
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є навчити студентів: теоретичних 

основ випробування і застосування пестицидів проти шкідливих організмів в 

агроценозах сільськогосподарських рослин; порівнювати дію нового препарату як 

на цільові, так і корисні об’єкти в конкретних зональних ґрунтово-кліматичних 

умовах із препаратом, що застосовується;  визначати ефективні норми витрати чи 

концентрації робочої рідини залежно від стану популяцій, ступеня загрози від 

шкідливих організмів (щільності) порогів шкідливості, зональних ґрунтово-

кліматичних умов, рівня стійкості сортів та набутої резистентності шкідливих 

організмів до певної групи хімічних сполук;  визначати можливість застосування 

бакових сумішей препаратів при збіганні строків появи шкідливих організмів; 

досліджувати фітотоксичність пестицидів на сільськогосподарських культури та 

післядії на наступні культури у сівозміні;  визначати регламенти застосування 

препаратів (кількість обробок, термін останньої до збирання врожаю), та наявності 

залишків пестицидів у продуктах урожаю, грунті та інших об’єктах довкілля; 

визначати господарську й економічну ефективність застосування пестицидів та 

інших агрохімікатів. 

2. ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

заочна  

форма 

Кількість кредитів – 4  

Галузь знань 

20 «Аграрні науки і 

продовольство» 

 

Модулів – 1  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й  

Індивідуальне 

завдання  
Семестр 

Загальна кількість 

годин − 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

 навчання: 

аудиторних –  3,0 

сам. роб. студ. −  6,0 

Освітній ступінь: 

магістр 

 

 18 год. 6 год.  

Практичні, семінарські 

– – 

Лабораторні 

20 год. 6 год. 

Самостійна робота 

82 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: 

залік 

 



3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: 

видовий склад збудників окремих хвороб грибного, бактеріального, 

вірусного, фітогельмінтозного походження, що уражують основні 

сільськогосподарські культури;  

видовий склад шкідників, що пошкоджують основні сільськогосподарські 

культури;  

видовий склад бур’янів, що присутні в агрофітоценозах основних 

сільськогосподарських культур; 

 сучасні методи визначення видів шкідливих організмів в агрофітоценозах 

сільськогосподарських культур на певній території в конкретно зазначений строк, 

рівні їх чисельності та інтенсивність розвитку; 

наукову термінологію, уявлення про науково-дослідницький процесс; 

 сучасні вимоги до планування експерименту, основні елементи методики 

і техніки проведення польового досліду, складання схеми і структури досліду;  

методи аналізу якісної і кількісної мінливості; методи дисперсійного 

аналізу експериментальних даних однофакторного і багатофакторного дослідів. 

 

студент повинен вміти: 

визначати хвороби, шкідники та бур’яни сільськогосподарських культур;  

користуватися методами та способами сільськогосподарської експертизи 

насіннєвого матеріалу, рослин та грунту. 

застосовувати вміння у пошуці, доборові й опрацюванні наукової інформації, 

у точному формулюванні мети, задач і висновків дослідження; 

вміти працювати з дисциплінарним масивом публікацій: вести пошук, 

накопичення та обробку наукової інформації. 

самостійно розробляти робочі гіпотези експерименту та володіти методами їх 

статистичної перевірки; 

планувати, складати схему і структуру досліду; 

статистично обробляти отримані експериментальні дані з застосуванням 

методів дисперсійного аналізу, кореляції і регресії; вести первинну документацію. 

 
 

 

 

 

 



4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Шифр Результат навчання 

РН6 Уміти використовувати статистично-математичні методи та 

інформаційні технології. 

РН8 Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів 

агробіоценозів та підтримання їх стабільності для збереження 

природного різноманіття. 

РН9 Володіти сучасними методологіями наукових досліджень. 

РН15 Володіти здатністю навчати, контролювати і оцінювати 

професійні навички працівників, задіяних до виконання заходів із 

захисту і карантину рослин. 

РН 16 Уміти ефективно використовувати нормативно-правові акти, що 

регулюють політику в сфері захисту і карантину рослин, та 

оперативно реагувати на зміни в законодавстві. 

 

 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН6 РН8 РН9 РН15 РН 16 

ФК 1. + + + + + 

ФК 2. + + + + + 

ФК 3. + + + + + 

 

ФК 1. Здатність обґрунтовувати методики з визначення та ідентифікації 

шкідливих організмів, проводити діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, 

нематод, гризунів та бур'янів за стадіями розвитку і етапами органогенезу рослин. 

ФК 2. Здатність розробляти логічні моделі та технологічні схеми визначення 

об'єктів регулювання з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів у 

процесі їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації під час експорту, 

імпорту, транзиту продукції рослинного походження засобами космічної зйомки 

за методиками дистанційного і стаціонарного фітосанітарного моніторингу. 

ФК 3. Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення шкідливих 

організмів і розробляти науково-організаційні основи застосування заходів 

захисту і карантину рослин. 



6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

М
ак
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ьн

а 
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іл

ьк
іс
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ів

 

за
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д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
ак

си
м

ал
ь

н
а 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Лекції 0,5 18 9,0 

Практичні заняття – – – 

Лабораторні роботи 1,5 20 30,0 

Семінарські зняття – – – 

Самостійна робота 0,11 82 9,0 

Модульна контрольна робота* 12,0 1 12,0 

Індивідуальні завдання – – – 

Разом: – 60 

 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не 

менше 20 % від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час 

поточного контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

 

Шкала оцінювання 

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 

РН6 Лк 4, Лб 4, Ср. 4 2,5 4,0 

РН8, РН15 Лк 5–12, Лб 9–12, Ср. 5–12 11,0 18,0 

РН9 Лк 1–3, Лб 1–3, 5–8, Ср. 1–3 12,5 21,0 

РН 16 Лк 13, Лб 13–14, Ср. 13 3,0 5,0 

РН6, 

РН8,  

РН9, 

РН15, 

РН16 

МКР1 7,0 12,0 

Разом: 36 60 



**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має 

певні знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє 

основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як 

мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, 

студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ розрахункових 

завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків 

з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, 

набраних студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під 

час вивчення дисципліни – 36 балів.  

 

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 на ПК. 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). Методика випробувань засобів захисту рослин. 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Основні теоретичні положення випробувань 

пестицидів. 

Тема 1 (Т1). Вступ. Основні теоретичні положення випробувань пестицидів. 

Тема 2 (Т2). Методологія випробування пестицидів у польових умовах. 

Тема 3 (Т3). Методи оцінки ефективності. 

Тема 4 (4). Статистична обробка дослідних даних. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Особливості випробувань засобів захисту рослин. 

Тема 5 (Т5). Методики випробувань інсектицидів і акарицидів на польових, 

плодових і ягідних культурах. 

Тема 6 (Т6). Методики випробувань протруйників насіння. 

Тема 7 (Т7). Методики випробувань фунгіцидів на польових, плодових і 

ягідних культурах. 

Тема 8 (Т8). Методики випробувань нематицидів. 

Тема 9 (Т9). Методики випробувань родентицидів. 

Тема 10 (Т10). Методики випробувань регуляторів росту рослин на 

польових, плодових і ягідних культурах. 

Тема 11 (Т11). Особливості випробувань пестицидів проти карантинних 

об’єктів. 

Тема 12 (Т12). Методики випробувань гербіцидів і десикантів. 

Тема 13 (Т13). Вимоги до державних випробувань та реєстрації пестицидів і 

агрохімікатів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Теми лекцій 

 
№

 з
/п

 

Т
ем

а 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Методика випробувань засобів захисту рослин 

Змістовий модуль 1. Основні теоретичні положення випробувань пестицидів 

1 Т1 
Вступ. Основні теоретичні положення випробувань 

пестицидів. 

2 0,5 

2 Т2 Методологія випробування пестицидів у польових умовах 2 1,5 

3 Т3 Методи оцінки ефективності. 1,5 0,5 

4 Т4 Статистична обробка дослідних даних. 0,5 0,5 

Змістовий модуль 2. Особливості випробувань засобів захисту рослин 

5 
Т5 

Методики випробувань інсектицидів і акарицидів на 

польових, плодових і ягідних культурах. 
2 0,5 

6 Т6 Методики випробувань протруйників насіння. 2 0,5 

7 
Т7 

Методики випробувань фунгіцидів на польових, 

плодових і ягідних культурах. 
2 0,5 

8 Т8 Методики випробувань нематицидів. 0,5  

9 Т9 Методики випробувань родентицидів. 0,5  

10 
Т10 

Методики випробувань регуляторів росту рослин на 

польових, плодових і ягідних культурах. 
0,5  

11 
Т11 

Особливості випробувань пестицидів проти карантинних 

об’єктів. 
0,5  

12 Т12 Методики випробувань гербіцидів і десикантів. 2 0,5 

13 Т13 Вимоги до державних випробувань та реєстрації 

пестицидів і агрохімікатів. 
2 1 

Разом за модуль 1: 18 6 

Разом: 18 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Теми лабораторних занять 

 
№

 з
/п

 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість 

годин 
денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Методика випробувань засобів захисту рослин 

Модуль 1. Основні теоретичні положення випробувань пестицидів 

1 Т1 Загальні вимоги щодо планування польових дослідів 2 1 

2 

Т2 Вимоги до сівби, проведення обліків схожості і густоти 

стояння рослин в польових дослідах при випробуванні 

пестицидів 

1 0,5 

3 

Т3 Вимоги до збирання й обліку врожаю 

сільськогосподарських рослин в польових дослідах при 

випробуванні пестицидів 

1 0,5 

4 
Т4 Статистична обробка експериментальних даних 

польового досліду 

2 1 

5 

Т5 Методика визначення технічної ефективності 

застосування фунгіцидів на сільськогосподарських 

культурах 

2 0,25 

6 

Т6 Методика визначення технічної ефективності 

застосування інсектицидів на сільськогосподарських 

культурах 

2 0,25 

7 

Т7 Методика визначення технічної ефективності 

застосування гербіцидів на сільськогосподарських 

культурах 

2 0,25 

8 
Т8 Методика визначення господарської та економічної 

ефективності застосування пестицидів 

23 0,25 

Змістовий модуль 2. Особливості випробувань засобів захисту рослин 

9 Т9 Методики випробувань інсектицидів і акарицидів на 

польових, плодових і ягідних культурах 

1  

10 Т10 Методики випробувань протруйників насіння. 1  

11 Т11 Методики випробувань фунгіцидів на польових, 

плодових і ягідних культурах 

1  

12 Т12 Методики випробувань гербіцидів і десикантів 1  

13 Т13 Основні вимоги до державних випробувань, реєстрації та 

перереєстрації пестицидів і агрохімікатів 

1 1 

14 Т14 Вимоги до ведення документації при проведенні  

випробувань пестицидів на сільськогосподарських 

культурах 

1 1 

Всього за модуль 1: 20 6 

Всього: 20 6 

 

 



11. Самостійна робота 

 
№

 з
/п

 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 МОДУЛЬ 1. Загальні відомості про пестициди 

 Змістовий модуль 1. Основні теоретичні положення випробувань пестицидів 

1 Т1 

Вступ. 

Об’єкти і методи дослідження із хімічного захисту 

рослин. Види навчальної діяльності, навчальних занять 

та індивідуальних завдань самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни “Методи випробувань засобів 

захисту рослин”, її міждисциплінарні зв’язки та значення 

у формуванні фахівців із "Захисту рослин". Форма 

контрольних заходів. Рекомендована література. 

Сучасний стан виробництва та ринок 

фітофармакологічних засобів захисту рослин 

(пестицидів) в Україні, перспективи їх застосування. 

Роль науки в пошуку нових препаратів та розробці 

раціональних способів застосування пестицидів. 

Завдання навчальної дисципліни “Методи випробувань 

засобів захисту рослин”. 

Особливості зонального поділу території та зонального 

поширення шкідливих організмів Стан популяцій 

шкідливих організмів та їх чутливість до пестицидів 

Залежність ефективності засобів захист, регуляторів 

розвитку рослин від абіотичних та едафічних факторів 

Вплив стійкості сорту на ефективність препаратів Оцінка 

фітосанітарного стану агроценозів Прийняття рішень щодо 

доцільності державних випробувань пестицидів 

4 4 

2 Т2 

Методологія випробування пестицидів у польових 

умовах. 

Загальні вимоги щодо проведення польових дослідів. 

Планування дослідів. Вибір і підготовка дослідної 

ділянки, дослідного поля. Підготовка для дослідів поля, 

ділянок. Досліди з обробкою насіння та садивного 

матеріалу протруйниками. Внесення препаратів у грунт. 

Сівба. Обліки схожості і густоти стояння рослин. 

Збирання й облік урожаю. 

5 6 

3 Т3 

Методи оцінки ефективності. Ефективність дії 

інсектицидів. Ефективність дії фунгіцидів проти 

збудників хвороб.  Ефективність дії гербіцидів проти 

бур’янів. Господарська ефективність. Економічна 

5 6 



ефективність. Фітотоксичність пестицидів. 

4 Т4 

Статистична обробка дослідних даних. 

Методи статистичної обробки результатів досліджень. 

Комп’ютерна обробка експериментальних даних. 

Документація  дослідів 

4 6 

 Змістовий модуль 2. Особливості випробувань засобів захисту рослин 

5 Т5 

Методики випробувань інсектицидів і акарицидів 

Особливості випробувань інсектицидів і акарицидів на 

польових культурах.  

Особливості випробувань пестицидів на зернобобових 

культурах.  

Особливості випробувань пестицидів на польових 

культурах.  

10 12 

6 Т6 Методики випробувань протруйників насіння 10 10 

7 Т7 Методики випробувань фунгіцидів 10 12 

8 Т8 Методики випробувань нематицидів  4 6 

9 Т9 Методики випробувань родентицидів  4 8 

10 Т10 Методики випробувань регуляторів росту рослин 4 8 

11 Т11 
Особливості випробувань пестицидів проти карантинних 

об’єктів 

4 8 

12 Т12 Методики випробувань гербіцидів і десикантів 10 12 

13 Т13 
Вимоги до державних випробувань та реєстрації 

пестицидів і агрохімікатів 

8 10 

Всього за модуль 2: 82 108 

Всього: 82 108 
 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття і 

лабораторні роботи проводяться у лабораторіях кафедри, в яких встановлено 

витяжну шафу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Рекомендовані джерела інформації 

ОСНОВНА 

1. Довідник із захисту рослин ; За ред. М.П. Лісового. Київ : Урожай, 1999. 

742 с.  

2 Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.  5-е изд., доп. и перераб. 

Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с. 

3 Методика випробування і застосування пестицидів / Трибель С. О. та ін.; 

за ред. С. О. Трибеля. Київ : Світ.  2001.  448 с. 

4 Методологія оцінювання стійкості сортів пшениці проти шкідників і 

збудників хвороб ; за ред. С. О. Трибеля. Київ : Колообіг, 2010.  392 с. 

5 Методика державного сортовипробування сільськогосподарських  

культур ; під ред В.В. Волкодава.  Вип. 2.  Київ : 2001.  65 с. 

6 Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур; За ред. В.П. 

Омелюти. Київ : Урожай, 1986.  296 с. 

ДОДАТКОВА 

7. Секун М. П.  та ін.  Довідник із пестицидів.  Київ : Колообіг, 2007.  360 с. 

8. Косолап М. П. Гербологія: [навч. посібн.].  Київ : Арістит, 2004.  

364 с. 

9. Марютін Ф.М. та ін. Фітопатологія: [навч. посібн.] ; За ред. Ф.К. 

Марютіна. Харків : Еспада, 2008. 552 с. 

10. Пересипкін В. Ф. Сільськогосподарська фітопатологія: підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. Київ : Аграрна освіта, 2000.  415 с. 

11. Федоренко В. П. та ін. Шкідники сільськогосподарських культур / 

В.П.Федоренко, Й.Т.Покозій, М.В. Круть.  Ніжин : Аспект- Поліграф, 

2004.  355 с. 

12. Журнали: “Захист рослин”, “Пропозиція”, “Защита и карантин растений” 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди 

на електронних носіях тощо): 

– бібліотеки Житомирської національного агроекологічного університетту,  

– Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега 

Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-

33), 

– Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) та 

інших бібліотек. 

▪ 2. Онлайн-бібліотеки: Інституту захисту рослин Національної академії 

аграрних наук України:  http://www.ipp.gov.ua/; Всеросійского науково-дослідного  

інституту захисту рослин (ВІЗР) http://vizrspb.narod.ru/; Брянської 

сільськогосподарської академії http://www.bgsha.com/ru/index.php/; веб-сторінка 

кафедри захисту рослин (http://www.znau.edu.ua/agronomichesk/kaf_zah_rosl/) та 

інші онлайн-бібліотеки. 

3. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати 

дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали 

конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні 

об'єкти, наукові звіти). 

4. Ресурси мережі Інтернет:  

▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/; 

▪ Законодавство України: http://zakon2.rada.gov.ua/; 

▪ Професійна юридична система Мега-Нау: http://zakon.nau.ua/;  

▪ Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua/; 

▪ Міністерство освіти і науки України: www.mon.gov.ua/; 

▪ Міністерство аграрної політики та продовольства України:  

http://www.minagro.gov.ua/ 

▪ Головна державна інспекція захисту рослин: http://golovdergzahist.com.ua/;  

▪  Електронна енциклопедиція сільського господарства: 

http://www.agroscience.com.ua/;  

▪ Державна інспекція з карантину рослин: http://karantin.gov.ua/; 

▪ Офіційний сайт компанії «Сингента»:  http://www.syngenta.com/ 

▪ Офіційний сайт компанії «Байєр»:  http://www.bayer.ua/; 

▪ Офіційний сайт компанії «Дюпон»:  http://www2.dupont.com/; 

▪ Офіційний сайт компанії «БАСФ Т.О.В.»:  http://www.basf.ru/; 

▪ Журнал «Пропозиція»: http://www.propozitsiya.com/; 

▪ Журнал «Агросектор»: http://journal.agrosector.com.ua/. 
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