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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із сучасними знаннями щодо 

властивостей фітопатогенних мікроорганізмів, методів діагностики 

бактеріальних хвороб рослин;  методів виділення та ідентифікації 

фітопатогенних мікроорганізмів та методів бородьби з бактеріальними 

інфекціями рослин 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування науково-теоретичного та практичного матеріалу 

навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня 

«Бакалавр». 

2. Знання теоретичних основ анатомії,  мікробіології, вірусології, ботаніки, 

фізіології рослин та біохімії. 

3. Знання теоретичних основ лабораторного дослідження мікробіологічних 

показників . 

4. Володіння  елементарними навичками застосування мікробіологічних 

методів для встановлення збудника бактеріальних хвороб рослин.  

5. Використання спеціальної літератури для інтерпретації результатів, 

отриманих під час досліджень збудника бактеріальних хвороб рослин.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Фітопатогенні бактерії» є складовою освітньої програми 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». Дисципліна є 

базовою дисципліною та присвячена вивченню властивостей фітопатогенних 

мікроорганізмів, методів діагностики бактеріальних хвороб рослин;  методів 

виділення та ідентифікації фітопатогенних мікроорганізмів та методів бородьби з 

бактеріальними інфекціями рослин. Розглянуто представників фітопатогенних 

бактерій , їх патогенні властивості, хвороби які вони викликають, перебіг 

інфекційного процесу бактеріозу та засоби запобігання і бородьби з бактеріозами 

рослин.  

 

4. Завдання (навчальні цілі) –  

1) сформувати у студента уявлення про властивості фітопатогенних 

мікроорганізмів. 

2) сформувати у студента уявлення про діагностику бактеріальних хвороб 

рослин 

  

3) сформувати у студента уявлення про методи виділення та ідентифікації 

фітопатогенних мікроорганізмів  

4) сформувати у студента уявлення про  методи бородьби з бактеріальними 

інфекціями рослин 

 Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень освіти (сьомий рівень НКР України), галузь знань 09 
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«Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття 

студентами наступних компетентностей: 

інтегральна:  

Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною 

спеціалізацією і на межі предметних галузей, що передбачає застосування 

теорій та методів природничих наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов.  

загальні: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області 

професійної діяльності. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

спеціальні (фахові, предметні): 

ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук 

та на межі предметних галузей. 

ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі 

біологічних наук та на межі предметних галузей для дослідження різних 

рівнів організації живого, біологічних явищ і процесів.  

ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за 

допомогою відповідних методів, прийомів і засобів у польових і 

лабораторних умовах і звітувати про результати.  

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних 

законів, теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних 

завдань.  

ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони 

навколишнього середовища, раціонального природокористування.  

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів 

життєдіяльності, систематики, методів виявлення та ідентифікації 

неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу.  

ФК09. Здатність до визначення та аналізу результатів взаємодії біологічних 

систем різних рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості 

використання у різних галузях господарства, біотехнологіях, медицині та 

охороні навколишнього середовища.  

ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу 

біологічних систем. 

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних 

задач біології.  

ФК12.5. Уявлення про роль мікроорганізмів у перетворенні хімічних 

елементів. 

ФК13.5. Уявлення про взаємодію макро і мікроорганізмів та механізми 

формування інфекційних процесів.  

ФК14.5. Знання метаболічних властивостей мікроорганізмів різних 

фізіологічних груп. 
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6. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) Форми 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

1.1 Знати представників фітопатогенних 

бактерій та їх біологічні властивості. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна № 

1 ,2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, іспит 

15 

1.2 Знати фактори патогенності і 

вірулентності фітопатогенних бактерій. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна № 

1 ,2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, іспит 

15 

1.3 Знати збудників бактеріозів рослин і 

симптоми та патологічні стани, які вони 

викликають 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна № 

1 ,2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, іспит 

15 

1.4. Знати засоби і методи бородьби з 

бактеріозами рослин 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна № 

1 ,2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота, іспит 

15 

2.1 Вміти визначати фітопатогенні 

властивості бактерій 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна № 

1 ,2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

10 

2.2 Вміти визначати збудника бактеріозів 

рослин 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна № 

1 ,2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

10 

2.3. Вміти розрізняти основні групи 

патологічних станів рослин та їх 

Лекція, 

самостійна 

Модульна 

контрольна № 

10 
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основні клінічні прояви, при яких є 

доцільним застосування 

протибактерійних препаратів; 

визначати адекватність та ефективність 

застосування протибактерійних 

препаратів  

робота 1 ,2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

2.4. Вміти прогнозувати розвиток 

можливих негативних наслідків від 

ураження рослин фітопатогенними 

бактеріями. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна № 

1 ,2, 

підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

5 

3.1. Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію у професійній 

діяльності 

Самостійна 

робота 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 
Результати навчання 

 дисципліни  (код) 
 

Програмні результати 

 навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 

 

 

2.3 

 

 

2.4 3.1 

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, 

принципи, теорії і закони в галузі 

біологічних наук і на межі предметних 

галузей. 

+ + + +   

  

+ 

ПР06. Застосовувати принципи систематики, 

методи виявлення та ідентифікації 

неклітинних форм життя, прокаріот і 

еукаріот. 

    + + 

 

+ 

 

 

+  

ПР07. Демонструвати знання про структурну 

організацію біологічних систем на 

молекулярному рівні організації. 
    + + 

 

 

 

 + 

ПР08. Демонструвати знання 

фундаментальних біологічних процесів, 

будови та функцій живих організмів. 
+ + + + + + 

 

+ 

 

+ + 

ПР11. Аналізувати форми взаємовідносин 

між мікро- та макроороганізмами з 

визначенням основних напрямів цих 

процесів. 

    +  

 

+ 

 

+  

ПР17. Шляхом самостійного навчання 

освоїти нові знання та сучасні методи 

експериментальних досліджень для 

вирішення проблемних завдань біології.  

+ + + +   

  

 

ПР19. Вирішувати прикладні задачі біології     + + + +  
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відповідними методами. 

ПР21.5. Володіння мікробіологічними 

методами досліджень. 
    + +   + + + 

 

7. Схема формування оцінки 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 (дистанційно) – РН 1.1 – 1.4 – 20 балів / 10 

балів 

2. Модульна контрольна робота 2 (дистанційно) – РН 1.1 – 1.4 – 20 балів / 10 

балів 

3. Підсумкова модульна контрольна робота – РН 1.1. – 1.4. – 20 балів / 10 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за 

всіма успішно оціненими результатами навчання (дистанційно та під час 

проведення аудиторних занять; оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з 

відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час 

проведення іспиту, є РН 1.1-1.4. Максимальна кількість балів, яка може бути 

отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною 

шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки 

не допускається. 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є написання 2 модульних контрольних 

робіт та підсумкової модульної контрольної роботи. Здобувач освіти не 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться дистанційно, підсумкова 

модульна контрольна робота – по завершенню лекційного курсу.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  

Тематичний  план лекцій  

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

л
ек

ц
ії

 

 
са

м
о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ії
 

  

1 
Розділ 1. Біорізноманітність фітопатогенних 

бактерій 
2 21 

 

2 

Лекція 1. Класифікація збудників бактеріальних хвороб 

рослин. Стратегії патогенності та вірулентності. Іфекційний 

процес 

2  

 

3 

Самостійна робота Основні поняття та принципи 

фітопатології Нормальна та фітопатогенна 

мікрофлора рослин Лабораторна діагностика 

патогенних властивостей фітопатогенів. 

 9 

 

4 

Самостійна робота Класифікація бактеріозів. Виділення та 

ідентифікація збудників бактеріальних хвороб 

рослин. Розвиток інфекційного процесу. 

 10 

 

5 Модульна контрольна робота 1  2  

  

6 Розділ 2.Бактеріальні хвороби рослин 4 62  

7 Лекція 2. Бактеріальні хвороби зернових і бобових культур 2   

8 

Самостійна робота Бактеріальні хвороби соргових, проса 

Методи захисту зернових культур від збудників 

бактеріозів 

 12 

 

9 

Самостійна робота Бактеріальні хвороби сочевиці, 

конюшини, нуту та чини .Методи захисту бобових 

культур від збудників бактеріозів 

 12 

 

10 Лекція 3 Бактеріальні хвороби овочевих і плодових культур 2   

11 

Самостійна робота Бактеріальні хвороби технічних культур 

Методи захисту технічних культур від збудників 

бактеріозів. 

 12 

 

12 

Самостійна робота Бактеріальні хвороби столових і 

кормових буряків Методи захисту овочевих культур 

від збудників бактеріозів 

 12 

 

13 

Самостійна робота Бактеріальні хвороби ягідних культур 

Методи захисту плодових  і ягідних культур від 

збудників бактеріозів 

 12 

 

14 Модульна контрольна робота 2  2  

15 Консультації   1 

 ВСЬОГО 6 83 1 

 

Загальний обсяг 90  год., в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 
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Консультації – 1 год. 

Самостійна робота - 83 год. 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна:  

1. Желдакова Р.А., Мямин В.Е. Фитопатогенные микроорганизмы: Учебно-

методический комплекс. – Мн.: БГУ, 2006. – 116 с. 

2. Микроорганизмы – возбудители болезней растений / Билай В.И., Гвоздяк 

Р.И., Скрипаль И.Р. и др.; Под ред. Билай В.И. – Киев: Наук. думка, 1988. – 

552 с. 

3. Гвоздяк Р.І., Пасічник Л.А., Яковлева Л.М., Мороз С.М., Литвинчук О.О., 

Житкевич Н.В., Ходос С.Ф., Буценко Л.М., Данкевич Л.А., Гриник І.В., 

Патика В.П. Фітопатогенні бактерії. Бактеріальніхвороби рослин: 

[монографія: в 3-х т.]. – Т.1. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2011. – 444 с 

4. Загальна і сільськогосподарська фітопатологія / Ю.Т. Дьяков, М.І. 

Дементьєва. І.Г. Семенкова и др. - М.: Колос, 1984. - 495 с. мул. - 

(Підручники та навчальні посібники для середовищ. С.-г. навч. Закладів).  

5. Панфілов А.Е. Загальна і сільськогосподарська фітопатологія: курс лекцій / 

ЧГАУ. Під ред. Ю.С. Ларіонова. - Челябінськ, 2000. - 142 с. 

6. «Микроорганизмы – возбудители болезней растений» (спаравочник).- К.: 

Наукова думка, 1998.- 552 с. 

7. И. В. Воронкевич. Выживаемость фитопатогенных бактерий в природе – 

М.: «Наука», 1974. – 270с. 
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