
Дисципліна Імунітет рослин 

Рівень ВО Перший (бакалаврський)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів – «Ботаніка», «Генетика», «Селекція», «Фітопатологія». 

Що буде вивчатися Навчальна дисципліна «Імунітет рослин» вивчає системи 

профілактики та засобів боротьби з конкретними хворобами 

рослин, методи селекції рослин на стійкість проти хвороб та 

шкідників 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

В результаті вивчення дисципліни «Імунітет рослин» студент 

повинен знати: 

− теоретичні основи імунітету та стійкості рослин;  

− фізіологічні та біохімічні аспекти імунітету;  

− генетику стійкості рослин проти хвороб;  

− методи оцінки стійкості селекційного матеріалу до 

фітопатогенів та шкідників;  

− методи створення вихідного матеріалу, стійкого до 

фітопатогенів та шкідників.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

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 виробничих процесів під час проведення заходів 

із захисту рослин. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

СК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб 

рослин, комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за 

сучасними принципами і методами. 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту 

рослин на об’єктах сільськогосподарського та іншого 

призначення. 

СК 6. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, 

екологічні, економічні) внаслідок занесення чи поширення 

регульованих шкідливих організмів. 

СК 7. Здатність здійснювати фітосанітарний моніторинг щодо 

виявлення, ідентифікації та визначення особливостей біології та 

екології шкідливих організмів в Україні та відповідно до угод 

СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, 

організаційно-господарські методи для довгострокового 

регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, 

економічних порогів шкідливості, ефективності дії корисних 

організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, 

які забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку 

довкілля. 



Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення лабораторних занять та самостійної 

роботи студентів, інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


