
 
 

  



 
 
  



1. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є освоєння знань майбутніми фахівцями про основні 

методи знезараження, фізико-хімічні властивості фумігантів, дози, строки, експозицію, а 

також обладнання, яке використовується при знезараженні.  

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4,0  

Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність  

202 “Захист і карантин 

рослин” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання (реферат, 

МКР, РГР тощо) 

Семестр 

Загальна кількість  

годин − 120 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійна робота 

студента – 3 

Освітній ступінь: 

магістри 

18 год. 4 год 

Практичні 

- - 

Лабораторні 

18 год 8 год 

Самостійна робота 

84 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю: 

залік 
контрольна 

робота, залік 

 
3. Передумови для вивчення дисципліни 

Спеціаліст із захисту і карантину рослин повинен знати хімічні та нехімічні засоби 

знезараження, методи розрахунку доз і токсичності фумігантів та їх замінників.  

В разі виявлення карантинних організмів в партіях, що надходять в Україну з 

інших країн, спеціаліст з карантину рослин повинен вміти визначити виявлені організми, 

знати стадії розвитку шкідників, біологічні особливості карантинних хвороб рослин, 

морфологічні ознаки насіння бур’янів. Повинен правильно виконувати правила техніки 

безпеки при роботі з фумігантами, вміти вести документацію. На спеціаліста по 

знезараженню, особливо фумігації, лежить велика відповідальність. Він повинен 

слідкувати за виконанням дотриманням методичних вказівок та рекомендацій, не 

допускаючи випадків неефективної газації та псування продукції. У процесі фумігації 

необхідно суворо дотримуватися вимог техніки безпеки, незалежно від того, у яких 

ємностях проводиться знезараження.  

 

  



4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 

РН 5. Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін 

РН 7. Володіти спеціальними знаннями. 

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

РН 9. Володіти сучасними методологіями наукових досліджень. 

РН 12. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

РН 14. Уміти працювати в команді 

РН 17. Володіти знаннями з дотримання безпечних умов праці та охорони 

навколишнього середовища 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 5.  РН 7.  РН 8. РН 9. РН 12. РН 14. РН 17. 

КС 3 + +  +    

КС 4 +  +  + + + 

КС 5  +  +  +  

КС 9 +  + + +  + 

 

КС 3. Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення шкідливих організмів і 

розробляти науково-організаційні основи застосування заходів захисту і карантину рослин. 

КС 4. Здатність встановлювати та оцінювати сезонну і багаторічну динаміку чисельності 

регульованих шкідливих організмів та високоефективно застосовувати методи ліквідації 

шкідливих організмів у часі та просторі. 

КС 5. Здатність розробляти технологічні регламенти ефективного контролю комплексу 

шкідливих організмів із оптимізованими науково обґрунтованими  концепціями захисту і 

карантину рослин. 
КС 9. Здатність розробляти комплексні заходи із захисту і карантину рослин для підприємств, 

установ, організацій усіх форм власності, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, 

водними об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, їх 

реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням в сучасних формах землекористування. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 
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Лекції 1,0 9,0 9,0 

Лабораторні заняття 2,0 9,0 18,0 

Самостійна робота 9,0 2,0 18,0 

Модульна контрольна робота* 15,0 1,0 15,0 

Разом:  60 

 



Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

Шифр результату 

навчання 
Вид заняття  

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий 

рівень) 

36 60 

РН 7, РН 9 Лк 1-3, Лб 1, Лб 9, Ср 1  9,0 16,0 

РН 5, РН 14 Лк 8, Лк 9, Лб 2-4 4,0 8,0 

РН 8, РН 12 Лк 4-7, Лб 5 3,0 6,0 

РН 8, РН 14, РН 17 Лб 6-8, Ср 2 9,0 15,0 

РН 7, РН 8, РН 12 МКР1 9,0 15,0 

Разом: 36 60 

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у 

формі тестування. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення 

практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з 

навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 

контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові 

питання, що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 (М1). 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Система заходів захисту сировини і продукції при 

зберіганні. 

Тема 1 (Т1). Видовий склад, особливості біології та шкідливість шкідників хлібних 

запасів в період зберігання зерна. Тема 2 (Т2).  Система заходів обмеження чисельності 

шкідників зерна й продуктів його переробки за зберігання. 
Тема 3 (Т3). Властивості та особливості використання фумігантних пестицидів. 

Тема 4 (Т4). Шкідливість членистоногих за зберігання зернових  

Тема 5 (Т5). Параметри та режими фумігації  

Тема 6 (Т6). Суміші фумігантів  

  



9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 Система заходів захисту сировини і продукції при зберіганні. 

1 Т1 Видовий склад, особливості біології та шкідливість шкідників 

хлібних запасів в період зберігання зерна.  
4 0,5 

2 Т2 Система заходів обмеження чисельності шкідників зерна й 

продуктів його переробки за зберігання. 
2 1 

3 Т3 Властивості та особливості використання фумігантних 

пестицидів.  
4 0,5 

4 Т4 Шкідливість членистоногих за зберігання зернових 4 1 

5 Т5 Параметри та режими фумігації 2 0,5 

6 Т6 Суміші фумігантів 2 0,5 

Разом 18 4 

 

10. Теми лабораторних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Методи інокуляції 

1  Методи виявлення явної форми зараженості зерна  1 0,5 

2  Методи виявлення прихованої форми зараженості зерна  1 0,5 

3  Методи визначення шкідливості комах та кліщів  2 1 

4  Метод феромонного моніторингу  2 1 

5  Метод харчових принад  2 1 

6  Методи застосування фуміганту  2 1 

7  Методи застосування об’єктів фумігації  2 1 

8  Методика проведення дегазації  2 1 

9  Методи визначення концентрації фумігантів  2 0,5 

10  Методи визначення залишкових кількостей фосфіну  2 0,5 

Разом 18 8 

 

11. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 Інфекційні фони 

1 Т1 Видовий склад, особливості біології та шкідливість шкідників 

хлібних запасів в період зберігання зерна.  
8 9 

2 Т2 Система заходів обмеження чисельності шкідників зерна й 

продуктів його переробки за зберігання. 
16 22 

3 Т3 Властивості та особливості використання фумігантних 

пестицидів.  
18 22 



4 Т4 Шкідливість членистоногих за зберігання зернових 18 20 

5 Т5 Параметри та режими фумігації 16 26 

6 Т6 Суміші фумігантів 8 9 

Разом 84 108 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться у 

лабораторіях із забезпеченням усіх необхідних матеріалів та обладнання. 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

Базова 

1. Мамонтов В. А. Застосування фосфіну в карантинному знезараженні, проблеми та 

перспективи. Інтегрований захист рослин на початку XXI століття. Київ, 2004. С. 560.  

2. Трибель С. О., Гетьман М. В., Стригун О. О. Комірні шкідники. Як уберегти від них 

зернові насіннєві запаси. Насінництво. 2010. С. 18–25.  

3. Закладной Г. А.Насекомые в зерне - беда. / Г. А. Закладной // Защита и карантин 

растений. 2012. № 11. С. 48 – 50.  

4. Кирпа М. Я. Боротьба зі шкідниками зерна під час зберігання. Пропозиція. 2012. № 4. 

С. 86–88.  

5. Методичні рекомендації з виявлення, обліку шкідливих комах і кліщів та заходи 

захисту зернових запасів / [Б. О. Терещенко, Г. А. Токарчук, В. Л. Горовий та ін.]. Київ : 

Інститут зернового господарства УААН, 2007. 37 с.  

6. Путеводитель по вредителям хлебных запасов и простор как средство борьбы с ними / 

Г. А. Закладной, Е. А. Соколов, Е. Ф. Когтева, А. М. Чирков. Москва: МГОУ, 2003. 106 с.  

7. Соколов Е. А. Биометод в борьбе с вредителями запасов карантинного значения. 

Защита и карантин растений, 2010. № 8. С. 36–37.  

Допоміжна 

8. Терещенко Б. О., Токарчук Г. А. Захист запасів зерна від шкідників. Пропозиція. 2007. 

№ 12. С. 90–97.  

9. Омелюта В. П., Гордієнко Т. П. Загибель рисового довгоносика (Sitophilus oryzae L.) за 

зберігання зерна пшениці в модифікованій атмосфері. Захист і карантин рослин. 2008. № 54. 

С. 312–318.  

10. Гордієнко Т. П. Шкідники запасів зерна. Регулювання чисельності за допомогою 

зміни газового складу атмосфери. Захист і карантин рослин. 2008. № 4. С. 24–25.  

11. Sinha R. N. Multiplication of some stored — product insects on varieties of wheat, oats and 

barley. J. Econ. Entomol, 1999. № 64. P. 98–102.  

12. Pande Y. D. Relative abundance and extend of losses caused by insects to stored grains in 

Tripura. Bull. Grain Technol, 1984. № 22 (209). P. 204.  

13. Boles H. P. Susceptibility of six wheat cultivars to oviposition by rice weevils reared on 

wheat, corn or sorghum. J. Econ. Entomol, 1976. № 69. Р. 548–550.  

14. Nayak M. K. Influence of concentration, temperature and humidity on the toxicity of 

phosphine to the strongly phosphine-resistant psocid Liposcelis bostrychophila Badonnel (Psocoptera: 

Liposcelididae). Pest Management Science, 2008.Vol. 64. Issue 9. P. 971–976.  

Інформаційні ресурси 
15. http://www.bayer.ua/ 

16. www.syngenta.ua 

17. www.binran.ru/science/periodicheskiye-izdaniya/mikologiya-i-fitopatologiya  

18. www.seminis.com  

19. www.cul.com.ua/preview/prakt_fitopat. 
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