
РОБОЧА ПРОГРАМА  
проведення лабораторних занять із “фітопатології” для студентів агробіологічного 

 факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
 

Тема Зміст Об’єкти вивчення Кіль-
кість 

год. 

Підручники, 

посібники, ТЗН 

2 3 4 5 6 
Модуль 1. Хвороби польових культур. 

Гриби – як 

збудники 

хвороб  

1. Вивчити особливості 

будови грибів, їх біологію 

та основи  систематики. 

Тверда сажка пшениці. 

Міцелій вищих та нижчих грибів. 

Видозміни міцелію. Тверда сажка. Будова 

теліоспор: Tilletia caries, Ustilago tritici; 
 

2,0 Л. 1. С. 4-33; 
Гербарій уражених 

рослин, фіксовані 

органи уражених 

рослин, мікроскопи,  

препарати. 
Хвороби 

зернових 

культур 

1.Вивчення найбільш 

поширених і шкідливих 

хвороб пшениці по 

зовнішнім ознакам 

проявлення 
 
 
 
 
 
 
 
 

Летюча та карликова сажки пшениці. 

Тверда і летюча сажки ячменю. Стеблова 

іржа, бура листова іржа, жовта іржа злаків. 

Борошиста роса, кореневі гнилі, септоріоз, 

фузаріоз колоса, чорний зародок насіння, 

оливкова плісень. Базальний бактеріоз. 

Смугаста і російська мозаїки. Карликова 

іржа, смугаста, сітчаста плямистість 

ячменю. Корончаста іржа вівса. 
Під мікроскопом вивчаються: 
Будова теліоспор: Ustilago tritici; 
Еції, уредініо і теліоспори: Puccinia 
graminis; 

4,0 Л. 1. С. 4-33; 
Л. 2. С.4-25; 
Л. 1. С. 37-44; 
Л. 1. С. 51-71; 
Л. 2. С. 33-41. 
Кольорові слайди, 

гербарій уражених 

рослин, фіксовані 

органи уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, 

діапроектор, 

кантовки, препарати 



 
 
 
 

Пікніди: Septoria tritici; 
Конідії і клейстотеції: Erysiphe graminis; 
Конідії: Cladosporium herbarum. 
Будова спророкупок: Urocystis occulta; 
Ustilago tritici; 
Строми, перітеції: Claviceps purpurea 
Конідії: Drechslera graminea; 
Конідії: Rhynchosporium graminicola; 
Теліоспори:  Puccinia coronifera; 
 

Хвороби 

кукурудзи 
По зовнішнім ознакам 

проявлення вивчаються 

наступні хвороби 
 
 
 
 
 

Пухирчаста і летюча сажки, диплодіоз, 

фузаріоз, біль качанів. 
Під мікроскопом вивчаються: 
Теліоспори: Ustilago zeae; 
Пікніди: Diplodia zeae; 
Конідії: Fusarium moniliforme; 

2,0 Л. 1. С. 72-93; 
Л. 2. С.41-49. 
Кольорові слайди, 

гербарій, таблиці, 

мікроскопи, 

препарати 

Хвороби 

зернобобо-
вих культур 

Вивчаються зовнішні оз-
наки проявлення хвороб 

на різних органах рослин 

Кореневі гнилі, аскохітози, іржа, 

борошниста роса, пероноспороз, сіра гниль, 

звичайна і деформуюча мозаїки гороху. 
Пероноспороз та фузаріоз сої. На кормових 

бобах: іржа, шоколадна плямистість. 
На конюшині: іржа, борошниста іржа. 
На люцерні: іржа, бура і жовта плямистість. 
 
Під мікроскопом вивчаються: 
Уредініо- і теліоспори: Uromyces pisi; 

2,0 Л. 1. С. 4-33; 
Л. 2. С.4-25. 
Кольорові слайди, 

гербарій уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, 

препарати 



Конідії і клейстотеції: Erysiphe communis;  
Конідії і ооспори: Peronospora pisi. 
Уредініо- і теліоспори: Uromyces phaseoli. 
Апотеції і сумки з сумкоспорами:  
Pseudopeziza medicaginis. 

Хвороби 

льону 
Макроскопічно 

вивчаються зовнішні 

ознаки хвороб:  

Антракноз, фузаріоз, побуріння (або 

ламкість стебел), іржа, пасмо. 
Під мікроскопом вивчаються: 
Конідіальне ложе: Colletotrichum lini; 
Теліоспори: Melampsora lini; 

1,0 Л. 1. С. 182-196; 
Л. 2. С.101-105. 
гербарій уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, кантовки, 

препарати 
Хвороби 

ріпаку 
Макроскопічно 

вивчаються зовнішні 

ознаки хвороб  

Несправжня борошниста роса, 

альтернаріоз, біла і сіра гнилі, попеляста 

гниль. 
Під мікроскопом вивчаються: 
Конідії: Peronospora brassicae; 
Конідії: Alternaria brassicae 

1,0 Л. 1. С. 219-224; 
Л. 2. С.111-117. 
гербарій уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, кантовки,  

Хвороби 

соняшнику 
Вивчаються зовнішні оз-
наки проявлення хвороб 

на різних органах рослин 

Несправжня борошниста роса, іржа, біла 

гниль, сіра гниль. 
Під мікроскопом вивчаються: 
Ооспори і конідії: Plasmopara helianthi; 
Уредініо- і теліоспори: Puccinia helianthi. 

1,0 Л. 1. С. 203-218; 
Л. 2. С.126-134. 
Гербарій уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, 

препарати 
Хвороби 

тютюну і 

махорки 

По зовнішнім ознакам 

проявлення вивчаються 

наступні хвороби 
 
 

Пероноспороз, бактеріальна рябуха. 
Під мікроскопом вивчаються: 
Конідії і ооспори: Peronospora tabacina 
Колоквіум по хворобам ріпаку, соняшнику. 

тютюну і махорки. 

1,0 Л. 1. С. 231-242; 
Л. 2. С.122-125. 
Гербарій уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, 



  препарати 
Хвороби 

буряку 
Вивчаються зовнішні оз-
наки проявлення хвороб 

на різних органах росли 

Коренеїд, пероноспороз, церкоспороз, 

борошниста роса, мозаїка, жовтуха. 
Хвороби коренів: рак, туберкульоз, 

ризоктоніоз. Бура листова гниль,. 
Під мікроскопом вивчаються: 
Конідії: Peronospora schachtii; 
Конідії: Cercospora beticola 

2,0 Л. 1. С. 252-267; 
Л. 2. С.136-145. 
Кольорові слайди, 

гербарій уражених 

рослин, таблиці, 
мікроскопи, 

діапроектор. 
Хвороби 

картоплі 
Вивчаються зовнішні оз-
наки проявлення хвороб 

на різних органах рослин 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рак, фітофтороз, альтернаріоз, суха 

фузаріозна гниль, звичайна, порошиста і 

чорна парша, кільцева гниль, чорна ніжка; 

мозаїки смугаста та зморшкувата. 
Непаразитарні хвороби: залізна 

плямистість, дуплистість, потемніння 

м’якоті бульб. 
Під мікроскопом вивчаються: 
1. Цисти: Synchytrium endobioticum; 
2. Зооспорангієносці з зооспорангіями: 

Phytophthora infestans; 
3. Конідії: Alternaria solani. 

2,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Л. 1. С. 271-294; 
Л. 2. С.146-166. 
Кольорові слайди, 

гербарій уражених 

рослин, фіксовані 

зразки уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, 

діапроектор. 
 
 
 

 Написання модульної 

роботи № 1 
 0,5  

  Всього годин за 1 модуль 18,5  
Хвороби 

капусти 
По зовнішнім ознакам 

проявлення вивчаються 

наступні хвороби 

Кіла, чорна ніжка. 
Під мікроскопом вивчаються: 
Спори: Plasmodiophora brassicae 

0,5 Л. 1. С. 295-303; 
Л. 2. С.167-171. 
Гербарій уражених 

рослин, фіксовані 

зразки уражених 



рослин, таблиці, 

мікроскопи, 

препарати, кантовки. 
Хвороби 

помідорів  
Вивчаються зовнішні оз-
наки проявлення хвороб 

на різних органах рослин 

Альтернаріоз, фітофтороз, чорна гниль 

плодів, бактеріальний рак, верхівкова 

гниль. 
Під мікроскопом вивчаються: 
Конідії: Cladosporium fulvum; 
Пікніди: Diplodinia destructiva  

0,5 Л. 1. С. 305-313; 
Л. 2. С.172-177. 
Гербарій уражених 

рослин, фіксовані 

зразки уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, 

препарати, кантовки. 
Хвороби 

цибулі  
Макроскопічно 

вивчаються зовнішні 

ознаки хвороб 

Пероноспороз, шийкова гниль, мозаїка, 

жовта смугастість. 
Під мікроскопом вивчаються: 
Конідії: Peronospora  destructor; 
Уредініо- і теліоспори: Melampsora alli-
populina; 
Конідії:Botritis allii 

0,5 Л. 1. С. 318-324; 
Л. 2. С.178-181. 
Гербарій уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, 

препарати, кантовки. 

Хвороби 

огірків 
По зовнішнім ознакам 

проявлення вивчаються 

наступні хвороби 
 
 
 
 
 
 

Борошниста роса, несправжня борошниста 

роса, антракноз, бактеріальна кутова 

плямистість, огіркова мозаїка 
Під мікроскопом вивчаються: 
Конідії: Pseudoperonospora cubensis. 
 
 
 

0,5 Л. 1. С. 329-336; 
Л. 2. С.186-191. 
Гербарій уражених 

рослин, фіксовані 

зразки уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, 

препарати, кантовки. 

Хвороби Вивчаються зовнішні оз- Парша яблуні і груші, чорний рак, 2,5 Л. 1. С. 337-358; 



зерняткових 

плодових 

культур 

наки проявлення хвороб 

на різних органах рослин 
звичайний рак, борошниста роса яблуні, 

буруватість листків груші, плодова 

гниль.септоріоз груші, філостиктози, 

молочний блиск, кореневий бактеріальний 

рак. 
Під мікроскопом вивчаються: 
Конідії: Entomosporium maculatum; 
Пікніди: Sphaeropsis malorum;  Septoria 
piricola  

Л. 2. С.192-202. 
Гербарій уражених 

рослин, фіксовані 

зразки уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, 

препарати, кантовки. 

Хвороби 

кісточкових 

плодових 

культур 

Макроскопічно 

вивчаються зовнішні 

ознаки хвороб 
 
 
 
 
 
 
 

Моніліальний опік, клястероспоріоз, коко 

мікоз, полістігмоз, заснітка (кишеньки) 

слив. кучерявість листків персика, шарка 

слив. 
Під мікроскопом вивчаються: 
Конідії: Monilia cinerea; 
Конідії: Clasterosporium carpophilum; 
Сумки з сумкоспорами: Taphrina deformans. 

2,0 Л. 1. С. 359-372; 
Л. 2. С.203-214. 
Кольорові слайди, 

гербарій уражених 

рослин, фіксовані 

зразки уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, 

препарати, кантовки. 

Хвороби 

суниці 
Вичаються діагностичні 

ознаки проявлення хво-
роб 

Біла плямистість, бура плямистість, 

борошниста роса, сіра гниль. 
Під мікроскопом вивчаються: 
Конідії: Botrytis cinerea; 
Клейстотеції: Sphaerotheca macularis. 

1,0 Л. 1. С. 373-380; 
Л. 2. С.215-221. 
Гербарій уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, 

препарати.  
Хвороби 

смородини 
По зовнішнім ознакам 

проявлення вивчаються 

наступні хвороби 

Антракноз, септоріоз, стовбчата і 

бокальчаста іржа. 
Під мікроскопом вивчаються: 

1,0 Л. 1. С. 381-386; 
Л. 2. С.222-227. 
Гербарій уражених 



Пікніди: Septoria ribis; 
Уредініо- і теліостадії: Cronartium ribicola. 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, 

препарати. 
Хвороби  
агрусу 

Вивчаються зовнішні оз-
наки проявлення хвороб 

на різних органах рослин 

Борошниста роса,  стовбчата і бокальчаста 

іржа. 
 
Під мікроскопом вивчаються: 
Клейстотеції: Sphaerotheca mors-uvae 

1,0 Л. 1. С. 387-391; 
Л. 2. С.222-227. 
Гербарій уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, 

препарати. 
Хвороби 

малини 
Макроскопічно 

вивчаються зовнішні 

ознаки хвороб 

Іржа, антракноз, септоріоз.  
Під мікроскопом вивчаються: 
Теліоспори: Phragmidium rubi-idaei; 
Пікніди і сумкоспори: Didymella applanata. 

1,0 Л. 1. С. 391-395; 
Л. 2. С.228-233. 
Гербарій уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи, 

препарати, кантовки. 
Хвороби 

винограду 
Вичаються діагностичні 

ознаки проявлення хво-
роб 
 
 

Мілдью, оідіум. 
Під мікроскопом вивчаються: 
Спороношення: Plasmopara viticola; 
Gleosporium ampelophagum. 
 

0,5 
 
 
 
 

Л. 1. С. 396-412; 
Л. 2. С.234-243. 
Гербарій уражених 

рослин, таблиці, 

мікроскопи. 
 Написання модульної 

роботи № 2 
 0,5 

 
 

  Всього годин за 2 модуль 11,5  
 Разом  30  
 

Читає дисципліну:    
канд. с./г.  наук, доцент                                               Д.Т. Гентош 

 
 


