
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код. ПП.04. 

2. Назва. Фітопатологія 

3. Тип. Обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання. 3. 

6. Семестр. 5. 

7. Кількість кредитів. 4,5. 

8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Солодка Т.М., к.с.-г.н., доцент. 

9. Результати навчання. Формування у студента теоретичних основ та практичних 

навичок щодо методів діагностики хвороб та їх визначити, способи вилучення та 

ідентифікації збудників хвороб, їх біологію та розвиток, джерел накопичення і збереження 

інфекції, основ захисту сільськогосподарських культур проти хвороб. 

10.  Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Генетика», 

«Фізіологія рослин», «Радіобіологія», «Рослинництво з основами луківництва». 

12. Зміст курсу. 

Поняття про хвороби рослин. Поняття патологічного процесу. Збудники інфекційних 

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

Імунітет рослин до інфекційних хвороб. Методи фітопатології, діагностики та обліку 

хвороб. Оцінювання ступеня ураження хворобами.  

Спеціальна частина.  Хвороби зернових, зернобобових культур, багаторічних бобових 

трав,  технічних культур і картоплі, овочевих культур, плодових і ягідних культур та 

винограду. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Фітопатологія: навчальний посібник / за ред. проф. Ф.М. Матюріна. – Харків: 

Еспада, 2008. – 552 с. 

2. Пересыпкин В.Ф. Болезни сельськохозяйственных культур. / В.Ф. Пересыпкин, 

Н.Н. Кирик, М.П.Лисовой и др.: под ред. В.Ф. Пересыпкина. – К.: Урожай, 1990. – 246 с. 

3. Пересипкін В. Ф. Сільськогосподарська фітопатологія. / В.Ф. Пересыпкин – К.: 

Урожай, 2000. – 480 с. 

4. Пересипкін В. Ф. Атлас хвороб польових культур./ В.Ф. Пересипкін –К.: Урожай, 

1976. – 104 с. 

5. Коваль С.І. Сільськогосподарська фітопатологія / С.І. Коваль – Рівне: НУВГП, 

2016. – 124 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 26 год. лабораторних робіт, 81 год. самостійної роботи. Разом – 135 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, підготовка доповіді. 

16. Мова викладання. Українська. 

 

В.о. завідувача кафедри                                                    С. С. Трушева, к.с.-г.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Code. PP.04 

2. Title. Plant pathology. 

3. Type.  The normative. 

4. Level of High Education. BSc (1st cycle) level 

5. Academic year. 3. 

6. Semester. I. 

7. Credits. 4,5. 

8. Lecturer name, academic degree and position. Tetiana Solodka, PhD, Associate Professor. 

9. Results of studies. Formation of theoretical bases and practical skills in relation to the methods of 

diagnostics of illnesses and how to define them, methods of exception and authentication of causative 

agents of illnesses, their biology and development, sources of accumulation and maintenance of infection, 

bases of defense of agricultural plants against illnesses. 

10. Forms of Studies. Lectures, practical lessons, laboratory work,  students individual work 

11. Mandatory previous educational disciplines. 

"Soil Science with Bases of Geology", "Agriculture", "Botany", "Phytophysiology", "Plant-grower". 

12. Contents. 
The plants’ illnesses concept. Concept of pathological process. Causative agents of infectious diseases of 

plants. Ecology and dynamics of infectious diseases of plants. A concept about epitaphs. Immunity of 

plants to the infectious diseases. Methods of plant pathology, diagnostics and account of illnesses. 

Evaluation of degree of illnesses’ defeat.  

Special part. Illnesses of leguminous grain-crops, long-term leguminous herbares, industrial crops and 

potatoes, vegetable cultures, fruit and baccate cultures and vine. 

13. Recommended literature. 

1. Phytopathology: textbook / ed. Prof. F.M. Maturin - Kharkiv: Espada, 2008. - 552 p. 

2. Peresypkin, V.F. Diseases of agricultural crops. / V.F. Peresypkin, N.N. Kirik, M.P. Lisovoy and 

others: ed. V.F. Peresypkin - K .: Urozhay, 1990. - 246 p. 

3. Peresypkin, V.F. Agricultural phytopathology./ V.F. Peresypkin - K .: URozhay, 2000. - 480p. 

4. Peresypkin, V.F. Atlas of diseases of field crops./V.F. Peresypkin -K .: Urozhay, 1976. - 104p. 

5. Koval, S.I. Agricultural Phytopathology / S.I. Koval - Rivne: NUVGP, 2016. - 124 p. 

14. Planned activities and teaching methods 
28 hours Lectures, 26 hours. Practical work, 81 h. Independent work. Together - 135 hours. Methods: 

interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, 

use of multimedia tools. 

15. Evaluation methods and criteria. 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test : test, at the end of the 5 th semester. 

Current control (100 points): testing, survey, report preparation. 

16. Teaching language. Ukrainian. 
Acting department head                                                           S. Trusheva, PhD, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


