороз. Філостиктоз. Суха 

гниль кошиків. Бактеріальні, вірусні та мікоплазмові 

хвороби. Система заходів проти хвороб соняшнику. 

Досягнення селекції соняшнику щодо стійкості проти 

вовчка і іржі. Агротехнічні і хімічні заходи проти 

хвороб соняшнику'. Санітарно-профілактичні заходи. 

6 Т6 Хвороби тютюну, махорки. 

Чорна ніжка. Кореневі гнилі: чорна, суха. Несправжня 

борошниста роса. Борошниста роса. Бура суха 

плямистість, або альтернаріоз. Бактеріальна рябуха. 

Вуглувата плямистість. Тютюнова мозаїка. Біла 

строкатість. Повитиця. Система заходів проти хвороб 

тютюну і махорки. Досягнення селекції тютюну і 

махорки щодо стійкості проти хвороб. Система 

санітарно-профілактичних заходів під час вирощування 

розсади та після її висаджування в поле. Дезінфекція 

парників та інвентарю. 

6 10 

Разом за змістовний модуль 2: 18 27 

Змістовий модуль 3. Хвороби коренеплідних, бульбоплідних і овочевих культур. 

7 Т7 Хвороби коренеплідних культур. 

Хвороби буряку. Поширення і шкідливість 

найважливіших хвороб. Розмір і характер втрат 

врожаю. Просторова ізоляція насінників від буряку 

першого року вирощування. Роль агротехнічних заходів. 

Значення і способи передпосівної обробки насіння. 

Хімічний метод обробки насіння. Раціональне зберігання 

коренеплодів. Несприятливі температури як фактор 

зниження стійкості коренеплодів проти гнилей. 

Мікробіологічний метод В.М. Шевченка щодо 

визначення стійкості сортів і гібридів буряку проти 

збудників різних гнилей. Досягнення селекції цукрового 

буряку на стійкість проти хвороб. 

6 9 

8 Т8 Хвороби бульбоплідних культур. 

Хвороби картоплі. Поширення і шкідливість хвороб 

картоплі. Досягнення селекції картоплі щодо стійкості 

проти хвороб. Заходи оздоровлення і підвищення 

стійкості картоплі проти хвороб. Роль заходів 

насінництва в оздоровленні та підвищенні врожайності 

картоплі. Хімічний метод І умови його використання 

проти фітофторозу та інших хвороб. Значення 

організаційно-господарських заходів під час збирання 

бульб картоплі, підготовки до зберігання та в період їх 

зберігання. Карантинні заходи. 

6 8 

9 Т9 Хвороби овочевих культур. 

Хвороби цибулі та часнику. Несправжня борошниста 

роса. Сажка. Іржа. Шийкова гниль. Біла гниль денця. 

Мокра бактеріальна гниль. Вірусні хвороби: мозаїка, 

жовта смугастість. Система заходів проти хвороб 

6 10 



цибулі і часнику. Агротехнічні і хімічні заходи захисту 

цибулі в період вегетації. Вплив агротехнічних заходів 

на розвиток рослин, дозрівання цибулин та стійкість до 

хвороб у період зберігання. Особливості 

профілактичних заходів захисту насінників.  

Хвороби моркви. Альтернаріоз. Фомоз. Борошниста 

роса. Бактеріоз. Хвороби коренеплодів моркви у період 

зберігання: бура, повстяна, біла, сіра, мокра 

бактеріальна гниль. Система заходів проти хвороб 

овочевих зонтичних культур. Роль агротехніки у 

підвищенні стійкості коренеплодів під час зберігання. 

Хвороби гарбузових культур. Фітопатологічне значення 

умов і способів вирощування гарбузових культур у 

закритому та відкритому ґрунті. Кореневі гнилі. 

Борошниста роса. Несправжня борошниста роса. 

Антракноз. Бура, або оливкова, плямистість. Біла та 

сіра гнилі. Фузаріозне в’янення. Бактеріальні хвороби: 

кутаста плямистість огірка, мокра тиль, судинний 

бактеріоз. Вірусні хвороби: звичайна та англійська 

огіркова мозаїка, зелена крапчаста мозаїка. Система 

захисту гарбузових культур від хвороб. Особливості 

профілактичних хімічних заходів у закритому і 

відкритому ґрунті. 

Разом за змістовний модуль 3: 18 27 

Змістовий модуль 4. 

Хвороби плодових, ягідних культур, винограду. 

10 Т10 Хвороби кісточкових плодових культур. Моніліальний 

опік. Клястероспоріоз. Кокомікоз. Полістігмоз сливи. 

Борошниста роса. Кучерявість листків персика. 

Кишеньки (заснітка) слив. “Відьмині мітли” вишні. 

Бактеріальний рак. Вірусні хвороби. Система заходів 

проти хвороб кісточкових плодових культур. Заходи 

проти хвороб у розсадниках, молодих та дорослих 

насадженнях за фазами розвитку рослин. 

6 9 

11 Т11 Хвороби ягідних культур. 

Хвороби агрусу. Американська борошниста роса. 

Антракноз. Стовпчаста іржа. Бокальчаста іржа. 

Облямівка жилок. Система заходів проти хвороб 

агрусу.  

Хвороби малини. Іржа. Антракноз. Пурпурова та біла 

плямистості. Вірусні та фітоплазмові хвороби. 

Неінфекційний хлороз. Система заходів проти хвороб 

малини. 

4 9 

12 Т12 Хвороби винограду. Неінфекційні хвороби. 4 9 

Разом за змістовний модуль 4: 10 27 

Разом 68 108 

 

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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