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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Пінчук Наталія Володимирівна, доцент, кандидат сільськогосподарських 

наук, завідувач кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, електронна 

адреса: pinchuknatalia59@gmail.com 

2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 18 «Фітопатологія сільськогосподарська» кількість кредитів ЄКТС – 6; 

кількість годин – 180 годин, у тому числі 100 аудиторних годин, 80 години 

самостійна робота; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, ІV семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

«Фітопатологія сільськогосподарська» належить до нормативної 

навчальної дисципліни, освітній компонент циклу професійної та практичної 

підготовки; 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Фізіологія рослин», «Мікробіологія», 

«Фітопатологія загальна». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Агрофармакологія», «Інтегрований 

захист рослин», «Карантин рослин», «Моніторинг поширення шкідників, хвороб 

і бур’янів». 

5. Характеристика навчальної дисципліни  

5.1.Призначення навчальної дисципліни 

Сільськогосподарська фітопатологія вивчає хвороби 

сільськогосподарських культур, видовий склад збудників стосовно кожної 

хвороби, ареал їх поширення на території України, зовнішні ознаки залежно від 

географічної зони, вплив біотичних та абіотичних факторів навколишнього 

середовища на розвиток хвороб, джерела та місця резервування різних типів 

інфекції, засоби захисту від окремих хвороб певної культури. 

Фітопатологія належить до тієї галузі практичних знань, яка разом з 

ентомологією, хімічним та біологічним захистом рослин, землеробством 

відповідає за захист рослин від шкідників, хвороб і бур’янів, що обумовлено 

доцільністю і можливістю поєднувати заходи боротьби з цими шкодочинними 

організмами в умовах виробництва. 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни: Вивчити видовий склад 

збудників стосовно кожної хвороби с-г культур, ареал поширення збудників, 

зовнішні ознаки залежних від географічних зон, вплив біотичних і абіотичних 

факторів середовища на розвиток хвороб, джерела та місця резервування різних 

типів інфекції, засоби захисту від окремих хвороб окремої культури. 

5.3. Задачі вивчення дисципліни  

Формується із наступних програмних компетентностей:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми професійної діяльності з захисту і карантину рослин або у процесі 

навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, з 

використанням теорій і методів біології та аграрних наук 
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Загальна компетентність: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

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

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Фахова компетентність 

ФК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, 

комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за сучасними принципами і 

методами. 

ФК 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. 

ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів. 

ФК 4. Здатність виявляти, локалізувати і ліквідовувати регульовані 

шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної 

експертизи. 

ФК 6. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, екологічні, 

економічні) внаслідок занесення чи поширення регульованих шкідливих 

організмів. 

ФК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і карантину рослин 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та 

громадянами, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, водними 

об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого 

призначення, їх реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 3. Вільно спілкуватися усно і письмово українською та іноземною 

мовами з професійних питань, що належать до спеціальності «Захист і карантин 

рослин». 

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 6. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

ПРН 7. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин. 

ПРН 8. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 
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виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

ПРН 9. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих 

результатів діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і 

карантину рослин та оперативно реагувати на зміни в законодавстві. 

ПРН 12. Дотримуватися вимог охорони праці. 

ПРН 16. Знати основні історичні етапи розвитку предметної області. 

5.4. План вивчення навчальної дисципліни 
Назви атестацій і тем Кількість годин  

усього у тому числі  

л п с.р. 

1 2 3 4 7 

Атестація 1. Хвороби польових культур  

Тема 1. Хвороби пшениці, жита, ячменю. 9 4 4 5 

Тема 2. Хвороби вівса, проса, рису, гречки. 9 2 2 5 

Тема 3.Хвороби кукурудзи. 6 2 2 2 

Тема 4. Хвороби соняшника 6 2 2 2 

Тема 5. Хвороби льону, коноплі 9 2 2 5 

Тема 6. Хвороби багаторічних бобових трав. 9 2 2 5 

Тема 7. Хвороби ріпаку, хмелю, тютюну і махорки. 4 2 2  

Тема 8. Хвороби зернобобових культур і кормових 

бобів 

9 2 2 4 

Тема 9. Хвороби буряків 9 2 2 4 

Тема 10. Хвороби буряків 8 2 2 4 

Тема 11. Хвороби картоплі. 6 2 2 2 

Тема 12. Хвороби капустяних та зонтичних 

овочевих культур. 

6 2 2 2 

Разом 92 26 26 40 

Атестація 2. Хвороби технічних культур 

Тема 13. Хвороби помідорів та інших пасльонових 9 2 2 5 

Тема 14. Хвороби огірків та інших гарбузових 

культур 

9 2 2 5 

Тема 15. Хвороби цибулі. 9 2 2 5 

Тема 16. Хвороби зерняткових плодових культур 9 2 2 5 

Тема 17. Хвороби зерняткових плодових культур 6 2 2 2 

Тема 18.Хвороби кісточкових плодових культур 9 2 2 4 

Тема 19. Хвороби кісточкових 

плодових культур 

9 2 2 4 

Тема 20.Хвороби смородини та аґрусу 6 2 2 2 



5  

Тема 21. Хвороби малини. 6 2 2 2 

Тема 22. Хвороби суниці. 6 2 2 2 

Тема 23. Хвороби винограду 6 2 2 2 

Тема 24. Хвороби винограду 6 2 2 2 

Разом 90 24 24 40 

Усього годин 180 50 50 80 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Графік самостійної роботи 
№ 

з/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до практичних занять 24 щотижнево Усне та письмове 

(тестове) опитування 

2 Виконання індивідуальних завдань 20 3 рази в семестр Усне опитування 

3 Робота над рефератами 20 щотижнево Усне опитування 

4 Робота над тестовими завданнями 20 щотижнево Усне та письмове 

(тестове) опитування 

 Разом 84 - - 

 

Список основної та додаткової літератури 

Базова 

1. Марютін Ф.М., Пантєлєєв В.К., Білик М.О. Фітопатологія: Навчальний 

посібник / За ред.. проф.. Ф.М. Марютіна.- Харків: Еспада, 2008 – 552 с. 

2. Попкова КВ. Общая фитопатология. - М: Агропромиздат, 1989. - 399с. 

3. Головин П.Н., Арсенъева М.В., Тропова A.M., Шестиперова З.И 

Практикум по общей фитопатологии. - Л.: Колос, 1967. - 184 с. 

4. Тарр С. Основы патологии растений. / Пер. с англ. МЛ.Дунина и Н.Л. 

Клячко. - М.: Мир, 1975. -588 с. 

5. Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М., Окрушко С.Є. Загальна 

фітопатологія: Навч.посібник./За ред.Н.В.Пінчук:-Вінниця,2019.-276 с. 

6. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений. 

Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите 

растений. /Под ред. акад. АН УССР В.П. Васильева. – К.: Урожай, 1975. – Т.3 – 

526 с. 

7. Довідник із захисту рослин /За ред. М.П. Лісового.- К.: Урожай.-

1999.– 743 с. 

8. Довідник із захисту польових культур /За ред. В.П. Васильєва, М.П. 

Лісового – К.: Урожай, 1993. – 224 с. 

9. Єрмоленко В.М. Атлас комах-шкідників польових культур. – К.: 

Урожай, 1984. – 128 с. 

10. Покозій Й.Т., Писаренко В.М. Моніторинг шкідників 

сільськогосподарських рослин. Підручник. К. Аграрна освіта. 2010. 223 с. 
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11. Станкевич С.В., Забродіна І.В. Моніторинг шкідників 

сільськогосподарських культур. Навчальний посібник. Харків. 2016. 216 с. 

12. Федоренко В.П. Стратегія і тактика захисту рослин. Т1. К. Альфа-

стевія. 2012. 524 с. 

Допоміжна 

1. Гопман Э. Инфекционные болезни растений. - М.: 1954.-608 с. 

2. Бактериальные болезни растений / Под ред. В.П. Израильского. -3-

е изд., пёрераб. и доп. - М.: Колос, 1979. - 288 с. 

3. Билай В.И. Основы общей микологии. - К.: Высш. шк. Главное изд-

во, 1989. - 392 с. 

4. Метьюз Р. Вирусы растений. - М.: Мир, 1973. —600 с. 

5. Вавилов НИ. Избранные труды: в 5 т. Т.4: Проблемы иммунитета 

культурных растений. - М.-Л.: Наука, 1964. —518 с. 

6. Жизнь растений: в 6 т. /Гл. ред. чл.-кор. АН СССР, проф. 

А.А.Федоров. Т.1. Введение. Бактерии и актиномицеты. Под ред. чл.-кор. АН 

СССР, проф. НА. Красильникова и проф. А.А. Уранова. -М.: Просвещение, 1974. 

- 487 с. 

7. Кирай КЗ., Шаймоши Ф., Береш Л. Методика фитопатологии. - М.: 

Колос, 1974.-343 с. 

8. Микроорганизмы - возбудители болезней растений / В.И. Билай., 

Р.И. Гвоздяк., И.Г. Скрипаль, и др.: Под ред. В.И. Билай - К.: Наук, думка, 1988-

552 с. 
 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами практичних та семінарських занять – 50 балів 

(усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та 

ін. та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, реферат, 

виклад матеріалу на задану тему в письмовому вигляді та ін.); рубіжний 

контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів; підсумковий 

контроль, (іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів. Якщо студент протягом 

семестру набрав (отримав) менше 35 балів, він до іспиту не допускається. Крім 

того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та 

рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової контрольної роботи. 

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній 

освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено 

опанування освітнього компонента. 
 

8.Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконя самостійної роботи, заохочення студентів 

до науково-дослідної роботи. 


