
АНОТАЦІЯ 

ІМУНІТЕТ РОСЛИН 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: – формування у студентів 

професійних знань щодо імунітету рослин до шкідливих організмів, типів та 

особливостей паразитизму фітопатогенних мікроорганізмів, їх спеціалізації 

та мінливості, загальної характеристики та особливостей взаємовідносин 

шкідників із   рослин на стійкість до шкідливих організмів. 

Завдання навчальної дисципліни: у результаті вивчення навчальної 

дисципліни «Імунітет рослин» студенти повинні знати теоретичні основи та 

механізми стійкості рослин до хвороб та шкідників, особливості та специфіку 

селекції рослин на стійкість до шкідливих організмів, визначати ступінь 

стійкості сортів сільськогосподарських культур, користуватися методами 

гістологічного аналізу, встановлювати належність фітопатогенних грибів до 

певних фізіологічних рас. 

Компетентності: 

Загальні: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

Фахові: 

ФК 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. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 6. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття 

ПРН 16. Знати основні історичні етапи розвитку предметної області. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Роль імунітету рослин і селекції на стійкість до хвороб і шкідників. 

успіхи, досягнуті у вирішенні проблеми боротьби зі шкідливими організмами 

у світовому АПВ.  

Тема 2. Категорії та механізми стійкості рослин до хвороб.  

Тема 3. Селекція рослин на стійкість до шкідливих організмів. методи 

селекції та імунітет до шкідливих організмів.  

Тема 4. Типи стійкості рослин проти мікозів. 

Тема 5. Типи стійкості рослин проти вірозів. 

Тема 6. Імунітет рослин щодо шкідників. 

Тема 7. Система імунних барʼєрів у рослин. 

Тема 8. Види інфекційних фонів. 



Тема 9. Мінливість фітофагів і проблема втрати сортами стійкості. 

Тема 10. Вплив екосистеми на імунітет рослин. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 90 год. 

Кількість кредитів – 3. 

Форма семестрового контролю – екзамен. 

 


