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ВСТУП 

Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин» відноситься до найбільш 

поширених специфічних категорій сільського господарства. Захист рослин у 

сучасних агротехнологіях виходить на провідні позиції і є обов'язковою 

умовою для отримання високих екологічно безпечних врожаїв (у т. ч. за 

органічного виробництва). Це комплекс заходів, спрямованих на зменшення 

втрат урожаю та запобігання погіршенню стану рослин, багаторічних і 

лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту через 

шкідники, хвороби та бур'яни. Завдання фахівця із захисту і карантину 

рослин полягають не лише в регулюванні чисельності шкідників, збудників 

хвороб та бур’янів у агрофітоценозах, але і в прогнозуванні часу їх появи і 

можливих масштабів поширення. 

Спеціаліст із захисту і карантину рослин – престижна, 

конкурентноздатна і надзвичайно перспективна професія. Молодому 

спеціалісту з такою освітою є де себе реалізувати: у провідних вітчизняних і 

світових компаніях-виробниках засобів захисту рослин, їх численних 

дистриб'юторів, фітосанітарних інспекціях, профільних міністерствах, на 

митниці, в агрофірмах та інших підприємствах різних форм власності. 

Під час вступного фахового випробування абітурієнти повинні 

показати рівень теоретичних знань з циклу фундаментальних та основних 

розділів спеціальних дисциплін. 

 

1. МЕТА ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Метою додаткового фахового випробування є всебічна перевірка 

готовності абітурієнта до засвоєння освітньо-професійної програми за 

ступенем підготовки «магістр». 

Завдання до додаткового фахового вступного випробування студентів, 

які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» на 

основі ОС «Магістр», ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 202 «Захист і 

карантин рослин» містять питання з основ захисту і карантину рослин. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ 

Програма додаткового фахового випробування включає наступні 

розділи: 

1. Поняття про хвороби рослин і принципи їх класифікації. Хвороби 

рослин, їх суть, зовнішні ознаки прояву і шкідливість. 

Неінфекційні хвороби. Хвороби, що викликаються нестачею або 

надлишком поживних речовин. Хвороби, викликані несприятливими 

температурними умовами і умовами вологості. 

Інфекційні хвороби рослин. Основні групи збудників інфекційних 

хвороб як представників шкідливої фауни в агроценозах. 

2. Хвороби зернових культур. Основні хвороби зернових культур, їх 

розповсюдженість в Україні та шкідливість: сажка пшениці, жита, ячменю, 

вівса; стеблова іржа злаків, бура іржа пшениці, жовта іржа злаків, корончаста 

іржа вівса, карликова іржа ячменю; борошниста роса, септоріоз, кореневі 
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гнилі, фузаріоз, ріжки жита, снігова плісень, бактеріози, чорний зародок 

насіння; пухирчаста і летюча сажки кукурудзи.  

3. Хвороби зернобобових культур: аскохітоз гороху, іржа гороху, 

кореневі гнилі, борошниста роса, пероноспороз,  

4. Хвороби цукрових буряків: коренеїд, церкоспороз, пероноспороз, 

борошниста роса, іржа, фомоз. 

5. Хвороби картоплі: фітофтороз, альтернаріоз, рак, парша звичайна і 

порошиста, ризоктоніоз, чорна ніжка, мокра бактеріальна гниль.  

6. Хвороби овочевих культур: чорна ніжка капусти, кила капусти, 

слизистий і судинний бактеріози капусти; фітофтороз томатів, альтернаріоз 

томатів; біла і сірі гнилі моркви, фомоз моркви; бактеріоз огірків, антракноз 

огірків; сажка цибулі, шийкова і мокра гнилі цибулі. 

7. Хвороби плодових та ягідних культур: парша яблуні і груші, 

плодова гниль, кореневий і чорний рак яблуні; борошниста роса аґрусу і 

смородини, септоріоз смородини, бокальчаста іржа смородини; біла і бура 

плямистість полуниці.  

8. Шкідники зернових та зернобобових культур, особливості їх 

розвитку: сисні шкідники зернових (хлібні клопи, цикадки, злакові 

попелиці, трипси та ін.) та зернобобових культур (горохова попелиця, трипс); 

твердокрилі шкідники зернових (хлібна жужелиця, хлібні жуки, стеблові 

блішки, смугаста хлібна блішка, п'явиця червоногруда) та зернобобових 

культур (гороховий зерноїд, бульбочкові довгоносики, квасолева зернівка); 

лускокрилі шкідники зернових (звичайна та сіра зернові совки, злакова 

листовійка) та зернобобових культур (горохова плодожерка, бобова 

вогнівка); двокрилі (шведські мухи, гессенська муха, зеленоочка, пшенична 

муха) та перетинчастокрилі шкідники зернових (хлібний пильщик). 

9. Шкідники технічних культур (буряків, льону, картоплі): 

твердокрилі (звичайний, сірий, чорний буряковий довгоносики, блішки, 

бурякова щитоноска, крихітка, мертвоїди), сисні (бурякова листкова 

попелиця, коренева бурякова попелиця, буряковий клоп) та мінуючі 

(бурякова мінуюча міль, бурякова мінуюча муха); льонові блішки, льонова 

плодожерка, льоновий трипс; колорадський жук, картопляна міль, 

картопляна совка.  

10. Шкідники овочевих культур відкритого та закритого ґрунту, 

особливості їх розвитку: капустяна попелиця, хрестоцвіті клопи, хрестоцвіті 

блішки, стебловий капустяний прихованохоботник, ріпаковий квітогриз, 

капустяний та ріпаковий білани, капустяна совка, капустяна міль, капустяні 

мухи; цибулева муха, цибулева дзюрчалка, цибулевий прихованохоботник, 

цибулева міль; морквяна муха, зонтична міль, моркв'яна листоблішка, 

зонтична попелиця; медведка звичайна.  

11. Шкідники плодових (зерняткових й кісточкових) та ягідних 

культур: сисні шкідники (попелиці, листоблішки, щитівки та 

несправжньощитівки, грушевий клоп); листогризучі шкідники (довгоносики, 

яблунева міль, білан жилкуватий, кільчастий та непарний шовкопряди, 

золотогуз, американський білий метелик, листовійки); шкідники 

генеративних органів (яблунева, грушева, сливова та східна плодожерки, 
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яблуневий та інші пильщики, вишневий довгоносик, яблуневий квітогриз; 

малиновий жук, малиново-суничний довгоносик, пагонова малинова 

попелиця, суничний листоїд; смородинова склівка, смородинова вузькотіла 

златка, велика смородинова попелиця, пильщик аґрусовий, аґрусова вогнівка. 

12. Шкідники зерна та продуктів його переробки, їх біологічні 

особливості: комірний та рисовий довгоносики, борошняний та малий 

борошняний хрущаки, хлібний точильник, капровий жук, широкохоботний 

довгоносик, мавританська кузька, комірна та зернова молі, вогнівки.  

13. Пестициди, їх класифікація: класифікація пестицидів за хімічним 

складом, об'єктами застосування, способом проникнення в організм та 

природа їх дії. Пестициди специфічної дії. Еколого-економічні вимоги до 

пестицидів. 

14. Основи агрономічної токсикології: поняття про отрути і отруєння, 

токсичність пестицидів, доза пестициду (порогова, сублетальна, летальна). 

Шляхи проникання пестицидів в організми, природа і механізм дії.  

15. Вплив пестицидів на навколишнє середовище та шляхи його 

обмеження. Пестициди як потенційні забруднювачі довкілля. Особливості дії 

пестицидів у біосфері. Поведінка пестицидів і тривалість їх зберігання у 

повітрі, воді та ґрунті. Необхідність регламентування вмісту пестицидів у 

цих середовищах.  

16. Технологія безпечного застосування пестицидів. Основні принципи 

раціонального та безпечного використання пестицидів у захисті рослин від 

шкідливих організмів. Заходи безпеки під час зберігання, транспортування 

та застосування пестицидів. Надання першої допомоги потерпілим у разі 

отруєнь пестицидами. 

17. Фізико-хімічні основи застосування пестицидів. Препаративні 

форми пестицидів (формуляцій): дусти (порошки), змочувані порошки, 

концентрати емульсій, гранульовані та мікрокапсульовані препарати, 

суспензії (рідкі і сухі), водні емульсії, масляно-водні емульсії та інші, їх 

характеристика та особливості застосування. 

18. Способи застосування фітофармакологічних засобів: 

обприскування, обпилювання, фумігація, аерозолі, отруєні принади; 

протруєння насіння та обробка садивного матеріалу  

19. Засоби захисту рослин від шкідників: інсектициди, акарициди, 

фуміганти, нематоциди, родентициди та особливості їх застосування. 

20. Засоби захисту рослин від грибних захворювань (фунгіциди) та їх 

застосування: біологічні основи застосування та класифікація фунгіцидів.  

21. Засоби захисту рослин від бур'янів (гербіциди): значення, загальна 

характеристика та особливості застосування. 

22. Гігієнічна класифікація пестицидів: токсичність пестицидів для 

теплокровних тварин і людини. Віддалені патологічні ефекти, що можуть 

спричиняти пестициди. Санітарно-гігієнічні вимоги до пестицидів, які 

застосовують у сільськогосподарському виробництві.  

23. Зовнішній карантин рослин: підкарантинні матеріали, на які 

розповсюджуються карантинні обмеження. Основні види карантинних 

документів у зовнішньому карантині рослин. Умови використання імпортної 
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підкарантинної продукції. Порядок оформлення та видачі карантинних 

дозволів. 

24. Внутрішній карантин рослин: завдання і діяльність внутрішнього 

карантину рослин. Проведення інспектування, огляду, аналізу і обстеження 

підкарантинних матеріалів. Виявлення карантинного об’єкта та встановлення 

розмірів карантинної зони. Порядок оформлення і видачі карантинних 

дозволів і фітосанітарних сертифікатів. 

25. Фітосанітарний контроль та карантинна експертиза: види 

експертиз, порядок проведення лабораторної експертизи;  методи відбору 

проб під час карантинного огляду й експертизи. Класифікація, 

розповсюдження та біологічна характеристика карантинних хвороб, 

шкідників рослин, бур’янів і заходи захисту від них. 

 

3. ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

1. Хвороба рослини – це: 

А. Порушення обміну речовин клітин і органів рослини під впливом 

патогена; 

Б. Порушення нормального обміну речовин клітин під впливом 

несприятливих умов середовища; 

В. Порушення нормального обміну речовин клітин, органів і цілої рослини 

під впливом патогенна або несприятливих умов середовища; 

Г. Порушення обміну речовин у патогена. 

2. Що є їжею для комах залежно вiд типiв ротових апаратiв у них? 

А. Для комах з гризучим апаратом – твердi частини рослин, з колюче-сисним 

– сiк рослин, з сисним – нектар квiток рослин; 

Б. З колючо-сисним i сисним – сiк рослин i нектар квiток рослин, з гризучим 

– твердi частини рослин; 

В. З колючо-сисним i сисним – нектар квiток рослин, з гризучим – твердi 

частини рослин; 

Г. З колючо-сисним апаратом – нектар квiток рослин, з сисним – сiк рослин, з 

гризучим – тверді частини рослин. 

3. Якi шкiдники, пошкоджують картоплю: 

А. Колорадський жук; 

Б. Буряковий довгоносик; 

В. Хрестоцвіті блішки; 

Г. Букарка. 

4. Для захисту рослин від комах використовують: 

А. Інсектициди; 

Б. Родентициди; 

В. Нематоциди; 

Г. Акарициди. 

5. До обмежено поширених в Україні карантинних шкідників 

відносяться: 

А. Американський білий метелик; 

Б. Персикова плодожерка; 

В. Картопляна блішка; 
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Г. Стеблова нематода. 

6. Карантинний об’єкт – це: 

А. Шкідник, збудник хвороби рослин чи бур’ян, що паразитує на рослинах та 

мало поширений на території України; 

Б. Шкідник, збудник хвороби рослин чи бур’ян, який важко виявити у 

рослинній продукції; 

В. Шкідник, збудник хвороби рослин чи бур’ян, який відсутній або обмежено 

поширений на території України, але який може завдати значної шкоди 

рослинам чи рослинній продукції; 

Г. Шкідник чи збудник хвороби рослин, що паразитує на рослинах. 

7. Які органи картоплі уражуються фітофторозом? 

А. Бульби, столони, корені; 

Б. Листя, бульби,  стебла. 

В. Листя, корені; 

Г. Стебла, квітки. 

8. Які органи уражує збудник пухирчастої сажки кукурудзи? 

А. Корені; 

Б. Всі надземні; 

В. Листя; 

Г. Стебла. 

9. Який основний в даний час спосіб внесення пестицидів: 

А. Обприскування; 

Б. Обпилювання; 

В. Гербігація; 

Г. Контактне внесення. 

10. Всі роботи з пестицидами слід проводити в години: 

А. Денні (від 10 до 15); 

Б. Ранні ранкові (до 10) і вечірні (18–22); 

В. Вечірні (18–22); 

Г. Ранні ранкові (до 10). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Правил прийому для здобуття вищої освіти в Поліському національному 

університеті. 
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