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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4,5 

Галузь знань: 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 
Вибіркова 

 

 
Напрям підготовки:  

202 «Захист і карантин 

рослин» 

Модулів – 2  

 

 

Професійне спрямування: 

 

 

- 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 4 2019-2020й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:  

 

- 

 

 

 

Курс - 2 

Семестр - 4 

 

Всього годин - 135 Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента -  4 

Освітній рівень: 

бакалавр 

 

30 год. 

Практичні, семінарські 

- 

Лабораторні 

30 год 

Самостійна робота 

75 год. 

Вид контролю: екзамен (письмове 

тестування) 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної  роботи становить (%): 

для денної форми навчання -  45 / 55  (60/75) 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета:  

 Формування у студентів професійних знань та умінь, щодо знання особливостей зовнішньої і 

внутрішньої будови фітонематод; принципів екологічного групування нематод; пізнання 

закономірностей динаміки чисельності паразитичних видів та формування нематодних комплексів; 

сучасних та перспективних напрямів захисту рослин від фітопаразитичних нематод 

Завдання:  
 Основними завданнями вивчення дисципліни “Нематологія (нематоди)” є оволодіння  

сучасними технологіями захисту рослин від фітопаразитичних нематод 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  
- видовий склад основних шкідливих видів фітопаразитичних нематод; 

- методи виявлення, обліку та ліагностування нематодних уражень рослин; 

- економічні пороги шкідливості домінуючих видів фітопаразитичних нематод 

- роль нематод  у поширенні небезпечних хвороб рослин 

- організаційно-господарські, агротехнічні, хімічні та інші заходи захисту с-г культур від 

фітонематод. 

вміти:  
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- виявляти заселеність грунту та рослин нематодами 

- визначати видовий склад основних фітопаразитичних нематод 

- прогнозувати потенційні втрати врожаю с-г культур від фітопаразитичних нематод 

- розробляти та диференційовано застосовувати різні протинематодні заходи залежно від 

рівня вихідної чисельності фітонематод, їх економічної окупності та екологічної 

доцільності 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Робочу програму складено на основі навчальної програми, затвердженої Вченою радою Сумського 

національного аграрного університету ( протокол № 10   від    23 квітня 2018 р.) 

 

Змістовий модуль 1. Моніторинг  та морфо-анатомічні особливості нематод 

Тема 1 Шкідливість нематод та пріоритетні напрямки досліджень прикладної нематології. 
Втрати врожаю основних сільськогосподарських культур від фітопаразитичних нематод. Розробка 

нових та вдосконалення існуючих методів захисту. Профілактичні методи захисту рослин від 

фітонематод. 

Тема 2 Зовнішня та внутрішня будова нематод. Зовнішня та внутрішня будова, розмір і форма тіла 

нематод. Шкіряно-м'язовий мішок та гіподерма. Нервова і видільна системи. Органи чуття. 

Тема 3 Будова травної та статевої системи фітонематод. Будова травної системи. Особливості 

будови ротової порожнини і стравоходу в зв'язку з різними способами живлення. 

Тема 4 Розмноження, розвиток та життєві цикли фітонематод. Статева система самиць і самців. 

Типи життєвих циклів. Особливості діапаузи фітопаразитичних нематод. Принцип екологічного 

групування. 
Змістовий модуль 2. Біолого-екологічні особливості нематод. 
Тема 1 Систематика і класифікація фітопаразитичних нематод. Значення систематики в 

діагностиці нематод. Принципи класифікації. Клас аденофореї. Стисла характеристика ряду 

дорілаймід, родин лонгідорид і тріходорид. 

Тема 2 Систематичний огляд фітопаразитичних нематод класу сецерненти. Клас сецерненти. 

Характеристика ряду рабдітіда, його родин: рабдітід, диплогастерід, цефалобід; ряду тіленхіда, його 

родин: гетеродерід, мелойдогенід, тіленхід, ангвінід, пратіленхід, тіленхулід, гоплолаймід, 

паратіленхід; ряду афеленхіда родини афеленхоідід, афеленхід. 

Тема 3 Основні типи ураження надземних органів та кореневої системи рослин нематодами. 
Фізіологія пошкоджень рослин нематодами. Типи ураження рослин фітонематодами -  ураження 

листків і стебел: деформовані стебла, листки, знебарвлення тканин; ураження коренів: 

галоутворення, загнивання, некрози, "бородатість" коренів тощо. Діагностування нематодних 

уражень рослин. 

Тема 4 Взаємовідносини між нематодами і бектеріями. Нематоди як переносники бактерій та 

поширювачі бактеріальних хвороб рослин. Сумарний вплив нематод та бактері й на рослинні 

організми. 

Тема 5 Взаємовідносини між нематодами і грибами. Нематоди як переносники грибних 

захворювань рослин та  сенсибілізатори мікозних захворювань рослин. Сумарний вплив нематод та  

грибів на рослинні організми. 

Тема 6 Взаємовідносини між нематодами і вірусами. Нематоди як переносники вірусних 

захворювань рослин. Особливості інокуляції вірусів нематодами. Вірусні хвороби рослин, що 

переносяться нематодами. 

Тема 7 Взаємовідносини між нематодами і іншими зоологічними організмами. Віруси і бактерії - 

збудники хвороб у нематод. Гриби – екто та ендопаразити нематод. Одноклітинні, хижі нематоди та 

прихованощелепні як регулятори чисельності   нематод 

Тема 8 Взаємовідносини між нематодами і комахами. Паразитизм нематод у безхребетних тварин. 

Місце ентомопатогенних нематод у системі інтерованого захисту рослин від шкідників. Проблеми 

використання нематод - збудників хвороб  комах. 

Змістовний модуль 3. Основні шкідливі види нематод. 
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Тема 1 Фітопаразитичні нематоди хлібних злаків. Цистоутворюючі нематоди: вівсяна, злакова. 

Пшенична нематода. Рисовий афеленх. Дітіленхи. Пратіленхи. Ознаки ураження злакових культур. 

Тема 2 Фітопаразитичні нематоди технічних культур. Бурякова нематода. Лонгідориди. 

Хмельова нематода. Галові нематоди. Ознаки ураження рослин. Особливості захисту від них 

основних технічних культур. 

Тема 3 Фітопаразитичні нематоди картоплі. Золотиста і бліда цистоутворюючі картопляні 

нематоди - об'єкти карантину рослин. Стеблова (бульбова) нематода картоплі. Особливості 

захисту картоплі на присадибних ділянках, у фермерських і колективних господарствах. 

Тема 4 Фітопаразитичні нематоди бобових культур.  Горохова, соєва, конюшинна, люцернова 

цистоутворюючі нематоди, їх поширення, шкідливість та заходи захисту. 

Тенма 5 Фітопаразитичні нематоди овочевих культур відкритого та закритого грунту. Бурякова 

і капустяна цистоутворюючі нематоди. Стеблова нематода цибулі та часнику. Галові нематоди та 

особливості захисту від них у відкритому і закритому ґрунті. 

Тема 6 Фітопаразитичні нематоди плодово-ягідних культур. Відмінність будови, стеблової, 

суничної і хризантемної нематод і типів ураження ними рослин. Північна галова нематода. 

Вирощування здорового садивного матеріалу - один із основних заходів захисту суниці та інших 

плодово-ягідних культур від фітонематод. Цитрусова нематода. 

Тема 7 Червоподібні ендо- та ектопаразитичні фітнематоди. Основні види фітопаразитичних 

нематод родин пратіленхід, паратіленхід, гоплолаймід та ін. Морфологічні і біолого-екологічні 

особливості. 

Змістовний модуль 4. Заходи захисту рослин від фітонематод 

Тема 1 Методологія  діагностування  нематодозів. Виділення нематод із грунту, тканин рослин, 

насіннєвого і садивного матеріалу.  Збір та виділення цистоутворюючих  галових нематод. Виділення 

рухомих нематод з росин та грунту. Відбір нематологічних зразків. Приготування тимчасових і 

постійних препаратів. 

Тема 2 Методи захисту рослин від фітонематод. Біологічні методи захисту, фізичні та хімічні 

методи захисту рослин від фітопаразитичних нематод. Розробка нових та вдосконалення існуючих 

методів захисту.  

Тема 3 Перспективні напрямки захисту рослин від паразитичних нематод. Використання для 

регуляції чисельності популяцій паразитичних нематод природних сполук, присутніх в тканинах 

рослин (антиципіни, адаптогени);  індукція стійкості за допомогою біогенних елісіторів і сигнальних 

молекул;  конструювання трансгенних стійких до нематод рослин  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма навчання 

усьог

о 

л лаб с.р. 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Моніторинг та морфо-анатомічні і біолого-екологічні особливості нематод. 

Змістовий модуль 1. Моніторинг  та морфо-анатомічні особливості нематод 

Тема 1 Шкідливість нематод та пріоритетні напрямки досліджень 

прикладної нематології. 

4 2 2 - 

Тема 2 Зовнішня та внутрішня будова нематод. 4 2 2 - 

Тема 3 Будова травної та статевої системи фітонематод. 4 2 2 - 

Тема 4 Розмноження, розвиток та життєві цикли фітонематод. 4 2 2 - 

Разом за змістовним модулем 1 16 8 8 - 

Змістовий модуль 2. Біолого-екологічні особливості нематод. 

Тема 5 Систематика і класифікація фітопаразитичних нематод 12 - - 12 

Тема 6 Систематичний огляд фітопаразитичних нематод класу 

сецерненти 

12 - - 12 

Тема 7 Основні типи ураження надземних органів та кореневої 

системи ролин нематодами 

8 2 2 - 

Тема 8 Взаємовідносини між нематодами і бектеріями 10 - - 10 
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Тема 9 Взаємовідносини між нематодами і грибами 10 - - 10 

Тема 10 Взаємовідносини між нематодами і вірусами 10 - - 10 

Тема 11 Взаємовідносини між нематодами і іншими зоологічними 

організмами 

10 - - 10 

Тема 12 Взаємовідносини між нематодами і комахами 11 - - 11 

Разом за змістовим модулем  2 79 2 2 75 

Модуль 2. Основні шкідливі види нематод та заходи захисту від них 

Змістовний модуль 3. Основні шкідливі види нематод 

Тема 13 Фітопаразитичні нематоди хлібних злаків. 4 2 2 - 

Тема 14 Фітопаразитичні нематоди технічних культур. 4 2 2 - 

Тема 15 Фітопаразитичні нематоди картоплі. 4 2 2 - 

Тема 16 Фітопаразитичні нематоди бобових культур.    2 2 - 

Тема 17 Фітопаразитичні нематоди овочевих культур відкритого та 

закритого грунту. 

8 2 4 - 

Тема 18 Фітопаразитичні нематоди плодово-ягідних культур. 4 2 2 - 

Тема 19 Червоподібні ендо- та ектопаразитичні фітнематоди. 4 2 2 - 

Разом за змістовим модулем 3 32 14 16 - 

Змістовний модуль 4. Заходи захисту рослин від фітонематод 

Тема 20 Методологія  діагностування  нематодозів. 4 2 2 - 

Тема 21 Методи захисту рослин від фітонематод. 4 2 2 - 

Тема 22 Перспективні напрямки захисту рослин від паразитичних 

нематод 

4 2 - - 

Разом за змістовим модулем  4 10 6 4 - 

Усього годин за семестр 135 30 30 75 

5. Теми та план лекційних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Шкідливість нематод та пріоритетні напрямки досліджень прикладної 

нематологі 

План 

1. Втрати с/г культур від фітонематод 

2. Профілактичні методи захисту від фітонематод 

 

2 

2 Тема 2. Зовнішня та внутрішня будова нематод 

План 

1. Розміри і форма тіла нематод 

2.  Будова шкірно-м˝язового мішка та гіподерми фітонематод 

3. Нервова і видільна системи. Органи чуття. 

2 

3 Тема 3 Будова травної системи фітонематод 

План 

1. Будова травної системи фітонематод 

2. Особливості будови ротової порожнини і стравоходу в зв'язку з різними 

способами живлення 

2 

4 Тема 4. Розмноження, розвиток та життєві цикли фітонем атод  

План 

1. Статева система самиць і самців 

2. Розмноження та розвиток фітонематод 

3. Життєвий цикл та діапауза фітонематод 

2 

5 Тема 5. Основні типи ураження  рослин нематодами  

План 

1. Фізіологія пошкоджень рослин нематодами 

2. Ураження кореневої системи 

3.  Ураження стебел та листків 

2 

6 Тема 6. Фітопаразитичні нематоди хлібних злаків 2 
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План 

1. Цистоутворюючі нематоди: вівсяна, злакова 

2. Пшенична нематода, рисовий афеленх, дітіленхи, пратіленхи 

7 Тема 7. Фітопаразитичні нематоди технічних культур 

План 

1. Бурякова нематода, хмелева нематода 

2. Лонгідориди, галові нематоди 

2 

8 Тема 8. Фітопаразитичні нематоди картоплі 

План 

1. Золотиста і бліда цистоутворюючі нематоди 

2. Стеблова (бульбова) нематода картоплі 

2 

9 Тема 9.  Фітопаразитичні нематоди бобових культур 

План 

1. Горохова та соєва цистоутворюючі нематоди 

2. 2. Конюшинна та люцернова цистоутворюючі нематоди 

2 

10 Тема 10.  Фітопаразитичні нематоди овочевих культур відкритого та закритого 

грунту 

План 

1. Бурякова та капустяна цистоутворюючі нематоди 

2. Стеблова нематода цибулі та часнику 

2 

11 Тема 11. Фітопаразитичні нематоди плодово-ягідних культур 

План 

1. Стеблова, сунична та хризантемні  нематоди 

2. Північна галова нематода, цитрусова нематода 

2 

12 Тема 12. Червоподібні ендо- та ектопаразитичні фітнематоди 

План 

1. Мігруючі  нематоди родини Pratylenchidae 

2. Мігруючі  нематоди родини Paratylenchidae 

3. Мігруючі  нематоди родини Hoplolaimidae 

2 

13 Тема 13.  Методологія  діагностування  нематодозів 

План 

1. Збір та виділення цистоутворюючих нематод 

2. Збір та виділення галових нематод 

3. Виділення рухомих нематод з росин 

4. Виділення активних нематод з грунту 

2 

14 Тема 14.  Методи захисту рослин від фітонематод 

План 

1. Біологічні методі захисту 

2.  Фізичні та хімічні методи захисту 

2 

15 Тема 15.  Перспективні напрямки захисту рослин від паразитичних нематод 

План 

1. Використання природних сполук, присутніх в тканинах рослин 

(антиципіни, адаптогени);   

2. Індукція стійкості за допомогою біогенних елісіторів і сигнальних молекул;   

3. Конструювання трансгенних стійких до нематод рослин 

2 

 Разом 30 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вивчення методів діагностування нематодозів рослин 2 

2 Дослідження особливостей зовнішньої та внутрішньої будови нематод 2 

3 Дослідження травної системи нематод 2 

4 Дослідження статевої системи нематод 2 



8 

  

8. Самостійна робота 

10. Методи навчання 

 1. Методи навчання за джерелом знань: 

 1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда (евристична і репродуктивна), лекція, 

 1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація,  спостереження. 

 1.3. Практичні: лабораторний метод 

 2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 

 2.1.Аналітичний. 

 2.2. Методи синтезу . 

 3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності студентів. 

 3.1. Проблемний   (проблемно-інформаційний) 

 3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 

5 Вивчення основних типів ураження рослин фітонематодами 2 

6 Визначення фітопаразитичних нематод злакових культур 2 

7 Відпрацювання методів виявлення злакових цистоутворюючих нематод 2 

8 Визначення фітопаразитичних нематод технічних  культур 2 

9 Визначення фітопаразитичних нематод картоплі 2 

10 Визначення фітопаразитичних нематод овочевих культур відкритого грунту 2 

11 Визначення фітопаразитичних нематод овочевих культур закритого грунту 2 

12 Відпрацювання методів виявлення галових нематод  2 

13 Визначення фітопаразитичних нематод плодово-ягідних культур 2 

14 Дослідження комплексу червоподібних екто- і ендопаразитичних нематод 2 

15 Приготування тимчасових та постійних препаратів нематод 2 

 Разом 30 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Систематика і класифікація фітопаразитичних нематод 

1. Клас Аденофореї - Adenophorea 

2. Основні ряди класу: дорілайміди, лонгідоріди, тріходориди 

12 

2 Систематичний огляд фітонематод класу сецерненти 

1. Клас сецерненти - Secernenta 

2. Основні ряди класу: рабдіда, тіленхіда, афеленхіда 

12 

3 Взаємовідносини між нематодами і бектеріями. 

1. Нематоди як переносники бактерій 

2. Нематоди як поширювачі бактеріальних хвороб рослин 

10 

4 Взаємовідносини між нематодами і грибами. 

1. Нематоди як переносники грибних захворювань рослин  

2. Нематоди як  сенсибілізатори мікозних захворювань рослин 

10 

5 Взаємовідносини між нематодами і вірусами 

1. Нематоди як переносники вірусних захворювань рослин 

2. Особливості інокуляції вірусів нематодами 

3. Вірусні хвороби рослин, що переносяться нематодами 

10 

6 Взаємовідносини між нематодами і іншими зоологічними організмами. 

1. Віруси і бактерії - збудники хвороб у нематод.  

2. Гриби – екто та ендопаразити нематод.  

3. Одноклітинні, хижі нематоди та прихованощелепні як регулятори 

чисельності   нематод 

10 

7 Взаємовідносини між нематодами і комахами 

1. Паразитизм нематод у безхребетних тварин 

2. Місце ентомопатогенних нематод у системі інтерованого захисту рослин 

3. Проблеми використання нематод - збудників хвороб  комах 

11 

 Разом  75 
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 4.  Активні методи навчання  -  використання технічних засобів навчання,  використання 

проблемних ситуацій, імітаційні методи навчання (побудовані на імітації майбутньої професійної 

діяльності), використання навчальних та контролюючих тестів) 

5. Інтерактивні технології навчання  -  використання мультимедійних технологій. 

11. Методи контролю 

 1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ECTS 

 2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація) 

 3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів:   

 - результати виконання та захисту лабораторних робіт; 

  - експрес-контроль під час аудиторних занять; 

  - самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

- написання рефератів; 

  - результати тестування; 

  - письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 

12. Розподіл балів, які отримують студенти (екзамен) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Р
а
зо

м
 з

а
 

м
о
д

у
л

і 
т
а
 

С
Р

С
 

Ате- 

ста- 

ція 

П
ід

су
м

к
о
 

в
и

й
 т

ес
т
 -

 

ек
за

м
ен

  Су- 

ма Змістовий  

модуль 1 

- 12 балів 

Змістовий 

модуль  2 – 

-13 балів 

Змістовий 

модуль  3 –  

-12 балів 

Змістовий 

модуль 4 

- 13 балів 

С 

Р 

С 

Теми 1-4 Теми 5-7 Теми 8-14 Теми 15-17  

15 

55 

(40+15) 

15 30  100 

12 13 12 13 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82 - 89 В 
добре  

75 - 81 С 

69 - 74 D 
задовільно  

60 - 68 Е  

35 - 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

13. Методичне забезпечення 

1. Нематоди. Методичні вказівки до вивчення курсу, самостійної  підготовки та виконання 

лабораторно-практичних робіт. Для студентів денної форми навчання спеціальності  “Захист і 

карантин рослин”. Суми, СНАУ, 2018 рік, 63 с. 

(рекомендовано до видання вченою  радою факультету агротехнологій та 

природокористування Сумського НАУ. Протокол  № 3 від  26 жовтня 2018 року) 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Ємець О.М. Нематоди. Навчальний посібник (курс лекцій та самостійної роботи) для 

студентів спеціальності “Захист і карантин рослин” ”. - Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 

2018. - 191 с. 

(рекомендовано до видання Вченою  радою Сумського національного аграрного університету.  

Протокол  № 5 від  31 жовтня      2018 року) 

2. Н.Н. Буторина Прикладная нематология / Н.Н. Буторина, С.В. Зиновьева, О.А. Кулинич и др. 

// Ин-т паразитологии РАН. - М. : Наука, 2006. - 350 с. 
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3. Паразитические нематоды растений и насекомых / [Отв. Ред. М.Д.Сонин]- М.: Наука. 2004. – 

320 с. 

4. Бондаренко Н.В. Вредные нематоды, клещи, грызуны / Н.В. Бондаренко, И.В. Поляков, А.А. 

Стрелков . – Л. : Колос, 1977. – 261 с. 

5. Деккер Х.  Нематоды растений и борьба с ними / Х. Деккер . – М. : Колос, 1972. – 445 с. 

6. Кирьянова Е.С. Паразитические нематоды растений и  меры борьбы с ними / Е.С. Кирьянова, 

Э.Л. Краль. – Л. : Наука, 1971. – Т. 2. – 522 с. 

15. Інформаційні ресурси 
 

1.  Електронна енциклопедія сільського господарства   http: www2.agroscience.com.ua 


