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ВСТУП 

До небезпечних речовин антропогенного походження, що 

надходять у навколишнє середовище, поряд з промисловими 

відходами, належать також хімічні засоби захисту рослин від 

шкідливих організмів – пестициди. Обсяг цих біологічно 

активних і частіше високотоксичних для людини і тварин 

речовин, що використовуються щорічно в світовій практиці, нині 

досягає понад 2 млн. т. Пестициди застосовують, головним 

чином, на сільськогосподарських угіддях і в невеликому обсязі в 

лісах, однак внаслідок циркуляції у повітряному й водному 

середовищах і перенесення живими організмами по ланцюгах 

живлення, вони можуть дуже поширюватися в природних 

ландшафтах, потрапляючи в харчові продукти, і завдавати шкоди 

тваринному світу і здоров’ю людини.  

Хімічні препарати, у зв’язку з токсичністю, шкідливі для 

людини і навколишнього середовища. Потенційна загроза від їх 

використання полягає як у гострій токсичності при потраплянні в 

організм людини або тварин, так і в хронічній дії, в 

кумулятивному ефекті, в міграції залишків пестицидів водними і 

повітряними шляхами на значні відстані. Отже, запобігання 

забрудненню навколишнього середовища хімічними засобами 

захисту рослин є однією з важливих проблем сьогодення. 

Вивчення фізико-хімічних та токсиколого-гігєнічних 

властивостей пестицидів, їх дію на живі організми та навколишнє 

середовище передбачає дисципліна «Фізіологічні зміни в живих 
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організмах при застосуванні засобів захисту рослин (токсикологія 

пестицидів)». 

Навчальна дисципліна «Фізіологічні зміни в живих 

організмах при застосуванні пестицидів (токсикологія 

пестицидів)» є нормативною навчальною дисципліною циклу 

«Професійна та практична підготовка» освітньо-професійної 

програми (ОПП) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня (ОКР) «магістр» спеціальності «Захист рослин». 

З метою систематизації, закріплення та розширення  

теоретичних знань з дисципліни «Фізіологічні зміни в живих 

організмах при застосуванні пестицидів (токсикологія 

пестицидів)» студент повинен виконати курсову роботу, згідно 

індивідуального завдання. 

Завдання курсової роботи: 

– закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами у 

процесі навчання;  

– залучення студентів до самостійної роботи з фаховою 

літературою;  

– формулювання навичок пошуку необхідних джерел і 

матеріалів;  

– набуття  студентами  досвіду  чітко,  послідовно  і  

грамотно  письмово викладати теоретичні положення;  

– розвинути вміння аналізувати, узагальнювати і робити 

висновки.  
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Пестициди, як об’єкти досліджень сільськогосподарської 

токсикології, є новими для навколишнього середовища, штучно 

створеними та потенційно небезпечними чинниками впливу на 

здоров`я людини. Через їх високу біологічну активність, широке 

розповсюдження, свідоме цілеспрямоване застосування в різних 

галузях господарства та побуті, вірогідне забруднення практично 

всіх об'єктів навколишнього середовища, постійний прямий чи 

опосередкований контакт з ними практично всього населення, 

пестициди потребують особливих, комплексних науково-

методологічних підходів до оцінки їх небезпечності. 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ І 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсову роботу виконують українською мовою на аркушах 

білого паперу формату А4 (210x297 мм)  з одного боку через 1,5 

міжрядкових інтервали. Шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Абзацний відступ повинен дорівнювати 1,0–1,5 см. Об’єм 

курсової роботи не більше 30–35 сторінок. На сторінці 

залишають поля розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм верхнє – 20 

мм, нижнє – не менше 20 мм. 

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного 

кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи 

повинна бути однаковою. 

Підписана автором і зброшурована робота реєструється на 

кафедрі і здається на перевірку викладачеві.  
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Кожну структурну частину (розділ) роботи слід починати з 

нової сторінки. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими 

цифрами без знака №. 

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який 

включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші 

номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в 

кінці. 

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, перелік 

умовних позначень, вступ висновки, список використаних джерел 

не мають порядкового номера, тобто не можна друкувати «1 

ВСТУП» або «Розділ 6 ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять 

після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з 

нового рядка друкують заголовок розділу. 

Заголовок основних структурних частин роботи: ЗМІСТ, 

ВСТУП та інші пишуть великими літерами. Крапку в кінці 

заголовка не ставлять. 

Підрозділи нумерують у межах кожною розділу. Номер 

підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 

підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу 

повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого 

розділу) Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 
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Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер 

пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, 

між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, 

наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого 

розділу) Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не 

мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж 

правилами, як пункти. 

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі 

безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 

наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на 

окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної 

нумерації сторінок. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно 

в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і 

порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). 

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують 

послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну 

ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, 

поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті 

над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» 

із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з 



 

 9 

номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться 

крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого 

розділу). 

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) 

слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою 

частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова 

«Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад 

«Продовження табл. 1.2». 

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують 

у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і 

порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять 

крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні 

відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша 

формула третього розділу). 

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і 

пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки 

Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова 

«Примітки» ставлять двокрапку, наприклад: 

Примітки: 

1. ... 

2. ... 

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова 

«Примітка» ставлять крапку. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які 

виявилися в процесі написання курсової роботи, можна 
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виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і 

нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого 

тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом або від 

руки. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній 

сторінці. 

Після перевірки викладачем курсова робота повертається 

студенту, який згідно зауважень вносить зміни і доповнення. 

Захист курсової роботи проводиться в присутності двох чи трьох 

викладачів. Правильність виконання її оцінюється в балах, у 

відомості, що подається в деканат, ставиться оцінка. 

Літературне оформлення курсової роботи є важливим  

елементом її виконання і одним із багатьох чинників, на які 

зважає комісія при оцінюванні під час захисту. Передусім 

звертається увага на змістовний аспект викладу матеріалу 

(логічність і послідовність, повнота і репрезентативність, тобто 

широта використання наукових джерел,  загальна грамотність та 

відповідність стандартам і прийнятим правилам), а також на 

текст роботи, перелік літератури і додатки, на зовнішнє 

оформлення титульного аркушу. 

Оформляючи текст роботи, доцільно відкласти текст і 

повернутися до нього через деякий час, щоб подивитися на 

роботу очима сторонньої особи.  

Весь цей час не слід читати щось з теми роботи, але 

постійно думати над нею.  
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У цей період, коли тема вивчена та викладена, з’являються 

власні думки, власна оцінка та розуміння проблеми – неодмінна 

умова поліпшення структури і змісту роботи. 

У курсовій роботі необхідно прагнути дотримуватися 

прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і 

символів; не рекомендується вживати слова і вирази-штампи, 

вести виклад від першої особи: „Я спостерігав”, „Я   вважаю”, 

„Мені здається”, „На мою думку”. Якщо це необхідно, можна 

вживати: „На нашу думку”, „Ми вважаємо” і т.д. Слід уникати в 

тексті частих повторень слів чи словосполучень. При згадуванні в 

тексті прізвищ (учених-дослідників, практиків) ініціали, як 

правило, ставляться перед прізвищем (І. В. Петренко, а не 

Петренко І. В., як це прийнято в списках літератури). 
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ІІ. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота повинна включати розділи згідно плану: 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика та фізико-хімічні 

властивості пестицидів 

РОЗДІЛ 2. Екотоксикологічна та гігієнічна характеристика 

пестицидів 

РОЗДІЛ 3.  Природа і механізм дії пестицидів  

РОЗДІЛ 4. Спектр дії та застосування пестицидів 

РОЗДІЛ 5. Економічна доцільність застосування пестицидів 

РОЗДІЛ 6. Вплив пестицидів на навколишнє середовище та 

шляхи його обмеження. 

РОЗДІЛ 7. Охорона праці та заходи безпеки під час роботи 

із пестицидами. 

ВИСНОВКИ  

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ДОДАТКИ 
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ІІІ. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Титульна сторінка друкується відповідно до вимог 

(додаток 1). 

ЗМІСТ курсової роботи включає вступ, номери та 

заголовки усіх розділів і підрозділів, висновки, список 

використаної літератури у тій послідовності, в якій наводяться 

посилання в тесті. Кожний розділ і підрозділ позначається 

номером сторінки, з якої вони починаються. 

Вступ 

У вступі варто розкрити актуальність теми, визначити мету, 

основні завдання роботи, сформулювати її практичну значимість, 

визначити об'єкт і предмет, структуру, хронологічні рамки, 

інформаційну базу дослідження, указати напрямки реалізації 

отриманих у роботі висновків і пропозицій.  

Вступ за обсягом повинен дорівнювати 2–3 сторінкам.  

Для розкриття актуальності обраної теми необхідно 

визначити ступінь дослідженості цієї теми в інших працях, а 

також показати суть проблемної, тобто суперечливої й 

потребуючої рішення ситуації. Правильно сформулювати 

актуальність обраної теми означає показати вміння 

відокремлювати головне від другорядного, з'ясовувати те, що вже 

відомо й що поки невідомо про предмет дослідження. 

Від доказу актуальності обраної теми доцільно перейти до 

формулювання мети роботи. Мета – це уявний,  ідеальний образ, 

що передбачає результати діяльності, кінцевий підсумок роботи. 
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Ціль роботи повинна полягати в рішенні проблемної ситуації  

шляхом її аналізу. Правильна постановка мети - процес не менш 

важливий, ніж формулювання висновків. 

Розділ 1. 

Загальна характеристика та фізико-хімічні властивості 

пестицидів 

Необхідно навести коротку характеристику пестицидів 

трьох хімічних груп (табл. 1.1), які обираються згідно 

індивідуального завдання. 

Таблиця 1.1. 

Характеристика пестицидів 

№ 

п/п 

Назва 

хімічної 

групи 

Назва 

препа-

рату 

Препа-

ративна 

форма 

Назва 

діючої 

речо-

вини 

Вміст 

діючої 

речо-

вини, 

мг/кг 

Група 

за 

приз-

наче-

нням 

Фізичні 

власти-

вості 

1 2 4 5 6 7 8 9 

        

 

Розділ 2. 

Екотоксикологічна та гігієнічна характеристика 

пестицидів 

Охарактеризувати пестициди за гігієнічною 

характеристикою, зазначити їх здатність викликати віддаленні 

патологічні ефекти (тератогенність, алергенність, 

ембріотоксичність, канцерогенність), використовуючи 

літературні дані.  

Дані записати за формою таблиці 2.1.  
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Таблиця. 2.1. 

Гігієнічна характеристика пестицидів 

Назва 

пре-

парату 

Ораль-

на ток-

сич-

ність 

(ЛД50), 

мг/кг 

Шкірно-

резорбтивна 

токсичність 

(ЛД50), мг/кг 

Строк 

очіку-

вання, 

днів 

Середня 

смертель-

на концен-

трація в 

повітрі, 

мг/м3 А
л
ер

ге
н

н
іс

ть
 

К
ан

ц
ер

о
ге

н
н

іс
ть

 

Т
ер

ат
о

ге
н

н
іс

ть
 

Е
м

б
р

іо
то

к
си

ч
н

іс
ть

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Навести екотоксикологічну характеристику пестицидів за 

формою таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Екотоксикологічна регламентація засобів захисту 

рослин  

Назва 

пре-

парату 

К
л
ас

 н
еб

ез
п

еч
н

о
ст

і  

Токсичність для 

С
ті

й
к
іс

ть
 у

 г
р

у
н

ті
 

С
ті

й
к
іс

ть
 у

 в
о

д
і 

С
ті

й
к
іс

ть
 у

 р
о

сл
и

н
ах

 

Ф
іт

о
то

к
си

ч
н

іс
ть

 (
за

ги
б

ел
ь
 

р
о

сл
и

н
),

 %
 

Ін
те

гр
ал

ь
н

и
й

 с
ту

п
ін

ь
 

н
еб

ез
п

ек
и

 

Н
еб

ез
п

еч
н

іс
ть

 з
а 

ін
те

гр
а
л
ь
н

о
ю

 

к
л
ас

и
ф

ік
ац

іє
ю

 

те
п

л
о

к
р

о
в
н

и
х

 

п
та

х
ів

 

р
и

б
 

б
д

ж
іл

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Використуючи Державні санітарні правили та норми 

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 [додаток 4] необхідно навести 
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допустимі рівні вмісту пестицидів в об’єктах навколишнього 

середовища за формою таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3. 

Допустимі рівні вмісту пестицидів в об’єктах 

навколишнього середовища  

Назва 

препарату  

ДДД, 

мг/кг  

МДР в 

продуктах 

харчування, 

мг/кг 

ГДК/ 

ОБРВ в 

повітрі 

робочої 

зони, 

мг/м3 

ГДК/ 

ОБРВ 

атмос-

ферному 

повітря, 

мг/м3  

ГДК/ 

ОДК у 

воді 

водой-

мищ, 

мг/дм3   

ГДК/ 

ОДК у 

ґрунті, 

мг/кг куль-

тура 
МДР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Примітка: ДДД – допустима добова доза; МДР – максимально 

допустимий рівень; ОБРВ – орієнтовно безпечний рівень впливу; ГДК – 

гранично допустима концентрація; ОДК – орієнтовно допустима концентрація. 

 

Розділ 3. 

Природа і механізм дії пестицидів 

Зазначити природу і механізм дії пестицидів трьох хімічних 

груп на шкідливі, корисні та теплокровні організми, 

сільськогосподарські рослини. 

Охарактеризувати механізм дії пестицидів за формою 

таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Характеристика пестицидів 

Назва 

пестициду 

Препаративна 

форма 

Назва 

діючої 

речовини 

Вміст 

діючої 

речовини 

Механізм дії 

1 2 3 4 5 
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Розділ 4. 

Спектр дії та застосування пестицидів 

Охарактеризувати пестициди за спектром їх дії та 

застосування за формою таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. 

Характеристика пестицидів 
Назва 

пести-

циду, 

препара

тивна 

форма 

Назва та 

вміст 

діючої 

речо-

вини 

Норма 

витра-

ти, 

л, кг/га, 

т, м2 

Об’єкт, 

проти 

якого 

застосо-

вується 

Куль-

тура 

Спосіб 

засто-

сування 

Крат-

ність 

обро-

бок 

1 2 4 5 6 7  

       

 

Розділ 5. 

Економічна доцільність застосування пестицидів 

Вартість засобів захисту рослин вибирають із прайс-

листів фірм-виробників, що мають місце на ринку України. 

Вартість препаратів, що витрачається на весь об’єм робіт 

розраховують помноживши ціну одиниці кожного 

препарату на об’єм робіт із врахуванням кратності обробок. 

Дані записують за формою таблиці 5.1 

Таблиця 5.1. 

Вартість засобів захисту рослин за фірмами-виробниками 

Назва засобів 

захисту, їх 

препара-

тивна форма 

Норма 

витрати 

препара-ту 

Фір-

ма-ви-

роб-

ник 

Ціна за 1л, кг 
Вартість препарату, 

що витрачається на 

1 га, т, м², м³ із 

врахуванням 

кратності обробок, 

грн. 

дола-

рів 
грн. 

1 2 3 4 5 6 
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Розділ 6. 

Вплив пестицидів на навколишнє середовище та шляхи 

його обмеження. 

Коротко охарактеризувати негативний вплив засобів 

захисту рослин на здоров’я людини, корисні комахи, теплокровні 

тварини та об’єкти навколишнього середовища. Слід описати 

особливості їх поведінки в атмосферному повітрі, воді, ґрунті.  

Обґрунтувати заходи та шляхи щодо зменшення 

забруднення флори та фауни, джерел водопостачання, водоймищ 

рибогосподарського використання, ґрунту, пасовищ,  продуктів 

харчування пестицидами та їх залишками. 

Розділ 7. 

Охорона праці та заходи безпеки під час роботи із 

пестицидами. 

Використовуючи Державні санітарні правила ДСП 

8.8.1.2.001-98 [8] та інші літературні джерела висвітлити основні 

вимоги безпеки під час зберігання, транспортування та 

застосування засобів захисту рослин, правила знезаражування 

тари та спецодягу після роботи з різними пестицидами, правила 

особистої гігієни. 

Для захисту організму від потрапляння пестицидів через 

шкіру, органи дихання і слизові оболонки всі особи, що 

працюють з хімічними речовинами, повинні забезпечуватись 

засобами індивідуального захисту відповідно до “Типових 

галузевих нормам безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття і 
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запобіжних пристосувань” і “Рекомендацій по захисту органів 

дихання”.   

Профілактика отруєнь, пов’язаних із роботами на посівах 

або насадженнях сільськогосподарських рослинах, у садах, 

виноградниках, оброблених пестицидами, забезпечується 

встановленням строків виходу людей на ці поля або ділянки. 

Враховується характер роботи (механізовані або ручні), 

можливість надходження в зону дихання працюючих як самого 

препарату, так і продуктів його трансформації, проникнення 

хімічних сполук крізь шкіру під час контакту з грунтом, 

рослинами.  

Вихід людей на оброблені пестицидами площі для 

проведення сільськогосподарських  ручних і механічних робіт 

дозволений у відповідності з регламентами для кожного 

препарату записати за формою таблиці 7.1. 

Таблиця 7.1. 

Строки виходу людей у поле після обробки засобами 

захисту рослин. 

Назва препарату 

Строки виходу в поле 

механізовані 

роботи 

ручні роботи 

1 2 3 

   

Підбір засобів індивідуального захисту здійснюють, 

враховуючи агрегатний стан препарату в повітрі робочої зони, 

клас небезпечності препарату і відповідності з діючою 

гігієнічною класифікацією пестицидів, в т.ч. за критерії 
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інгаляційного впливу і впливу через шкіру. Дані записати за 

формою таблиці 7.2. 

Таблиця 7.2. 

Потреба в засобах інтивідуального захисту працюючих 

під час роботи з пестицидами (ЗІЗ) 

Назва і 

форма 

препарату 

Клас 

небез

пеки 

(ІІ, ІІІ, 

ІV) 

Лет-

кість 

Агрегат-

ний стан 

в повітрі 

робочої 

зони 

Засоби індивідуального захисту 

респіра-

тори, 

проти-

гази сп
ец

о
д

я
г 

ч
о

б
о

ти
 

р
у

к
ав

и
ц

і 

о
к
у

л
я
р

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

В кінці розділу дати пропозиції щодо покращання заходів 

безпеки працюючих  в сільськогосподарських підприємствах 

різних форм власності під час зберігання, транспортування та 

застосування пестицидів.  

Висновки 

Містяться основні результати курсової роботи. Не можна 

використовувати інформацію, якої не було в основному тексті 

курсової роботи. Даний пункт виконується на основі результатів, 

що висвітлені у висновках до окремих розділів, але не може бути 

представлений як просте об’єднання всіх результатів.  

Необхідно обґрунтувати необхідність застосування 

біологічних та хімічних засобів захисту рослин від шкідливих 

організмів. Підкреслити, що саме автор пропонує з метою 
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попередження негативного впливу пестицидів на об’єкти 

навколишнього середовища і біосферу в цілому. 

Результати до кожного розділу мають бути узагальнені і 

приведені до основних конкретних результатів, які і 

перераховуються у "Висновки". Об’єм даного пункту має бути не 

більше, ніж 1–1½ сторінки. 

Список використаної літератури 

Перелік використаної літератури складається на основі 

робочої картотеки і відображає обсяг використаних джерел та 

ступінь вивченості досліджуваної теми, є „візитною карткою” 

автора роботи, його професійним обличчям, свідчить про рівень 

володіння навичками роботи з науковою літературою. 

„Перелік...” повинен містити бібліографічний опис джерел, 

використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи 

його, необхідно додержуватися вимог державного стандарту. 

Кожний бібліографічний запис треба починати з нового рядка, 

літературу слід розташовувати в алфавітному порядку авторів та 

назв праць, спочатку видання українською мовою, потім 

іноземними. Бібліографічні записи в „Переліку...” повинні мати  

порядкову нумерацію. У тексті роботи слід давати у дужках 

посилання на номери переліку. Якщо необхідно вказати номер 

сторінки, її ставлять через кому після номера видання. 

У список включаються лише ті літературні джерела, на які 

були посилання у тексті курсової роботи, ті літературні джерела, 

на які немає посилань – не можуть бути занесені у список 
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використаних літературних джерел. Список літератури 

записується в алфавітному порядку, відомості про джерела 

інформації оформляються згідно встановлених вимог. 

Додатки 

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на 

наступних її сторінках у вигляді окремої частини, розміщуючи їх 

у порядку появи  посилань. 

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках 

курсової роботи, кожний додаток повинен починатися з нової 

сторінки. Додаток повинен мати заголовок,  надрукований угорі 

малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту 

сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з 

першої великої  друкується слово «Додаток ___» і велика літера, 

що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами 

української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, 

наприклад: додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як 

додаток А. 

При оформленні додатків окремою частиною на 

титульному аркуші друкують великими літерами слово 

«ДОДАТКИ». 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

№ 

зав-

да-

ння 

Назва хімічної групи пестицидів 

інсектицид, 

акарицид 

фунгіцид гербіцид 

1 фосфорорганіч-

ні сполуки 

на основі міді діарилові ефіри 

2 синтетичні 

піретроїди 

на основі сірки похідні 

ароматичних 

карбонових кислот 

3 фенілпіразоли похідні карба-

мінової і дитіокар-

бамінової кислоти 

похідні аліфатичних 

карбонових кислот 

4 карбамати похідні 

бензимідазолу 

похідні 

ароматичних амінів 

5 неонікотиноїди похідні фталіміду похідні 

циклогександіону 

6 антранілаламіди похідні фосфо-

ристої кислоти 

похідні фенікси-

оцтової кислоти 

7 мінеральні 

масла 

похідні триазолів фосфорорганічні 

сполуки 

8 похідні 

бензоїлсечовини 

стробілуріни похідні карба-

мінової і тіокарба-

мінової кислот 

9 похідні 

тіадіазинів 

похідні 

ципродинілів 

похідні 

ароматичних 

карбонових кислот 

10 тетразини похідні піразинів похідні 

феноксиоцтової 

кислоти 

11 карбоксаміди похідні карба-

мінової і дитіокар-

бамінової кислоти 

похідні 

ароматичних амінів 

12 піридазинони похідні імідазолів похідні 

сульфонілсечовини 

13 піразоли похідні похідні 
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тіуредобензолів арилоксифенокси-

пропіонової кислоти 

14 похідні 

сульфокислот 

на основі сірки похідні триазину 

15 неонікотиноїди анілопіримідини імідазолінони 

16 синтетичні 

піретроїди 

похідні триазолів похідні піридину 

17 фосфорорганіч-

ні сполуки 

похідні карбамі-

нової і дитіокарба-

мінової кислоти 

похідні фурану 

18 карбамати на основі сірки похідні піридинілу 

19 мінеральні 

масла 

похідні 

фосфористої 

кислоти 

похідні піридазину 

20 похідні 

бензоїлсечовини 

на основі міді похідні тіадіазину 

21 мінеральні 

масла 

похідні триазолів похідні піридинілу 

22 синтетичні 

піретроїди 

квіназоліни діарилові ефіри 

23 піридазинони стробілуріни похідні 

ароматичних амінів 

24 похідні 

тіадіазинів 

похідні 

тіуредобензолів 

похідні триазину 

25 антранілаламіди похідні 

фосфористої 

кислоти 

похідні 

сульфонілсечовини 

26 піразоли похідні фталіміду похідні арилокси-

феноксипропіонової 

кислоти 

27 неонікотиноїди похідні 

бензимідазолу 

фосфорорганічні 

сполуки 

28 карбамати на основі міді імідазолінони 

29 фосфорорганіч-

ні сполуки 

похідні триазолів похідні піридину 

30 синтетичні 

піретроїди 

похідні 

бензимідазолу 

похідні тіадіазину 
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Додаток 1 

Титульна сторінка 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

Агрономічний факультет 

 

Кафедра захисту рослин 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни  

“ ФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЖИВИХ ОРГАНІЗМАХ ПРИ 

ЗАСТОСУВАННІ ПЕСТИЦИДІВ 

 (ТОКСИКОЛОГІЯ ПЕСТИЦИДІВ)» 

на тему: 
“Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів за 

хімічними групами” 
    

Виконавець: студент (ка) 

___ курсу___ групи 

    _____________________________ 
                       (прізвище, ім’я, по батькові) 

спеціальності ___________________ 
                                               (назва, шифр) 

_______________________________ 

 Захист відбувся   _______________ 
                                    (дата) 

Оцінка      _____________________ 

Викладач _____________________ 
 

 

 

 

ЖИТОМИР – 20 ___ 
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Додаток 2 

Індивідуальне завдання 

№ 

зав-

да-

ння 

Назва хімічної групи пестицидів 

інсектицид, 

акарицид 

фунгіцид гербіцид 

    

 

 

 

 

 

 

      

 Підпис викладача ___________ 
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Додаток 3 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика та фізико-хімічні 

властивості пестицидів 

РОЗДІЛ 2. Екотоксикологічна та гігієнічна характеристика 

пестицидів 

РОЗДІЛ 3.  Природа і механізм дії пестицидів  

РОЗДІЛ 4. Спектр дії та застосування пестицидів 

РОЗДІЛ 5. Економічна доцільність застосування пестицидів 

РОЗДІЛ 6. Вплив пестицидів на навколишнє середовище та 

шляхи його обмеження. 

РОЗДІЛ 7. Охорона праці та заходи безпеки під час роботи 

із пестицидами. 

ВИСНОВКИ  
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Додаток 4 

Допустимі рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській 

сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному 

повітрі, воді водоймищ, ґрунті 
№ 

Назва 

препарату 

Назва діючої 

речовини 

ДДД, 

мг/кг 

МДР в продуктах харчування, 

мг/кг 

Г
Д

К
/О

Б
Р

В
 в

 п
о
в
іт

р
і 

р
о
б
о
ч
о
ї 

.з
о
н

и
, 
м

г/
м

3
 

Г
Д

К
/О

Б
Р

В
 

в
 а

тм
о
сф

ер
н

о
м

у
. 
 

п
о
в
іт

р
і,

 м
г/

м
3
 

Г
Д

К
/О

Д
Р

 в
 в

о
д
і 

 в
о
д
о
й

м
и

щ
, 
м

г/
д

м
3
 

Г
Д

К
/О

Д
К

 в
 

 ґ
р
у
н

ті
, 
м

г/
к
г 

культура МДР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Агрітокс, 

50% в.р. 

МСРА 0,008 горох не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,02 мг/кг 

    

2 Актофіт, 

0,2% к.е. 

комплекс 

авермектинів 

0,08 огірки картопля 0,05 

не допускається, 

межа визначення 

0,05 мг/кг 

/0,4    

3 Апполо, 

50% с.к. 

клофентезин 0,004 яблука 

виноград 

0,02 

0,05 

    

4 Апплауд, 25% 

з.п. 

бупрофезин 0,001 томати  

 

огірки 

0,05 

 

0,05 /0,1 /0,001 

/0,004 

(сан.-

токс.) 

/0,1 

5 Базагран, 

37,5% в.р. 

бентазон, 

25% + 

МСРА, 12,5% 

0,1 

контроль 

за бента- 

зоном та 

МСРА 

льон (насіння), 

льон (олія), 

рис, 

горох, 

зелений, 

горошок 

не допускається, 

межа визначення  

ТШХ 0,1 мг/кг 

    

  

МСРА, 12,5% 0,008 

льон (насіння)  

 

 

льон (олія) 

 

 

горох 

 

 

зелений 

горошок 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,1 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,5 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,05 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,05 мг/кг 

    

6 

Базудин, 60% 

в.е. 
діазинон 0,002 

яблука, 

яблучний 

сік 

не допускається, 

межа визначення 

0,05 мг/кг 

    

7 Бенлат, 50% 

з.п. 
беноміл 0,02 цукровий буряк 0,1     
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8 Бетанал 

прогрес ОФ, 

28% м.к.е. 

десмедіфам, 7,2 

% + фенмеді-

фам, 9,2 %+ 

етофумезат, 

11,3 % 

десмедіфам, 7,2 

% 

 

фенмедіфам, 

8,2 % 

етофуме-зат, 

11,3 % 

 

 

 

 

 

0,001 

 

 

0,03 

 

0,1 

контроль 

по етофу- 

мизату 

 

 

цукровий буряк 

 

 

цукровий буряк 

 

цукровий буряк 

 

 

 

 

 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,02 мг/кг 

0,2 

 

не допускається, 

межа визначення 

0,2 мг/кг 

    

9 БІ-58 новий, 

40% к.е. 

диметоат 0,003 

зерно хліб-них 

злаків 

овес (зерно) 

просо 

яблука 

груші 

виноград 

цукровий 

буряк 

 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

    

10 Бульдок, 2,5% 

к.е. 

бета-

цифлутрин 
0,01 

картопля  

 

 

яблука 

 

 

зерно хлібних 

злаків 

 

ріпак (насіння) 

 

 

ріпак (олія) 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,01 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,01 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,05 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,1 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,25 мг/кг 

/0,01 /0,001 

/0,001 

(заг.-

сан.) 

/0,04 

11 Бутізан 400, 

40% к.е. 

метазахлор 0,003 

капуста 

ріпак (насіння) 

 

 

ріпак (олія) 

0,02 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,05 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,05 мг/кг 

    

12 Вітавакс 200 

ФФ, 34% 

в.с.к. 

карбоксил, 

17%+ тирам, 

17% 

карбоксил, 

17% 

 

тирам, 17% 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

 

0,005 

Контроль по 

карбоксилу та 

тираму 

 горох 

 

 

зелений 

горошок  

 

горох 

 

 

зелений 

горошок 

 

 

 

не допускається, 

межа визначення 

0,3 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

0,3 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

0,5 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

0,05 мг/кг 

    

13 Галаксітоп, 

47,1% в.р.к. 

бентазон, 32%+ 

ацифлуор-фен 

натрію, 15,1% 

бентазон, 32% 

ацифлуорфен 

натрію, 15,1% 

 

 

 

0,01 

0,01 

Контроль 

по ацифлу- 

ордену 

соя 

соя (олія) 

 

 

 

0,1 

0,1 

    

14 Гаучо, 70% 

з.п. імідаклоприд 0,06 

кукурудза 

(зерно) 

 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,1 мг/кг 

/0,2 /0,005 

0,007/ 

(заг.-

сан.) 

/0,04 
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цукровий буряк 

 

 

кукурудза 

(олія) 

 

соняшник 

(насіння) 

 

соняшник 

(олія) 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,01 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,01 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,4 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,2 мг/кг 

15 Гоал 2Е, 24% 

к.е. 

оксифлуорфен 0,003 

соняшник 

(насіння) 

соняшник 

(олія) 

0,1 

 

не допускається, 

межа визначення 

0,04 мг/кг 

    

16 Голтікс, 70% 

з.п. метамітрон 0,03 

    0,05/ 

(заг.-

сан.) 

 

17 Делан,70% 

в.г. 

дітіанон 0,01 

яблука 

 

 

груші 

 

 

виноград  

 

 

персики 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,004 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,004мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,005 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,004 мг/кг 

/0,5 /0,01 

0,06/ 

(сан.-

токс.)/ 

/0,3 

18 Демітан, 20% 

к.с. 

феназаквін 0,005 хміль 0,2     

19 Дерозал, 50% 

к.с. 

карбен-дазим 0.01 цукровий буряк 0,1     

20 Децис, 2,5% 

к.е. 

дельта-метрин 0,003 

картопля 

цукровий буряк 

томати 

кавуни 

виноград 

соняшник 

(насіння) 

персики 

диня 

хміль 

соняшник 

(олія) 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

 

0,02 

0,02 

0,02 

не допускається, 

межа визначення 

0,01 мг/кг 

    

21 Діален Супер, 

46,4% в.р.к. 

диметил-амінна 

сіль 2,4-Д, 

34,4% + 

дикамба 

диметил-амінна 

сіль, 12%  

диметил-амінна 

сіль 2,4-Д, 

34,4% + 

дикамба 

диметил-амінна 

сіль, 12% 

 

 

 

 

0,0001 

 

 

 

 

0,004 

контроль по ди-

метиламін-ній 

солі 2,4-Д 

 

пшениця 

 

 

ячмінь 

 

 

кукурудза 

(зерно) 

 

 

 

 

не допускається, 

межа визначення 

0,01 мг/кг  

не допускається, 

межа визначення 

0,01 мг/кг  

не допускається, 

межа визначення 

0,01 мг/кг 

    

22 Дивіденд, 3% 

т.к.с. 

дифено-

коназол 

0,002 зерно хлібних 

злаків 

не допускається, 

межа визначення 

0,05 мг/кг 

    

23 Дікопур 

МСРА, 75% 

в.р. 

МСРА 0,008 пшениця 0,05     
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24 
Дітан М-45, 

80% з.п. 
манкоцеб 0,005 

Контроль по 

макоцебу та 

етілентіосечо-

вині 

яблука 

 

 

 

 

0,004 

  

 

 

0,01/ 

(орг.-

сан.) 

 

25 Карібу, 50% 

с.т.с. 

трифлу-

сульфуронмети

л 

0,05 цукровий буряк не допускається, 

межа визначення 

0,01 мг/кг 

/0,1 /0,1 0,15/ 

(заг.-

сан.) 

/0,1 

26 Зенкор, 

70% з.п. 

метрібузін 0,004   /0,3    

27 Імпакт, 25% 

с.к. 

флутриафол 0,01 

виноградний 

сік 

 

виноград 

не допускається, 

межа визначення 

0,02 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

0,05 мг/кг 

    

28 Карате, 5% 

к.е. 

лямбда-

цигалотрин 

0,003 горох не допускається, 

межа визначення 

0,05 мг/кг 

    

29 Карбосан 350 

FS, 35% т.п. 

карбофуран 0,01 цукровий буряк не допускається, 

межа визначення 

0,05 мг/кг 

    

30  Конфідор, 

20% в.р. 

імідаклоприд 0,06 хміль не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,02 мг/кг 

/0,2 /0,005 /0,007/ 

(заг.-

сан.) 

/0,04 

31 Корбель, 75% 

к.е. 

фенпропіморф 0,003 зерно хлібних 

злаків 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,02 мг/кг 

    

32 Космос 50ТС, 

50% т.е. 

фіпроніл 0,00025 

цукровий буряк 

 

 

 

кукурудза 

(зерно) 

 

 

соняшник 

(насіння) 

 

 

кукурудза 

(олія) 

 

 

соняшник 

(олія) 

0,002 (межа 

визначення ТШХ 

0,002 мг/кг, ГРХ 

0,001 мг/кг)  

0,002 (межа 

визначення ТШХ 

0,002 мг/кг, ГРХ 

0,001 мг/кг)  

0,002 (межа 

визначення 

ТШХ 0,002 мг/кг, 

ГРХ 0,001 мг/кг) 

0,04 (межа 

визначення ТШХ 

0,04 мг/кг, ГРХ 

0,02 мг/кг)  

0,04 (межа 

визначення ТШХ 

0,04 мг/кг, ГРХ 

0,02 мг/кг) 

    

33 Курзат Р,  

44% з.п. 

цимоксаніл, 

4,2%+ 

хлорокись міді, 

39,75% 

0,05 

0,05 (по 

міді) 

огірки 

картопля 

     

34 Лонтрел 300, 

30% в.р. 

клопіралід 

 
0,15 

капуста 

кукурудза 

(зерно) 

цукровий 

буряк  

зерно хлібних 

злаків 

0,1 

0,1 

 

0,1 

 

0,2 

    

35 Лонтрім, 

39,5% к.е. 

клопіралід, 

3,5%+  

2,4-Д, 36% 

0,15 

 

 0,0001 

Контроль по 

2,4-Д 

Зерно хлібних 

злаків 

 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,02 мг/кг 

    

36 Максим АП 

045 FS, 4,5% 

т.к.с. 

 

металаксил, 

2% 

флудиоксоніл, 

2,5% 

 

0,03  

 

0,015 

Контроль по 

металаксилу та 

флудиоксонілу 

кукурудза 

(зерно) 

 

 

не допускається, 

межа визначення 

0,04 мг/кг 
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37 Максим 

025 FS, 2,5% 

т.к.с. 
флудиоксоніл 0,15 

кукурудза 

(зерно) 

 

пшениця 

не допускається, 

межа визначення 

0,02 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

0,02 мг/кг 

    

38 Маршал, 25% 

к.е. 

карбосульфан 0,01 

     /0,2 

(кон-

троль по 

карбону-

рану: 

0,01)/ 

З9 Матч, 5% к.е. 

люфенурон 0,01 

яблука, 

яблучний сік 

 

виноград, 

виноградний 

сік 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,05 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,05 мг/кг 

/1,0 /0,05 

0,003/ 

(орг.-

лепт.; 

заг.-

сан.) 

/0,1 

40 

Мітак, 20% 

к.е. 

амітраз 0,003 

Виноград 

 

 

виноградний 

сік 

не допускається, 

межа визначення 

0,01 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

0,01 мг/кг 

    

41 2М-4Х, 75% 

в.р. 

МСРА 

0,008 

льон 

(насіння) 

льон (олія) 

0,05 

 

0,05 

    

42 НУРЕЛЛ 

Д,55% к.е. 

хлорпіріфос, 

50% + 

циперметрин, 

5% 

0,001 

 

0,003 

контроль по 

хлорпіріфосу 

пшениця 

 

 

0,01 

    

43 Номолт, 

 15% к.с. 
тефлубензурон 0,02 

яблука 

виноград 

картопля 

капуста 

0,01 

0,01 

0,01 

0,03 

/0,2 /0,001 0,01/ 

(орг.-

лепт.) 

/0,2 

44 Омайт, 30% 

з.п., 57% к.е. пропаргіт 0,004 

яблука 

виноград 

 

0,05  

0,05 

    

45 Пантера 40 

ЕС, 40% к.е. 

квізалофоп-п-

тефурил 
0,005 

цукровий буряк 

картопля 

льон 

(насіння) 

льон (олія) 

горох 

зелений 

горошок 

0,1 

0,1 

0,1 

 

1,0 

0,1 

0,5 

/,02 /0,001 

0,001/ 

(заг.-

сан.) 

30 

46 Пірамін 

Турбо, 52% 

к.е. 

хлоридазон 0,002 

цукровий буряк 

столовий буряк 

0,1 

0,1 /0,01 /0,001 

0,01/ 

(сан.-

токс.) 

/0,7 

47 Превікур 607 

СП, 60,7%в.р. 

пропамо-карб 

гідрохло-рид 

0,02 цукровий буряк 0,01 
    

48 Преміс 25 ТС, 

2.5% т.кх. 

тритіконазол 0,025 

пшениця 

 

 

кукурудза 

(зерно) 

кукурудза 

(олія) 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,5 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,05 мг/кг 

    

49 Промет 400, 

40% м.к.с. 

 

 

 

 

 

 

 

фуратіокарб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,003 

 

 

контроль по 

фуратіокарбу 

та його 

метаболіту – 

карбофурану 

зерно хлібних 

злаків 

соняшник 

(насіння) 

 

 

 

 

 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,03 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,03 мг/кг 
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метаболіт: 

карбофуран 

 

 

 

0,01 

соняшник 

(олія) 

 

зерно хлібних 

злаків 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,5 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,03 мг/кг 

50 Регіо Плюс, 

40% к.е. 

 

 

 

хлорідазон, 

30% 

 

фенмедіфам, 

5% десмедіфам, 

5% 

 

 

 

0,002 

 

 

0,03  

 

0,001 

контроль 

по хлоріда- 

зону 

цукровий буряк 

 

столовий буряк 

 

 

 

не допускається, 

межа визначення 

0,02 мг/кг  

не допускається, 

межа визначення 

0,02 мг/кг 

    

51 Регент 80% 

в.г.' 

фіпроніл 0,00025 картопля 0,001 /0,1 /0,0004 0,001/ 

(сан.-

токс.) 

0,05/ 

(водн. 

мігр.) 

52 Рекс, 49,7% 

к.е. 

 

 

 

 

 

епоксіконазол, 

18,7% 

 

+ 

 

 

тіофонат метил, 

31% 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

0,08 

контроль по 

епоксіконазолу 

і тіофонат- 

метилу 

горох 

цукровий 

буряк  

зерно хлібних 

злаків 

 

зерно хлібних 

злаків 

горох цукровий 

буряк 

 

 

 

 

0,1 

0,1 

 

не допускається, 

межа визначення 

0,05 мг/кг  

1,0 

 

не допускається  

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,05 мг/кг 

    

53 Рояль Фло, 

48% к.е. 

тирам 0,005 

кукурудза 

(зерно) 

 

кукурудза 

(олія) 

не допус-кається, 

межа визначення 

0,2 мг/кг 

не допус-кається, 

межа визначення 

0,5 мг/кг 

    

54 Санмайт, 20% 

з.п. 

пірідабен 0,03 яблука 0,2     

55 Семафор, 20% 

т.п. 

біфентрин 0,02 

кукурудза 

(зерно) 

 

соняшник 

(насіння) 

 

кукурудза 

(олія) 

 

соняшник 

(олія) 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,2 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,2 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,5 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,5 мг/кг 

    

56 Скор, 25% к.е. дифенокона-

зол 

0,002 груші не допускається, 

межа визначення 

0,05 мг/кг 

    

57 Сонет, 10% 

к.е. 

гексафлумурон 0,003 Яблука 0,01     

58 Старане, 20% 

к.е. 

флуроксипір 0,2 зерно хліб-них 

злаків цибуля 

0,05 

 

0,05 

/1,0 /0,003 0,01/ 

(заг. 

сан.) 

/0,2 

59 Стомп, 33% 

к.е. 

пендиметалін 0,008 

Пшениця 

 

 

кукурудза 

(зерно) 

 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,01 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,01 мг/кг 
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картопля 

 

 

соняшник 

(насіння) 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,01 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,005 

мг/кг 

60 Сульфо-

карботіон-К, 

95-98% п. 

N-(ди- 

оксотіолат-3-іл) 

дитіокарбамат 

калію 

0,004 

цукровий буряк 

 

 

гречка 

 

 

пшениця 

 

 

 ячмінь 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,01 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,01 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,01 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ТШХ 0,01 мг/кг 

    

61 Талстар, 

10% к.е. 

біфетрин 0,02 огірки 

захищеного 

грунту 

томати 

захищеного 

грунту 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,01 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,01 мг/кг 

    

62 Тарга Супер, 

5% к.е. 

Хізалофоп-П-

етил Д(+) 

ізомер 

0,01 картопля 

соя 

соя (олія) 

0,05 

0,1 

0,2 

    

63 Тітус, 25% 

с.т.с. 

римсульфу-

метил 

0,02 картопля 0,05     

64 Топсин-М, 

70% з.п. 

тіофонат метил 0,08    /0,01   

65 Фастак, 10% 

к.е. 

альфа-ципер-

метрин 
0,005 

горох 

 

 

зелений 

горошок  

капуста  

яблука 

не допускається, 

межа визначення 

0,03 мг/кг 

0,02 

 

0,04  

0,02 

    

66 Фольпан, 50% 

з.п., 80% в.г. 

фолпет 0,01 картопля не допускається, 

межа визначення 

0,04 мг/кг 

    

67 Фронт'єр 900, 

90% к.е. 

димете-намід 0,02 

цукровий буряк 

 

горох 

не допускається, 

межа визначення 

0,02 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

0,02 мг/кг 

    

68 Ф'юрі, 

10% в.е. 

зета- 

циперметрин 
0,003 

горох 

 

 

кавуни 

 

 

яблука, 

яблучний сік 

 

виноград, 

виноградний 

сік 

цукровий буряк 

 

 

люцерна 

 

 

зерно хлібних 

злаків 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,1 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,1 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,01 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,2 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,1 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,05 мг/кг  

не допускається, 

межа визначення 

    



 

 38 

 

льон (насіння) 

 

 

льон (олія) 

 

 

ріпак (насіння) 

 

 

ріпак (олія) 

 

 

горох, зелений 

горошок 

ГРХ 0,05 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,2 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,5 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,2 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,5 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,1 мг/кг 

69 Хармоні, 75% 

с.т.с. 

тіфенсуль-

фурон-метил 

0,01 кукурудза 

(зерно) 

кукурудза 

(олія) 

0,05 

 

0,01 

    

70 Хорус, 75% 

в.г. 

ципродиніл 0,03 яблука, 

яблучний 

сік 

груші 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,05 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

ГРХ 0,05 мг/кг 

/1,0 /0,05 0,02/(заг

.-сан.) 

/0,2 

71 Центуріон, 

25,4% к.е. 

клетодим 0,25 цибуля 

 

 

льон (насіння) 

 

 

льон (олія) 

не допускається, 

межа визначення 

0,02 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

0,02 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

0,02 мг/кг 

    

72 Циракс, 

25% к.е. 

ципер-метрин 0,003 картопля 0,02     

73 Шерпа, 25% 

к.е. 

ципер-метрин 0,003 

картопля 

пшениця 

виноград 

0,02 

0,1 

не допускається, 

межа визначення 

0,06 мг/кг 

    

74 Шогун, 10% 

к.е. 

пропахізафоп 0,003 

капуста 

 

 

томати, 

томатний 

сік 

соняшник 

(насіння) 

 

соняшник 

(олія) 

 

цибуля (ріпка 

та на перо) 

не допускається, 

межа визначення 

0,05 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

0,05 мг/кг 

не допускається, 

межа визначення 

0,02 мг/кг  

не допускається, 

межа визначення 

0,5 мг/кг  

не допускається, 

межа визначення 

0,05 мг/кг 
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ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЖИВИХ 

ОРГАНІЗМАХ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПЕСТИЦИДІВ 
(токсикологія пестицидів)»  

№ 

з/п 

Тема курсової роботи 

1. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів на основі 

міді фосфорорганічних сполук та діарилових ефірів, що 

застосовуються в екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

2. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів на основі 

сірки, синтетичних піретроїдів та похідних ароматичних 

карбонових кислот, що застосовуються в екологічно 

обґрунтованих системах захисту сільськогосподарських 

рослин від шкідливих організмів 

3. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

фенілпіразолів, похідних карбамінової і дитіокарбамінової 

кислоти та аліфатичних карбонових кислот, що 

застосовуються в екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

4. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

карбаматів, похідних бензимідазолу і ароматичних амінів, що 

застосовуються в екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

5. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

неонікотиноїдів, похідних фталіміду і циклогександіону, що 

застосовуються в екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

6. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

антранілаламідів, похідних фосфористої кислоти і 

феніксиоцтової кислоти, що застосовуються в екологічно 

обґрунтованих системах захисту сільськогосподарських 

рослин від шкідливих організмів 

7. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

мінеральних масел, похідних триазолів, фосфорорганічних 

сполук, що застосовуються в екологічно обґрунтованих 
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системах захисту сільськогосподарських рослин від 

шкідливих організмів 

8. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

стробілурінів, похідних бензоїлсечовини та карбамінової і 

тіокарбамінової кислот, що застосовуються в екологічно 

обґрунтованих системах захисту сільськогосподарських 

рослин від шкідливих організмів 

9. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів похідних 

тіадіазинів, ципродинілів та ароматичних карбонових кислот, 

що застосовуються в екологічно обґрунтованих системах 

захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих 

організмів 

10. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

тетразинів, похідних піразинів та феноксиоцтової кислоти, що 

застосовуються в екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

11. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

карбоксамідів, похідних карбамінової і дитіокарбамінової 

кислоти та ароматичних амінів, що застосовуються в 

екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

12. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

піридазинонів, похідних імідазолів і сульфонілсечовини, що 

застосовуються в екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

13. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів піразолів, 

похідних тіуредобензолів і арилоксифеноксипропіонової 

кислоти, що застосовуються в екологічно обґрунтованих 

системах захисту сільськогосподарських рослин від 

шкідливих організмів 

 

14. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів на основі 

сірки, похідних сульфокислот і триазину, що застосовуються 

в екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

15. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

неонікотиноїдів, анілопіримідинів, імідазолінонів, що 



 

 41 

застосовуються в екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

16. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

синтетичних піретроїдів, похідних триазолів і піридину, що 

застосовуються в екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

17. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

фосфорорганічних сполук, похідних фурану та карбамінової і 

дитіокарбамінової кислоти, що застосовуються в екологічно 

обґрунтованих системах захисту сільськогосподарських 

рослин від шкідливих організмів 

18. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

карбаматів, на основі сірки, похідних піридинілу, що 

застосовуються в екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

19. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

мінеральних масел,похідних фосфористої кислоти і 

піридазину, що застосовуються в екологічно обґрунтованих 

системах захисту сільськогосподарських рослин від 

шкідливих організмів 

20. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів на основі 

міді, похідних бензоїлсечовини і тіадіазину, що 

застосовуються в екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

21. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

мінеральних масел, похідних триазолів і піридинілу, що 

застосовуються в екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

22. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

синтетичних піретроїдів, квіназолінів, діарилових ефірів, що 

застосовуються в екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

23. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

піридазинонів, стробілурінів, похідних ароматичних амінів, 

що застосовуються в екологічно обґрунтованих системах 

захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих 

організмів 
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24. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів похідних 

тіадіазинів, тіуредобензолів та триазину, що застосовуються в 

екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

25. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

антранілаламідів, похідних фосфористої кислоти і 

сульфонілсечовини, що застосовуються в екологічно 

обґрунтованих системах захисту сільськогосподарських 

рослин від шкідливих організмів 

26.  Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів піразолів, 

похідних фталіміду і арилоксифеноксипропіонової кислоти, 

що застосовуються в екологічно обґрунтованих системах 

захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих 

організмів 

27. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

неонікотиноїдів, похідних бензимідазолу і фосфорорганічних 

сполук, що застосовуються в екологічно обґрунтованих 

системах захисту сільськогосподарських рослин від 

шкідливих організмів 

28. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

карбаматів, на основі міді, імідазолінонів, що застосовуються 

в екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

29. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

фосфорорганічних сполук, похідних триазолів і піридинів, що 

застосовуються в екологічно обґрунтованих системах захисту 

сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів 

30. Еколого-токсикологічна характеристика пестицидів 

синтетичних піретроїдів, похідних бензимідазолу і тіадіазину, 

що застосовуються в екологічно обґрунтованих системах 

захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих 

організмів 
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