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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Коваленко Тетяна Мефодіївна, доцент, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, електронна адреса: 

ktm@vsau.vin.ua 
2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 37 «Сільськогосподарська вірусологія», кількість кредитів ЄКТС – 3; 

кількість годин – 90 годин, у тому числі 34 аудиторних годин, 56 години 

самостійна робота; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестри, ІV семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

«Сільськогосподарська вірусологія» належить до нормативної навчальної 

дисципліни, освітній компонент циклу професійної та практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Біологія», «Фітопатологія», «Мікробіологія». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Фітопатологія сільськогосподарська», 

«Інтегрований та біологічний захист рослин». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Підраховано, що приблизно 10% світової врожайності щорічно втрачається 

із-за патогенної дії вірусних, бактеріальних і грибкових шкідників, серед яких 

рослинні віруси посідають друге місце за ступенем шкідливості після грибів. 

Таким чином, можна наголосити, що вірусні хвороби завдають значних збитків 

сільському господарству, що знижує вихід продукції, погіршує її якість та 

призводить до виродження сортів. 

Сільськогосподарська вірусологія ― одна із фундаментальних дисциплін, 

яка вивчає особливості розвитку та поширення вірусних захворювань, які ведуть 

до втрат урожаю сільськогосподарських культур. Знання особливостей вірусних 

захворювань рослин дає можливості при вирощуванні культур застосовувати 

методи для обмеження їх поширення. 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Сільськогосподарська 

вірусологія» є засвоєння теоретичних основ та формування практичних навичок 

студентів при дослідженні фітовірусів та способів обмеження їх поширення. 

5.3 Задачі вивчення дисципліни 

Оволодіння методиками, що необхідні при роботі з вірусами рослин, а 

особливо з методами діагностики та ідентифікації вірусів за допомогою 

біологічного тестування, що необхідно для формування висококваліфікованих 

фахівців сільського господарства. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Сільськогосподарська вірусологія» належить до 

нормативних дисциплін.  

Формується із наступних програмних компетентностей:  

Загальна компетентність: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
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ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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 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. 

Програмні результати навчання: 

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

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 7. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин. 

ПРН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички 

працівників, задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин. 

ПРН 12. Дотримуватися вимог охорони праці. 

ПРН 13. Використовувати інструменти демократичної правової держави в 

професійній та громадській діяльності. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 
 

№
 т

и
ж

н
я
  

Назва теми 
Форми організації 

навчання та кількість 
годин 

Самостійна 

робота, 
кількість годин 

лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 Тема 1. Загальні характеристики та відомості 

про віруси рослин 

2 2 6 

2 Тема 2. Історія та сучасні принципи 

номенклатури та класифікації вірусів рослин 

2 2 6 

3 Тема 3. Функціональні особливості будови 

фітовірусів 

2 2 6 

4 Тема4. Патогенез вірусних інфекцій 2 2 6 

5 Тема 5. Основи репродукції вірусів 2 2 6 

6 Тема 6. Поширення вірусів 
2 2 6 

7 Тема 7. Функціональні особливості 
будови фітовірусів. Симптоматика 
вірусних хвороб рослин 

2 2 6 



 

8 Тема 8. Симптоматика вірусних хвороб 
рослин 

2 2 7 

9 Тема 9. Епідеміологія фітовірусних 
інфекцій 

2 
 

7 

 Разом 18 16 56 

 

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 36 щотижнево Усне та письмове 

(тестове) 
опитування 

2 Виконання індивідуальних 
завдань 

20 2 рази в 
семестр 

Усне опитування 

 Разом 56 - - 

 

Список основної та додаткової літератури 
Основна література 

1. Мельничук М.Д. Фітовірусологія. Навчальний посібник – К.: 

ПоліграфКонсалтінг. – 2005.- 200 с. 

2. Мельничук М.Д., Кожукало В.Є., Смирнова С.О., Мартин Г.Г. – 

Методичні рекомендації до практичних занять з курсу загальної фітовірусологів 

Національного аграрного університету. – Київ, – 2000 р. 
3. Мэтьюз Р. Вирусы растений.- М.-1973. 

Додаткова література 

1. Билай В. И., Гвоздяк Р. И., Скрипаль И. Г., и др. Микроорганизмы- 

возбудители болезней растений. – К., - 1988. 
2. Бойко А.Л. Экология вирусов. – К., – 1990. 

3. Букринская А.Г. Вирусология. – М., - 1986. 

4. Гиббс А., Харрисон Б. Основы вирусологии растений. – М., – 1978. 
5. Гнутова Р.В. Серология и иммунохимия вирусов растений. – М., - 1994. 

6. Гнутова  Р.В.  Иммунологические  исследования в фитовирусологии. - 

М.,- 1985 
7. Лурия С., Дарнея Дж. Общая вирусология. 1981. 

8. Марков І.Л. Практикум із сільськогосподарської фітопатології. – К., 

Урожай, - 1998. 
9. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Левенко Б.О. Основи біотехнології 

рослин. – Київ, - 2000р. 

10. Мельничук М.Д., Кожукало В.Є., Смирнова С.О., Мартин Г.Г. 

Лабораторний практикум з загальної фітовірусології. – К., 2002 

11. Николаева О.В. Современные иммунологические методы в массовой 

диагностике вирусов растений. – М., - 1986. 

12. Поліщук В.П., Будзанівська І.Г., Рижук С.М., Патика В.П., Бойко А.Л. 



 

Моніторинг вірусних інфекцій рослин в біоценозах України, - К.,. Фітоцентр. 

2001. – 220 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, (залік в усній або тестовій формі) – 30 балів. Якщо 

студент протягом семестру набрав (отримав) менше 35 балів, він до заліку 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. 


