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Силабус дисципліни 

“ Методи випробувань засобів захисту рослин” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра захисту рослин 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 20 "Аграрні науки та продовольство" 

Спеціальність: 202 "Захист і карантин рослин" 

Освітньо-професійна програма "Захист і карантин 

рослин" 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 1 рік, 2 семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання:  українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач Тимощук Т. М. 

Профайл викладача (-ів) 

Лінк на сторінку кафедри з інформацією про викладача  

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-

zr/m-sklad-zr/timoshchuk-tetyana-mikolajivna 

Контактна інформація +380964933024, tat-niktim@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1135  

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Moodle, Viber 

щовівторка з 14.00 до 18.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

Короткий опис курсу та його актуальність 

Необхідність вивчення навчальної дисципліни “Методи випробувань засобів захисту 

рослин” обумовлене постійно зростаючими масштабами застосовування пестицидів у 

сільському і лісовому господарствах для захисту рослин від шкідливих організмів. 

Останнім часом значення хімічного методу захисту рослин суттєво зростає у зв'язку з 

широким упровадженням інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських 

культур та інтегрованих систем захисту лісових, лісомеліоративних і паркових насаджень. 

Навчальна дисципліна „Методи випробування засобів захисту рослин" передбачає 

засвоєння основних методик проведення дослідів із вивчення біологічної і господарської 

ефективності нових препаратів з врахуванням зональних особливостей поширення 

шкідливих організмів в Україні. 

Студенти повинні навчатися розраховувати норми витрати досліджуваних пестицидів, 

вміти правильно вибирати еталонні препарати для порівняння, визначати оптимальні 

терміни хімічних обробок, кратність їх застосування, тощо. Майбутні фахівці захисту 

рослин також добре мають знати як особливості так і відмінності різних препаративних 

форм протруйників, інсектицидів, фунгіцидів, гербіцидів об'єктивно оцінювати прямий і 

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-zr/m-sklad-zr/timoshchuk-tetyana-mikolajivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-zr/m-sklad-zr/timoshchuk-tetyana-mikolajivna
http://185.25.118.66/course/view.php?id=1135


побічний вплив їх на довкілля, шкідливу і корисну фауну з метою раціонального їх 

застосування. 

В останні роки відбулися значні зміни в структурі посіву основних 

сільськогосподарських культур. Значно скоротилися площі вирощування цукрових 

буряків, багаторічних трав, тощо, і навпаки - розширилися площі посіву ярих  зернових,   

соняшнику,   ріпаку,   сої,  капустяних  олійних культур. Відсутність багатогалузевого 

ведення сільськогосподарського виробництва призвело у більшості  господарств до 

переходу з 8-10 пільних сівозмін до коротко ротаційних - 3-4 пільних. Звуження кола 

рослин-живителів в сучасних агроценозах вплинуло на зміну видового складу 

шкідливих оргазмів, сприяло накопиченню чисельності спеціалізованих фітофагів, 

ускладнило фітосанітарний стан агроценозів. Тому виникла гостра необхідність 

вдосконалення зональних інтегрованих систем захисту, основою яких залишається 

хімічний метод. 

Вивчення даного курсу дозволить майбутнім фахівцям захисту рослин методично 

правильно порівнювати і оцінювати ефективність дії відомих діючих речовин пестицидів 

різних фірм виробників, визначати ефективність нових препаративних форм порівняно з 

уже зареєстрованими, розробляти і застосовувати бакові суміші з метою розширення 

спектру дії, підвищення ефективності захисних заходів та зниження собівартості хімічних 

обробок. Глибокі знання з даної дисципліни також забезпечать оптимізацію і коригування 

норм витрат пестицидів в межах рекомендованих "Переліком пестицидів, дозволених до 

використання в Україні", враховуючи зональні особливості технології вирощування 

сільськогосподарських культур, стійкість районованих сортів і гібридів, видовий склад 

шкідливих організмів, їх чисельність, стан популяції, що буде сприяти скороченню 

застосування хімічних засобів, а також зменшенню забруднення довкілля. 
 

4. –Мета та цілі 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. 

Компетентності, які здобувач набуде в результаті навчання: 

Загальні компетентності:  

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та 

інноваційних розробок в наукових установах і господарствах усіх форм власності. 

ЗК 5. Здатність генерувати ідеї наукової та інноваційної діяльності. 

 

 



5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 6 

Практичні / лабораторні 24 6 

Самостійна робота 78 108 

 
5.2. Формат дисципліни 

 

5.3. Тематичний план навчальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 
Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. Т1 Фітоценози України,  що потребують захисту рослин. 1 0,25 

2. Т2 Сучасні засоби захисту рослин. 0,5 0,25 

3. Т3 Новітні засоби захисту рослин 0,5 0,25 

4. 
Т4 

Характеристика шкідливої та корисної біоти, що має відношення 

до фітоценозів. 

1 0,25 

5. Т5 Сучасні та новітні методи захисту рослин від біотичних та 

абіотичних чинників. 
1 1 

6. Т6 Методи випробувань засобів захисту рослин природних 

фітоценозів від шкідливої біоти. 
2 0,25 

7. Т7 Методи випробувань засобів захисту рослин культурно-

природних фітоценозів від шкідливої біоти. 
2 0,25 

8. Т8 Методи випробувань засобів захисту рослин урболандшафтних 

фітоценозів від шкідливої біоти. 
2 0,5 

9. Т9 Методи випробувань засобів захисту рослин культурних  

фітоценозів відкритого ґрунту від шкідливої біоти. 
6 2 

10. Т10 Методи випробувань засобів захисту рослин культурних  

фітоценозів закритого ґрунту від шкідливої біоти. 
2 1 

Разом: 18 6 

ПРИМІТКА: За потреби зазначається коротка інформація щодо особливостей 

виконання практичної та самостійної складової навчальної дисципліни. 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

 

Загальна система оцінювання 

дисципліни 

ПРИКЛАД: 

Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

ДЕТАЛІЗУЙТЕ СИСТЕМУ 

ОЦІНЮВАННЯ  

(вага кожної активності 

здобувача вищої освіти) 

НАПРИКЛАД: 

Лекції 1,0 бали, Практичні – 1,5 

бали за 1 заняття і т.д. 

 

Вид заняття 
Максимальна кількість 

балів за одиницю 

Модуль 1 

кількість 
одиниць 

максимальна 
кількість балів 

Лекції 0,5 18 9,0 

Лабораторні 
роботи 

1,0 24 24,0 

Самостійна робота 0,19 78 15,0 

Модульна 

контрольна робота* 12,0 1 12,0 

Разом: – 60 
 

Умови допуску до 

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. 

Критерії оцінювання 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти 

здійснюється згідно з кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання 

начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 

балів, та рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

6. Результати навчання 

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

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для 

збереження природного різноманіття. 

РН 9. Володіти сучасними методологіями наукових досліджень. 

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і 

карантину рослин. 

РН 11. Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин, 

використовуючи спеціальні знання. 

 

7. Пререквізити 
Дисципліна може вивчатися здобувачами вищої освіти без обмежень. 

 

 

 



8. Політики дисципліни 

Основні принципи проведення занять: 

- відкритість до нових та неординарних ідей, толерантність, доброзичлива 

партнерська атмосфера взаєморозуміння та творчого розвитку; 

- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін; 

- різні моделі роботи на заняттях, у тому числі робота над вирішенням завдань дає 

можливість здобувачам вищої освіти якнайширше розкрити свій власний потенціал, 

навчитись довіряти своїм партнерам, розвинути навички інтелектуальної роботи в 

команді; 

- курс передбачає інтенсивне використання мобільних технологій навчання, що дає 

можливість здобувачам вищої освіти та викладачеві спілкуватись один з одним у будь-

який зручний для них час, а для здобувачів вищої освіти, які відсутні на заняттях, 

отримати необхідну навчальну інформацію та представити виконані завдання; 

- протягом усього курсу активно розвиваються автономні навички здобувачів вищої 

освіти, які можуть підготувати додаткову інформацію за темою, що не увійшла до 

переліку тем лабораторних занять та виступити з презентацією чи інформуванням 

додатково. 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися етики академічних взаємовідносин та 

доброчесності: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 

відповідальність. 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

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. 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 

1. Довідник із захисту рослин ; За ред. М.П. Лісового. Київ : Урожай, 1999. 742 с.  

2 Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с. 

3 Захист рослин. Терміни і поняття : навч. посібн. / Ж. П. Шевченко, І. І. Мостов’як, 

Т.М. Тимощук та ін.; За ред. Ж. П. Шевченко, І. І. Мостов’як. Умань : Сочінський М. 

М., 2019. 408 с. 

4 Трибель С. О. та ін. Методологія оцінювання стійкості сортів пшениці проти 

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

5 Трибель С. О. та ін. Методика випробування і застосування пестицидів. Київ : Світ.  

2001.  448 с 

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

Київ : Урожай, 1986.  296 с. 

7 Основи екологічно безпечного застосування пестицидів у інтегрованих системах 

захисту с.-г. культур від шкідливих організмів агробіоценозів  Дереча О.А., 

Ключевич М.М., Бакалова А.В., Грицюк Т.М., Плотницька Н.М., Клименко Т.В., 

Радько В.Г., Тимощук Т. М.  Житомир: ЖНАЕУ, 2018,  232 с. 

Додаткова 

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

9 Косолап М. П. Гербологія: [навч. посібн.].  Київ : Арістит, 2004.  364 с. 

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

Еспада, 2008. 552 с. 

11 Пересипкін В. Ф. Сільськогосподарська фітопатологія: підруч. для студ. вищ. навч. 

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

12 Федоренко В. П. та ін. Шкідники сільськогосподарських культур / В.П.Федоренко, 

Й.Т.Покозій, М.В. Круть.  Ніжин : Аспект- Поліграф, 2004.  355 с. 

13 Шкідники ягідних культур І. М. Мринський, В. В. Урсал, Т. М. Тимощук, О.А. Саюк, 

В.В. Воєводін. Київ : Інтерконтиненталь, 2018, 352 с. 



 


