
Дисципліна Сільськогосподарська вірусологія 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Для вивчення курсу здобувачі вищої освіти потребують 

базових знань з біології, хімії, геології, метеорології та 

кліматології, ґрунтознавства, фізіології рослин достатніх для 

вміння корегувати життєдіяльність, чисельність, активність 

вірусів та впливати за допомогою останніх на кругообіг речовин у 

природі, родючість ґрунтів, життєдіяльність людей, тварин і 

рослин. 

Що буде вивчатися Сільськогосподарська вірусологія вивчає морфологію, 

систематику, фізіологію і біохімію найдрібніших і найбільш 

поширених в природі, невидимих для неозброєного ока живих 

організмів, які за своїми розмірами дістали назву вірусів. 

Метою курсу є оволодіння теоретичними основами загальної та 

сільськогосподарської вірусології, вивчення найважливіших 

особливостей вірусів та змін, які відбуваються в рослинах при 

проникненні та розмноженні вірусних частинок з тим, щоб 

навчитись цілеспрямовано запобігати розвитку та поширенню 

захворювань спричинених вірусами. 

Завдання науки вірусології – вивчення особливостей 

фітопатогенних вірусів, шляхів проникнення в рослини, 

поширення вірусів комахами та іншими організмами між 

рослинами, вплив вірусів на інші фітопатогенні організми. 

Предметом вірусології є морфологія, систематика, фізіологія і 

біохімія найдрібніших і найбільш поширених в природі, 

невидимих для неозброєного ока живих організмів, які за своїми 

розмірами дістали назву вірусів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент 

буде знати: 

 класифікацію вірусів, їх місце і роль в природі, особливості 

будови та життєдіяльності різних груп вірусів; 

 хімічний склад та фізичну структуру вірусів; 

 особливості будови бактеріофагів; 

 особливості розмноження вірусів; 

шляхи розповсюдження фітовірусів в природі. 

уміти: 

 виготовляти препарати з рослинного матеріалу ураженого 

вірусною інфекцією; 

 діагностувати вірусні захворювання рослин; 

застосовувати вірусні препарати в виробництві. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

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 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички 

працівників, задіяних у виконанні заходів із захисту і 



карантину рослин. 

ПРН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і 

практики в професійній діяльності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

СК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб 

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

сучасними принципами і методами. 

СК 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. 

СК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення 

шкідливих організмів. 

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, навчально-методичні посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення лабораторних занять та 

самостійної роботи студентів 

Форма проведення 

занять 

Лекційні,  лабораторні заняття,  самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


