
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 

професійних знань з еколого-токсикологічних особливостей використання 

пестицидів та умінь щодо принципів раціонального і безпечного застосування 

пестицидів для того щоб мінімізувати або й виключити негативний вплив на 

людину, корисних тварин та навколишнє середовище. 

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 – 2  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 2-й 2-й  

Індивідуальне 

завдання (курсова 

робота) 
Семестр 

Загальна кількість 

годин − 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

 навчання: 

аудиторних –  3 

сам. роб. студ. −  6 

Освітній ступінь: 

магістр 

 

18 год. 10 год.  

Практичні, семінарські 

– – 

Лабораторні 

20 год. 10 год. 

Самостійна робота 

82 год. 130 год. 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: 

екзамен 

 

 

 

 

 

 

 



3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: 

фізіологічні основи зміни метаболізму рослин під час дії стресових факторів;  

залежність фізіологічних процесів від основних внутрішніх факторів та умов 

навколишнього середовища;  

засоби, методи та способи фізіологічного впливу на рослину для одержання 

високого врожаю; 

морфологію, систематику, фізіологію і біохімію мікроорганізмів, суть 

найважливіших мікробіологічних процесів, що відбуваються в природі; 

біологічні особливості розвитку розвитку шкідливих організмів. 

студент повинен вміти: 

визначати хвороби, шкідники та бур’яни сільськогосподарських культур;  

здійснювати заходи з поліпшення стану сільськогосподарських культур;  

застосовувати знання з курсу мікробіології, фітопатології, гербології, 

ентомології при розробці заходів захисту сільськогосподарських культур від 

шкідливих організмів; 

використовувати знання з основ ботаніки, генетики, селекції та насінництва, 

мікробіології, фізіології рослин, екології, ґрунтознавства, меліорації, агрохімії, 

землеробства, рослинництво з основами кормовиробництва для освоєння 

дисципліни. 

проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, нематод, 

гризунів та бур'янів за новітніми принципами і методами 

розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого призначення. 

 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Шифр Результат навчання 

РН5 Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін 

РН6 Володіти спеціальними знаннями. 

РН 12. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту 

рослин. 

РН16 Уміти ефективно використовувати нормативно-правові акти, що 

регулюють політику в сфері захисту і карантину рослин, та 

оперативно реагувати на зміни в законодавстві. 

РН17 Володіти знаннями з дотримання безпечних умов праці та 

охорони навколишнього середовища 



 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН5 РН6 РН12 РН16 РН 17 

ФК 5. + + + + + 

ФК 8. + + + + + 

ФК 9. + + + + + 

 

ФК 5. Здатність розробляти технологічні регламенти ефективного контролю 

комплексу шкідливих організмів із оптимізованими науково обґрунтованими  

концепціями захисту і карантину рослин. 

ФК 8. Здатність обґрунтовувати методи для довгострокового регулювання, 

розвитку та поширення  шкідливих організмів на основі науково-обґрунтованих 

моделей прогнозу, комплексних економічних порогів шкідливості, ефективності 

захисної дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують високоефективний захист і карантин рослин. 

ФК 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
ьн

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

за
 о

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). 

 

 

Вид заняття 

М
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м
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а 
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ів
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Модуль 2 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
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к
іл

ьк
іс
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б
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ів
 

Лекції – – – 

Практичні заняття – – – 

Лабораторні роботи – – – 

Семінарські зняття – – – 

Самостійна робота – – – 

Модульна контрольна робота    

Індивідуальні завдання (курсова 

робота) 
– 1 60 

Разом: – 60 

 

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 

РН5, Лк 1, Лб 1, Ср. 1 2,0 4 

РН6,  Лк 2-4, Лб 2–6, Ср. 2–7 12,0 20 

РН12 Лк 5–8, Лб 8–10, Ср. 8–9 8,0 14 

РН 16 Лк 9, Лб 7,  Ср. 10 3,0 5 

РН 17 Лк 10,  Лб 11–12, Ср. 11 3,0 5 

РН5, 

РН6,  

РН12, 

РН16, 

РН17 

МКР1 8 12 

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.  

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 2 

Критерії оцінки курсової роботи  

Критерії оцінки Кількість балів 

1 2 

Пояснювальна записка 

Складність, науковість і повнота розкриття теми 16 балів максимально 

Аргументованість висновків 8 бали максимально 

Актуальність та елемент творчості 6 балів максимально 

Стиль, грамотність 6 бали максимально 

Якість оформлення 6 бали максимально 

Разом 42 бал максимально 

Ілюстративна частина 

Доцільність використання наочних матеріалів 6 бали максимально 

Якість використаних наочних матеріалів 6 бали максимально 

Вміння використовувати наочні матеріали 6 бали максимально 

Разом 18 балів максимально 

Захист роботи 

Аргументоване доведення проблеми  14 балів максимально 

Чіткість, логічність, лаконічність викладання 

матеріалу 

8 балів максимально 

Повнота і вичерпність відповідей 6 балів максимально 

Культура мовлення  6 бали максимально 

Активна кваліфікована участь у веденні дискусії 6 бали максимально 

Разом 40 бал максимально 

Всього 100 балів максимально 

 

 

 



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. 

Студент не може бути допущений до захисту курсової роботи, якщо 

кількість балів, одержаних за результатами її перевірки в сумі не досягла 36 балів. 

Студента слід вважати допущеним до захисту курсової роботи, якщо сума балів, 

одержаних за результатами її перевірки, дорівнює 36–60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на захисті 

курсової роботи, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих 

на захисті курсової роботи – 40. 

Підсумкова оцінка за курсову роботу розраховується як сума балів, 

отриманих під час захисту курсової роботи та балів, отриманих під час написання 

курсової роботи. 

 

 

 



8. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 (М1). Фізіологічні зміни в живих організмах при застосуванні 

пестицидів. 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Загальні відомості про токсикологію пестицидів. 

Тема 1 (Т1). Вступ. Токсикологія, як наука. Токсичність пестицидів та 

фактори, що її обумовлюють. 

Тема 2 (Т2). Переміщення пестицидів в рослинах. Дія та післядія пестицидів 

на рослину. 

Тема 3 (Т3). Токсичність пестицидів для шкідливих організмів та фактори, 

що її обумовлюють. 

Тема 4 (4). Вплив пестицидів на навколишнє середовище та шляхи його 

обмеження. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Механізм токсичної дії пестицидів. Вибіркова 

токсичність пестицидів. 

Тема 5 (Т5). Механізм токсичної дії пестицидів, вибіркова токсичність і 

фактори, що її обумовлюють. Проникнення, накопичення пестицидів в тканинах 

шкідливого організму, їх поведінка. 

Тема 6 (Т6). Дія пестицидів на шкідливих членистоногих, корисну фауну та 

бджіл. 

Тема 7 (Т7). Резистентність шкідливих організмів до пестицидів. 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3). Персистентність та токсиколого-гігієнічна 

характеристика основних хімічних груп пестицидів 

Тема 8 (Т8). Гігієнічна регламентація пестицидів. Стійкість пестицидів і їх 

метаболітів у навколишньому середовищі. Екотоксикологічне нормування 

використання пестицидів. 

Тема 9 (Т9). Законодавче забезпечення застосування пестицидів у 

сільському господарстві. 

Тема 10 (Т10). Громадська і особиста безпека під час використання 

пестицидів 

 

 



9. Теми лекцій 

 
№

 з
/п

 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Фізіологічні зміни в живих організмах при застосуванні пестицидів 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про токсикологію пестицидів 

1 Т1 
Вступ. Токсикологія, як наука. Токсичність пестицидів та 

фактори, що її обумовлюють 

2 0,5 

2 Т2 
Переміщення пестицидів в рослинах. Дія та післядія 

пестицидів на рослину 

2 0,5 

3 Т3 
Токсичність пестицидів для шкідливих організмів та 

фактори, що її обумовлюють 

2 0,5 

4 Т4 
Вплив пестицидів на навколишнє середовище та шляхи 

його обмеження. 

2 0,5 

Змістовий модуль 2. Механізм токсичної дії пестицидів. Вибіркова токсичність 

пестицидів. 

5 Т5 Механізм токсичної дії пестицидів, вибіркова токсичність 

і фактори, що її обумовлюють. Проникнення, 

накопичення пестицидів в тканинах шкідливого 

організму, їх поведінка 

2 1 

6 Т6 Дія пестицидів на шкідливих членистоногих, корисну 

фауну та бджіл. 

1 0,5 

7 Т7 Резистентність шкідливих організмів до пестицидів 1 0,5 

Змістовий модуль 3. Персистентність та токсиколого-гігієнічна характеристика 

основних хімічних груп пестицидів 

8 Т8 Гігієнічна регламентація пестицидів. Стійкість 

пестицидів і їх метаболітів у навколишньому середовищі. 

Екотоксикологічне нормування використання пестицидів 

2 1 

9 Т9 Законодавче забезпечення застосування пестицидів у 

сільському господарстві 

2 0,5 

10 Т10 Громадська і особиста безпека під час використання 

пестицидів 

2 0,5 

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. Фізіологічні зміни в живих організмах при застосуванні пестицидів 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про токсикологію пестицидів 

1 
Т1 Токсичність пестицидів для шкідливих організмів 

рослин та її визначення 

2 1 

2 
Т2 Дія пестицидів на рослину-продуцента (стимулювальна 

та фітонцидна), її визначення. 

1 0,5 

3 
Т3 Коефіцієнт безпеки (хемотерапевтичний індекс) як 

показник,  його визначення 

1 0,5 

Змістовий модуль 2. Механізм токсичної дії пестицидів. Вибіркова токсичність 

пестицидів. 

4 Т4 Вибіркова токсичність пестицидів і її визначення 2 – 

5 
Т5 Резистентність шкідливих організмів до пестицидів та її 

визначення 

2 1 

6 
Т6 Антифідантність фунгіцидів та гербіцидів для шкідливих 

комах та її визначення 

2 1 

Змістовий модуль 3. Персистентність та токсиколого-гігієнічна характеристика 

основних хімічних груп пестицидів 

7 Т7 Гігієнічна класифікація пестицидів і регламентація їх 

застосування. 

2 0,5 

8 Т8 Санітарно-гігієнічна характеристика хімічних засобів 

захисту рослин від хвороб. 

2 0,5 

9 Т9 Санітарно-гігієнічна характеристика хімічних засобів 

захисту рослин від бур’янів 

2 0,5 

10 Т10 Санітарно-гігієнічна характеристика хімічних засобів 

захисту рослин від шкідників. 

2 0,5 

11 Т11 Біологічні методи кількісного визначення залишків 

пестицидів. Визначення вмісту токсичних речовин в 

рослині і грунті методом біотестів 

1  

12 Т12 Фізико-хімічні методи кількісного визначення залишків 

пестицидів 

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. Фізіологічні зміни в живих організмах при застосуванні 

пестицидів 

 Змістовий модуль 1. Загальні відомості про токсикологію пестицидів 

1 Т1 

Вступ. Токсикологія, як наука. Токсичність пестицидів 

та фактори, що її обумовлюють. Сучасний стан 

виробництва та ринок пестицидів в Україні, перспективи 

їх застосування. Стандарти та технічні умови на 

пестицидні препарати, що використовуються 

вітчизняною промисловістю. Досягнення хімічного 

захисту рослин в Україні та інших країнах. Роль науки в 

пошуку нових препаратів та розробці раціональних 

способів застосування пестицидів.  

6 10 

2 Т2 

Основи агрономічної токсикології. Шляхи проникання 

пестицидів в організми, природа і механізм дії. 

Перетворення їх в організмах: гідроліз, окиснення, 

відновлення, дегідрохлорування, кон'югація та інше. 

Місця локалізації, депонування та шляхи виведення 

пестицидів із організму. 

6 10 

3 Т3 

Токсичність пестицидів для шкідливих організмів та 

фактори, що її обумовлюють. Фактори, що впливають на 

токсичність пестицидів до шкідливих організмів впливу 

на тривалість контакту пестициду із шкідливими 

організмами. Поняття про вибіркову токсичність. 

Коефіцієнт вибірковості. Причини, що зумовлюють 

вибіркову токсичність. Значення вибіркової токсичності 

у захисті рослин. 

8 10 

4 Т4 

Вплив пестицидів на навколишнє середовище та шляхи 

його обмеження. Вплив пестицидів на активність 

ґрунтової мікрофлори та фауни. Дія пестицидів на 

біоценози. Вплив їх на ентомофагів, бджіл та інших. Дія 

на птахів і тварин. Вплив пестицидів на біоценотичну 

рівновагу організмів у ценозах. Характер дії пестицидів 

на рослину залежно від дози, біологічної активності та 

групи пестицидів.  

8 10 

 Змістовий модуль 2. Механізм токсичної дії пестицидів. Вибіркова 

токсичність пестицидів. 

5 Т5 

Механізм токсичної дії пестицидів, вибіркова 

токсичність і фактори, що її обумовлюють. Вибіркова 

токсичність пестицидів, її прояви та фактори, що її 

6 10 



обумовлюють. Шляхи збереження ресурсів ентомофагів. 

Дотримання строків застосування пестицидів з 

урахуванням поведінкової реакції комах. 

Фактори, що впливають на прояв токсичності. 

Проникання в шкідливий організм спрямування і 

швидкість метаболізму токсиканту в живому шкідливому 

організмі, властивості метаболітів, що утворилися. 

6 Т6 

Дія пестицидів на шкідливих членистоногих, корисну 

фауну (ентомо і акарифагів) та бджіл. Резистентність 

шкідливих організмів до пестицидів. Дія пестицидів на 

ентомофагів та акарифагів в агроценозі та запобігання їй. 

Вплив способів застосування інсектицидів на стійкість до 

них шкідливих комах і кліщів. Напрями дії інсектицидів 

на шкідливих членистоногих. 

Шляхи зменшення негативного впливу пестицидів 

на корисну фауну (токсикація сходів рослин,  

застосування регуляторів розвитку, розмноження і росту 

та поведінки шкідливих комах і кліщів та ін.). Заходи 

щодо охорони бджіл та комах запилювачів. 

8 10 

7 Т7 

Резистентність шкідливих організмів до пестицидів. 

Стійкість живого організму до дії токсичної речовини, її 

види (природна, набута).  

Стійкість (резистентність) фітопатогенних грибів до 

фунгіцидів та бур’янів до гербіцидів. 3 історії вивчення 

стійкості фітопатогенних грибів до фунгіцидних 

речовин. Розробка стратегій використання фунгіцидів, 

які дають можливість запобігати або стримувати 

формування резистентності патогенів до фунгіцидів 

8 10 

Змістовий модуль 3. Персистентність та токсиколого-гігієнічна характеристика 

основних хімічних груп пестицидів 

8 Т8 

Гігієнічна регламентація пестицидів. Стійкість 

пестицидів і їх метаболітів у навколишньому середовищі. 

Гігієнічна класифікація пестицидів. Гігієна, як 

медична наука про вплив умов довкілля в тому числі і 

пестицидів на здоров'я людей. 

Гігієна застосування пестицидів як наука про методи, 

способи і заходи охорони здоров'я населення у зв'язку з 

використанням пестицидів.  

Токсиколого-гігієнічна характеристика інсектицидів з 

групи фосфор-органічних сполук (ФОС), синтетичних 

піретроїдів та інших класів сполук.  

Токсиколого-гігієнічна характеристика родентицидів, 

фумігантів. 

Токсиколого-гігієнічна характеристика фунгіцидів. 

Токсиколого-гігієнічна характеристика гербіцидів та 

8 10 



регуляторів росту. 

9 Т9 

Екотоксикологічне нормування використання 

пестицидів. Екотоксикологічне нормування 

використання пестицидів. Контроль за вмістом залишків 

пестицидів у грунті, у повітрі у рослині. 

Перелік дозволених до застосування у сільському 

господарстві фітофармакологічних засобів захисту 

рослин від шкідників, збудників хвороб, бур'янів. 

Обмеження у використанні пестицидів.  

Державний контроль за застосуванням засобів захисту 

рослин. 

8 10 

10 Т10 

Законодавче забезпечення застосування пестицидів у 

сільському господарстві. Основні нормативно-правові 

документи, що регулюють відносини в сфері охорони 

навколишнього середовища під час застосування 

пестицидів в Україні. Державні випробування і 

реєстрація пестицидів. Вимоги до виробництва, 

транспортування, зберігання і застосування пестицидів. 

Утилізація та знищення непридатних залишків 

пестицидів. 

8 10 

11 Т11 

Громадська і особиста безпека під час використання 

пестицидів. Загальні вимоги щодо громадської і 

особистої безпеки у захисті рослин. Вимоги щодо 

зберігання та застосування ЗЗР. Охорона довкілля і 

джерел водопостачання, захист харчових продуктів. 

Перша (долікарська) допомога в разі отруєння 

пестицидами. 

8 8 

Всього за модуль 1: 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. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

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

на електронних носіях тощо): 

– бібліотеки Житомирської національного агроекологічного університетту,  
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інші онлайн-бібліотеки. 

http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.ipp.gov.ua/
http://www.ipp.gov.ua/
http://vizrspb.narod.ru/
http://www.bgsha.com/ru/index.php/
http://www.znau.edu.ua/agronomichesk/kaf_zah_rosl/


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/. 
 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.nau.ua/index.php?page=prod
http://zakon.nau.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.minagro.gov.ua/
http://golovdergzahist.com.ua/
http://www.agroscience.com.ua/
http://karantin.gov.ua/
http://www.syngenta.com/
http://www.bayer.ua/
http://www2.dupont.com/
http://www.basf.ru/
http://www.propozitsiya.com/
http://journal.agrosector.com.ua/

