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ВСТУП 
Анотація 

Наука всебічно вивчає як хвору рослину так і патологічний процес з 

ознаками хвороби за якими хвора рослина відрізняється від здорової; 

відшукує причину появи захворювання; вивчає закономірності появи 

та розповсюдження хвороб; знаходить шляхи швидкого та економіч-

но вигідного подолання виникнення захворювань та лікування пош-

коджених рослин. В кінцевому етапі перед фітопатологією стоїть ос-

новне завдання— знищити хвороби та причини їх виникнення шля-

хом активної дії на рослину, збудника хвороботворних процесів та на 

умови де розвивається рослина. Історично та організаційно для про-

ведення науково-дослідної роботи та роботи по боротьбі з хворобами 

рослин, фітопатологія тісно пов'язана з цілим рядом наукових дисци-

плін та частково базується на них. В основному базується на ботаніці, 

рослинництві, мікробіології, мікології, бактеріології, вірусології, се-

лекції та іншими науками. Фітопатологія, як сільськогосподарська 

наука, бере участь у виконанні завдань щодо збільшення продукції 

сільського господарства, захисту сільськогосподарської продукції під 

час зимового зберігання, перевезення та збільшення якості останньої 

і всіх ланок землеробства. 
Ключові слова: фітопатологія; бактерії; гриби; віруси; імунітет; хвороби. 

Аbstract 
Science comprehensively examines both a sick plant and a pathological process 

with symptoms of a disease on which the diseased plant differs from healthy; 

Finds the cause of the disease; Study patterns of the appearance and spread of 

diseases; Finds ways for a quick and economical but beneficial overcoming of 

diseases and treatment of post-crop plants. In the final stage, before phytopathol-

ogy, the main task is to destroy the disease and the causes of their occurrence by 

way of active action on the plant, the pathogen of pathogenic processes and the 

conditions under which the plant develops. Historically and organization ally for 

carrying out research work and work on the fight against diseases of plants, phy-

topathology is closely linked with a number of scientific disciplines and is partly 

based on them. It is main ly based on botany, plant growing, microbiology, my-

cology, bacteriology, viral-linguistics, breeding and other sciences. Phytopathol-

ogy, as an agricultural science, participates in the tasks of increasing agricultural 

production, protecting agricultural products during winter storage, transporting 

and improving the quality of the latter and all agricultural components. 

Key words: phytopathology; Bacteria; Mushrooms; Viruses; immunity; disease. 
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Опис навчальної дисципліни 

Найменування пока-

зників  

Галузь знань, спеціаль-

ність, спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна фо-

рма на-

вчання 

заочна фор-

ма навчання 

Кількість кредитів  – 

3,5 

Галузь знань 

0901 « Сільське госпо-

дарство та лісництво» Нормативна 

 
Спеціальність 

6.090101 «Агрономія» 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 

2 
3-й 4-й 

Індивідуальне нау-

ково-дослідне за-

вдання  

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  105 

5-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми на-

вчання: 

аудиторних –42  

самостійної роботи 

студента –63 

Рівень вищої світи:  

бакалавр 

 

24 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

18 год. 6 год. 

Самостійна робота 

63 год. 89год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екз. екз. 

  Примітка. співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

індивідуальної робо-ти становить: 

               для денної форми навчання - 45 % до 55 %. 

               для заочної форми навчання – 12 % до 88 %. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчити студентів за візуальними ознаками уражених хворобами рослин і 

мікроскопічними ознаками їх збудників правильно ставити діагноз хвороби і на 

його основі планувати і проводити систему захисту рослин. 
Завдання . ознайомити студентів з типами хвороб рослин і ознаками їх прояву на 

основних сільськогосподарських культурах, з морфологією, розмноженням, систе-

матикою і річним циклом розвитку їх збудників, місцями збереження і джерелами 

розповсюдження інокулюма та впливом чинників зовнішнього середовища на зара- 

ження рослин патогенами, подальший розвиток і поширення хвороб.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: -  
— причини виникнення неінфекційних та інфекційних хвороб рослин, їх класифі-

кацію і типи;  

— симптоми найбільш поширених хвороб польових, овочевих, плодових, ягідних 

культур і виноградної лози;  

— назву збудника кожної хвороби, його систематичне положення, мікроскопічні 

ознаки, річний цикл розвитку, місця збереження і джерела по- ширення інфекції та 

вплив факторів зовнішнього середовища на зараження рослин патогенами і розви-

ток хвороби;  

— теоретичні основи і практичне значення теорій патогенезу, епіфітотіології та 

імунітету рослин до інфекційних хвороб;  

— сучасні методи та засоби захисту рослин від хвороб, їх інтеграцію та практичне 

застосування;  

вміти  
— діагностувати хвороби рослин за зовнішніми ознаками і мікроскопічним споро-

ношенням їх збудників;  

— оцінювати вплив умов зовнішнього середовища на зараження рослин патогена-

ми і можливий подальший перебіг хвороби; 

— проводити фітосанітарний моніторинг посівів і насаджень сільськогосподарсь-

ких культур з метою прогнозування розвитку хвороб, планування і проведення за-

хисних заходів для запобігання втрат урожаю і погіршення якості продукції;  

— розрахувати і аналізувати ефективність фітосанітарних і терапевтичних захис-

них заходів. 

2. Програма навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Основні поняття  
Тема 1. Поняття про хвороби рослин  

Неінфекційні хвороби. Хвороби, що спричинені нестачею або надлишком елемен-

тів живлення і вологи. Хвороби, що спричинені температурним та іншим факто-

ром. Інфекційні хвороби. Паразитизм фітопатогенних організмів і його еволюція. 

Зв'язок між інфекційними та неінфекційними хворобами рослин. Симптоми ура-

ження сільськогосподарських рослин.  

Тема 2. Збудники інфекційних хвороб рослин.. 

Патогенні гриби, як збудники хвороб рослин. Фітопатогенні бактерії, актиноміцети 

як збудники хвороб рослин. Вірусні, віроїдні, мікоплазмові і рікетсіозмові хвороби 
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рослин. Нематоди. Вищи квіткові рослини- паразити сільськогосподарських рос-

лин.. 

Тема 3. Екологія і динаміка інфекційних хвороб рослин. Поняття про епітафії.  

Джерела і способи поширення інфекції. Патологічні процеси у рослин. Етапи пата-

логічного процесу. Типи інфекцій. Ареал хвороб рослин. Поняття про епіфітотії. 

Динаміка епіфітотій. Типи епіфітотій. 

Тема4.  Імунітет рослин до інфекційних хвороб.. 

Роль і місце імунітету рослин у сучасному інтенсивному землеробстві. Імунологія. 

Загальна характеристика категорій рослинного імунітету. 
Тема5. Методи фітопатології, діагностика та облік хвороб. 
Діагностика хвороб рослин. Моніторинг та прогноз розвитку хвороб рослин. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Хвороби рослин 

Тема 6. Хвороби зернових культур. 

Хвороби пшениц. Хвороби жита. Хвороби ячменю. Хвороби вівса. Хвороби проса. 

Хвороби рису. Хвороби гречки. Хвороби кукурудзи.  

Тема 7. Хвороби зернобобових культур  

Хвороби гороху. Хвороби сої. Хвороби квасолі. Хвороби люпину. Хвороби вики. 

Хвороби кормових бобів. 

Тема 8. Хвороби багаторічних бобових трав 

Хвороби люцерни. Хвороби конюшини. Хвороби експарцету. 

Тема 9. Хвороби технічних культур і картоплі  

Хвороби буряків. Хвороби соняшнику. Хвороби льону. Хвороби конопель. Хворо-

би тютюну. Хвороби ріпаку. Хвороби хмелю. Хвороби картоплі. 

Тема 10. Хвороби овочевих культур.  

Хвороби капустяних овочевих культур. Хвороби зонтичних овочевих культур. 

Хвороби пасльонових овочевих культур. Хвороби гарбузових культур. Хвороби 

цибулі. 

Тема 11. Хвороби плодових культур.    

Хвороби яблуні та груші. Хвороби кісточкових культур. 

Тема 12. Хвороби ягідних культур та винограду  

Хвороби ягідних культур. Хвороби винограду. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Σ у тому числі Σ у тому числі 

л лаб інд ср л лаб інд ср 

Змістовий модуль 1. Основні поняття  
Тема 1. . Поняття про хво-

роби рослин 
8 2   8 10 1 - - 9 

Тема 2. Збудники інфекцій-

них хвороб рослин.. 
6 2   8 10 - 1 - 9 

Тема 3. Екологія і динаміка 

інфекційних хвороб рослин. 

Поняття про епітафії.  
6 2   8 10 1  - 9 

Тема4.  Імунітет рослин до 

інфекційних хвороб.. 
6 2 2  8 11 1 1 - 9 

Тема5. Методи фітопатоло-

гії, діагностика та облік 

хвороб. 
6 2 2  8 11 1 1 - 9 

Разом за змістовим модулем  10 4  40 84 7 5  72 

Змістовий модуль 2 Хвороби рослин 
Тема 6. Хвороби зернових 

культур. 
8 2 2  6 11 1 1 - 9 

Тема 7. Хвороби зернобо-

бових культур  
9 2 2  6 11 1 1  9 

Тема 8. Хвороби багаторіч-

них бобових трав 
9 2 2  6 10 1   9 

Тема 9. Хвороби технічних 

культур і картоплі  
8 2 2  5 9  1  8 

Тема 10. Хвороби овочевих 

культур 
8 2 2  6 10 1 1  8 

Тема 11. Хвороби плодових 

культур.    8 2 2  6 9  1  
8 

Тема 12. Хвороби ягідних 

культур та винограду  

 
6 2 2  6 8    

8 

Разом за змістовим модулем 
 14 14  23 36 1 3  

32 

Усього годин 120 24 18  63 120 8 8  104 
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4. Теми лабораторних занять 
Теми  занять Кількість 

годин 

Денна  

форма  

 

Заочна 

 форма  

 

1. Вивчення грибів як збудники хвороб 2  

2. Вивчення ознак бактерій та вірусів 2 2 

3. Вивчення основних ознак хвороб зернових культур 2  

4. Вивчення основних ознак хвороб зернобобових культур 2 2 

5. Вивчення основних ознак хвороб багаторічних бобових 

трав 
2  

6. Вивчення основних ознак хвороб технічних культур 2 2 

7. Вивчення основних ознак хвороб картоплі 2  

8. Вивчення основних ознак хвороб овочевих культур 2  

9. Вивчення основних ознак хвороб плодових культур 2 2 

Всього 18 8 

6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять: 0,5 год. – на 1 год. ауд. занять = 

0,5х(24+18)= 22 год.  

Підготовка до контрольних заходів: 6 год. на один євро кредит 6х3,5= 

21 год.  

Самостійна робота над курсом (підготовка питань, які не розгляда-

ються під час аудиторних занять): 20 год. 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять: (8+8)х 0,5 год. =8 год.;  
Підготовка до контрольних заходів – 4 кредити·6 год. = 24 год.  
Самостійна робота над курсом –72 год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 

з/п Тема самостійної  

роботи 

Кількість годин 
 

Денна  

форма 
 

 

Заочна форма 

 

1. Вивчення основних ознак хвороб суниці 2 7 
2. Вивчення основних ознак хвороб полуниці 2 7 
3. Вивчення основних ознак хвороб смородини 2 8 
4. Вивчення основних ознак хвороб малини 2 8 
5. Вивчення основних ознак хвороб агрусу 2 7 
6. Вивчення основних ознак хвороб порічок 2 7 

7. Вивчення основних ознак хвороб журавлини 2 7 
8. Вивчення основних ознак хвороб чорниці 2 7 
9. Вивчення основних ознак хвороб брусниці 2 7 
10. Вивчення основних ознак хвороб винограду 2 7 
 Всього 20 72 

6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни „Фіто-

патології” є складання письмового звіту за темами, вказаними у п.6.1. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 

год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну частину, 

висновки, список використаної літератури та додатки. 

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210х297 

мм). Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Звіт може 

бути рукописним або друкований і виконується українською мовою.  

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спіль-

но обумовлені студентом і викладачем. 

7. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни „ Фітопатології ” викорис-

товуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи на-

вчання з застосуванням: 

• лекцій у супроводі мультимедійної презентації (у програмі 

Power Point); 

• практичних робіт з використанням друкованого роздатко-

вого матеріалу, фолій. 

 

8. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріа-

лу використовуються такі методи оцінювання знань: 
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• поточне тестування після вивчення кожного змістового мо-

дуля. 

• написання і захист контрольної роботи (для студентів заоч-

ної форми навчання). 

 Основними критеріями, що характеризують рівень компетен-
тності студента при оцінюванні результатів поточного та підсумко-

вого контролів є: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робо-

чою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом на-

вчальної дисципліни, що містяться в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв'язку і 

розвитку; 

- характер відповіді на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання 

практичних задач; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

     Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що вико-

нуються на практичних заняттях та консультаціях, результати самос-

тійної роботи студентів) проводиться за такими критеріями (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого чи-

сла): 

   0% - завдання не виконано; 

   40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

   60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недо-

ліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовле-

но з незначним відхиленням від вимог; 

   80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

   100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

з практичних робіт –  шляхом захисту виконаних робіт. 

Усі форми контролю включено до 100 – бальної шкали оцінюван-

ня знань студентів. 
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9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 
  Модуль 1: поточне тестування та самостійна 

робота 

Іс
п

и
т 

Сума  змістовий модуль 
1   

змістовий модуль 2 
 

 т1 т2 т3 т4 т5 т6 т7 т8 т9 Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Лек 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 100 

Лаб 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 

Ср 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

сума 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 

Всього 32 28 

 
Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів 

Шкала оцінювання 

Сума балів за 

всі види навча-

льної діяльнос-

ті 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсово-

го проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 

незадовільно з мож-

ливістю повторного 

складання 

не зараховано з мо-

жливістю повторно-

го складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повто-

рним вивченням дис-

ципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повто-

рним вивченням ди-

сципліни 

 
13. Методичне забезпечення 

1.  освітньо – професійна програма підготовки бакалавра за на-

прямом підготовки 6.090101 „Агрономія” (Київ, 2011 р.); 
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*  Практикум із сільськогосподарської фітопатології. Навч. по-

сіб. / В.Д. Колодійчук, А.І. Кривенко, Н.І. Шушківська – К.: «Центр 

учбової літератури»,2013. – 232с. 

2. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: Лекції по фітопатології // Електронна бібліо-

тека Kursak.net. URL: kursak.net/fitopatologiya-lekcii/  
14. Рекомендована література 

 Базова література  
Пересипкін В. Ф. Сільськогосподарська фітопатологія: підручник / 

В. Ф. Пересипкін. – К. : Аграрна освіта, 2000. – 415 с  
Допоміжна література 

1.Рубан М. Б. Шкідники багаторічних насаджень : практикум / [М. Б. 

Рубан, Я. М. Гадзало, М. Д. Євтушенко та ін.]. – К. : Урожай, 1999. – 

272 с.  

2. Рубан М. Б. Шкідники овочевих і плодово-ягідних культур та за-

ходи за- хисту від них: навч. посібник / М. Б. Рубан, Я. М. Гадзало, І. 

М. Бобось. – К. : Урожай, 2004. – 264 с.  

3. Рубан М. Б. Шкідники польових культур: практикум / [М. Б. Рубан, 

С. І. Антонюк, О. І. Гончаренко, М. І. Ігнатко, Д. О. Роїк]. – К. : Уро-

жай, 1996. – 232 с.  

4. Секун М. П. Довідник із пестицидів / [М. П. Секун, В. М. Жеребко, 

О. М. Лапа, С. В. Ретьман, Ф. М. Марютін]. – К. : Колобіг, 2007. – 360 

с.  

5. Семененко А. В. За стабільного потепління. Фітосанітарний стан та 

ре- комендації щодо захисту основних сільськогосподарських куль-

тур / А. В. Семененко, О. Б. Сядриста // Карантин і захист рослин. – 

2005. – № 5. – С.1-7.  

6. Федоренко В. П. Інтегрована система захисту озимих зернових ко-

лосо- вих культур / В. П. Федоренко, С. В. Ретьман // Карантин і за-

хист рослин. – 2006. – № 1. – С. 19-22.  

7. Федоренко В. П. Основні аспекти поліпшення фітосанітарного ста-

ну по- сівів зернових культур / В. П. Федоренко, С. О. Трибель, С. В. 

Ретьман // Карантин і захист рослин. – 2007. – № 1. – С. 6-8.  

Електронний репозиторій НУВГП 

1.  05-01-26 Солодка, Т. М. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до 

виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

“Генетика” студентами напряму підготовки 6.090101 

“Агрономія”. [Методичне забезпечення].  [Електронний ресурс]. – 
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Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2505 
 

15. Інформаційні ресурси 
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  

3. Державний комітет статистики України  / [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.libr.rv.ua/  

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 

вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cbs.rv.ua/ 

7. Ціфровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова /  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 

8. Цифровий репозиторій  Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka  http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


