
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІТОПАТОЛОГІЯ» 

для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня «Бакалавр» напрям 

підготовки  6.090101 «Агрономія» 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 126 годин, 3,5 кредити 

ЄКТС. 

 

Програма навчальної дисципліни «ФІТОПАТОЛОГІЯ» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» 

спеціальності 6.090101 «Агрономія». 

 

Мета навчальної дисципліни: вивчення хвороб 

сільськогосподарських культур, видового складу збудників та ареалів їх 

поширення, діагностичних ознак проявлення хвороб на різних органах 

рослин, впливу біотичних і абіотичних факторів середовища на розвиток 

хвороби, джерел та місць резервування інфекції, заходів захисту від окремих 

хвороб і системи заходів проти хвороб окремої культури. 

Завдання навчальної дисципліни: вивчення біологічних та 

екологічних особливостей збудників хвороб сільськогосподарських культур; 

ознайомлення із циклами розвитку патогенів, способами та методами 

застосування захисних заходів із зменшення резервації патогенів; вивчення 

шляхів підвищення стійкості рослин до хвороб; освоєння методів 

діагностики хвороб та ідентифікації патогенів, прогнозування появи та 

поширення їх в природі обґрунтування та проведення на високому 

професійному рівні запобіжних та лікувальних заходів, з урахуванням 

грунтово-кліматичних умов господарства. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Введення у фітопатологію.  

Тема 2. Поняття патологічного процесу. 

Тема 3. Неінфекційні хвороби рослин. 

Тема 4. Патогенні гриби як збудники хвороб рослин. 

Тема 5. Фітопатогенні бактерії, актиноміцети як збудники хвороб рослин. 

Тема 6. Фітопатогенні віруси як збудники хвороб рослин. 

Тема 7. Імунітет рослин до інфекційних хвороб 

Тема 8. Хвороби зернових культур (поширення, шкодочинність, біологічні та 

екологічні особливості збудників, обґрунтування систем захисту).  

Тема 9. Хвороби кукурудзи (поширення, шкодочинність, біологічні та 

екологічні особливості збудників, обґрунтування систем захисту).  

Тема 10. Хвороби бобових культур (поширення, шкодочинність, біологічні та 

екологічні особливості збудників, обґрунтування систем захисту).  



Тема 11. Хвороби соняшнику (поширення, шкодочинність, біологічні та 

екологічні особливості збудників, обґрунтування систем захисту).  

Тема 12. Хвороби ріпаку (поширення, шкодочинність, біологічні та 

екологічні особливості збудників, обґрунтування систем захисту).  

Тема 13. Хвороби картоплі та овочевих культур (поширення, шкодочинність, 

біологічні та екологічні особливості збудників, обґрунтування систем 

захисту).  

Тема 14. Хвороби плодових і ягідних культур (поширення, шкодочинність, 

біологічні та екологічні особливості збудників, обґрунтування систем 

захисту).  

 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність планувати та управляти часом; 

 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

 здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

 володіння комп’ютерними навичками; 

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

 здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення; 

 здатність працювати в команді; 

 навички міжособистісної взаємодії; 

 здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань); 

 здатність працювати автономно; 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

зобов’язань; 

 прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Спеціальні предметні компетентності: 

 знати завдання, мету і об’єкти фітопатології; 

  знати методи діагностики хвороб на сільськогосподарських культурах; 

способи виділення та ідентифікації збудників хвороб, їх біологічні та 

екологічні особливості розвитку; 

 знати місця резервації та зберігання інфекції;  



 розміри втрат врожаю сільськогосподарських рослин від хвороб; 

обґрунтування захисних заходів проти хвороб на кожній культурі 

Результати навчання: 

 вміти самостійно визначати за діагностичними ознаками найбільш 

поширені та шкодочинні хвороби на сільськогосподарських культурах;  

 вміти виділяти та ідентифікувати збудників захворювань; прогнозувати 

розвиток хвороб залежно від погодних умов; 

  вміти планувати та проводити агротехнічні, селекційно-насіннєві, хімічні 

та біологічні заходи захисту рослин від хвороб залежно від фітосанітарного 

стану посівів; 

 вміти вибирати та впроваджувати для умов конкретного господарства 

районовані стійкі до хвороб сорти та гібриди сільськогосподарських культур. 

 

Вид підсумкового контролю – іспит 
 

 

 

 


