




1. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей з фізико-хімічних та токсиколого-гігієнічних особливостей 

використання пестицидів, правильного, раціонального і безпечного застосування 

хімічних засобів захисту рослин для мінімалізації або й виключення негативного 

впливу на людину, корисних тварин та навколишнє природне середовище, 

оцінювання їх ефективності та методів контролю якості пестицидів та різних 

способів їх застосування, здатності приймати оптимальні рішення за будь-якої 

фітосанітарної ситуації в сучасних технологіях вирощування 

сільськогосподарських культур. 

 

 

2. ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

заочна  

форма 

Кількість кредитів – 5  

Галузь знань 

20 «Аграрні науки і 

продовольство» 

 

Модулів – 2  

Спеціальність 202 

«Захист і карантин 

рослин» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 4-й 4-й  

Індивідуальне 

завдання (курсова 

робота) 
Семестр 

Загальна кількість 

годин − 150 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

 навчання: 

аудиторних –  4 

сам. роб. студ. − 7 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

 24 год 6 год 

Практичні, семінарські 

 - год - год 

Лабораторні 

28 год 8 год 

Самостійна робота 

98 год 136 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 шкідливих організмів. 

студент повинен вміти: 

– визначати хвороби, шкідники та бур’яни сільськогосподарських рослин;  

– здійснювати заходи з поліпшення стану сільськогосподарських рослин;  

– застосовувати знання з курсу мікробіології і вірусології, фітопатології, 

гербології, ентомології при розробці заходів захисту сільськогосподарських 

рослин від шкідливих організмів; 

– використовувати знання з основ ботаніки, загальної мікології, генетики і 

селекції рослин, фізіології рослин з основами біохімії, ґрунтознавства і 

землеробства, агрохімії, рослинництво з основами кормовиробництва, 

плодівництво з основами декоративного садівництва для освоєння дисципліни. 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Шифр Результат навчання 

РН 7. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин.  

РН 8. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту 

рослин.  

РН 9. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих 

результатів діяльності із захисту і карантину рослин. 

РН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички 

працівників, задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину 

рослин. 

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і 

карантину рослин та оперативно реагувати на зміни в 

законодавстві. 

 

 



5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 7 РН 8 РН 9 РН 10 РН 11 

СК 5. + + + + + 

СК 9. + + + + + 

СК 10. + + + + + 

 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на 

об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення.  

СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і карантину рослин 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та 

громадянами, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, водними 

об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого 

призначення, їх реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських вимог.  

СК 10. Здатність організовувати роботи зі зберігання, транспортування, 

торгівлі та застосування засобів захисту рослин, спрямовані на адаптацію 

європейських вимог.  

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Модуль 1 

кількість 

одиниць 

максимальна 

кількість балів 

Лекції 0,5 24 12,0 

Практичні заняття – – – 

Лабораторні роботи 0,5 28 14,0 

Семінарські зняття – – – 

Самостійна робота 0,22 98 22,0 

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). 



Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид заняття Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 

Модуль 2 

кількість 

одиниць 

максимальна 

кількість 

балів 

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 

РН 7 Лк 8–11, Лб 8–11, Ср 8–11 12,0 21 

РН 8 Лк 1–4, Лб 1–2, Ср 1–4 7,5 13 

РН9 Лк 5–7, Лб 3–7, Ср. 5–7 6,0 10 

РН 10 ЛК 12–15, Лб 12–14, Ср. 12–

15 
2,5 4 

РН7, РН8, 

РН9, РН10 
МКР1 8,0 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 3 

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). Загальні відомості про пестициди. 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Класифікація пестицидів, токсичність. 

Тема 1 (Т1). Вступ. Пестициди, їх класифікація. 

Тема 2 (Т2). Основи агрономічної токсикології. 

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). Фізико-хімічні основи застосування пестицидів. 

Тема 5 (Т5). Технологія безпечного застосування пестицидів. 

Тема 6 (Т6). Препаративні форми пестицидів. 

Тема 7 (Т7). Способи застосування пестицидів. 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3) Фізико-хімічні, токсиколого-гігієнічні особливості 

застосування пестицидів. 

Тема 8 (Т8) Засоби захисту рослин від бур'янів та особливості їх застосування. 

Десиканти, дефоліанти. 

Тема 9 (Т9) Засоби захисту рослин від шкідників: інсектициди, акарициди, 

фуміганти, нематоциди, родентициди та особливості їх застосування.  

Тема 10 (Т10.) Засоби захисту рослин від грибкових захворювань та їх 

застосування. 

Тема 11 (Т11.) Фунгіциди та інсектициди, що застосовують для обробки 

посівного і садивного матеріалу та особливості їх використання. 

Змістовий модуль 4 (ЗМ4). Санітарно-гігієнічні, екологічні та економічні 

основи застосування пестицидів. 

Тема 12 (Т12). Санітарно-гігієнічні регламенти застосування пестицидів. 

Тема 13 (Т13). Екологічне, економічне та енергетичне оцінювання 

застосування пестицидів. 

Тема 14 (Т14). Законодавче забезпечення застосування пестицидів у аграрному 

секторі. 

Тема 15 (Т15). Громадська і особиста безпека під час використання пестицидів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Теми лекцій 

 
№

 з
/п

 

Т
ем

а 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Класифікація пестицидів, токсичність 

1 Т1 Вступ. Пестициди, їх класифікація 2 0,25 

2 Т2 Основи агрономічної токсикології 1 0,25 

3 Т3 
Токсичність пестицидів для шкідливих організмів та 

фактори, що її обумовлюють 
1 0,25 

4 Т4 
Вплив пестицидів на навколишнє середовище та 

шляхи його обмеження 
2 0,25 

Змістовий модуль 2. Фізико-хімічні основи застосування пестицидів 

5 Т5 Технологія безпечного застосування пестицидів 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських вимог 
0,5 0,25 

6 Т6 Препаративні форми пестицидів 0,5 0,25 

7 Т7 Способи застосування пестицидів 2 0,5 

Змістовий модуль 3. Фізико-хімічні, токсиколого-гігієнічні особливості 

застосування пестицидів 

8 Т8 Засоби захисту рослин від бур'янів та особливості їх 

застосування. Десиканти, дефоліанти 
4 1 

9 Т9 Засоби захисту рослин від шкідників: інсектициди, 

акарициди, фуміганти, нематоциди, родентициди та 

особливості їх застосування. 

3 1 

10 Т10 Засоби захисту рослин від грибкових захворювань та їх 

застосування. 
3 1 

11 Т11 Фунгіциди та інсектициди, що застосовують для 

обробки посівного і садивного матеріалу та особливості 

їх використання 

2 0,5 

Змістовий модуль 4. Санітарно-гігієнічні, екологічні та економічні основи 

застосування пестицидів 

12 Т12 Санітарно-гігієнічні регламенти застосування 

пестицидів 
0,5 0,25 

13 Т13 Екологічне і економічне оцінювання застосування 

пестицидів 
0,5 0,25 

14 Т14 Законодавче забезпечення застосування пестицидів у 

аграрному секторі 
1 0,25 

15 15 Громадська і особиста безпека під час використання 

пестицидів 
1 0,25 

Разом: 24 6 

 

 

 



10. Теми лабораторних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Класифікація пестицидів, токсичність 

1 Т1 Основні правила і техніка безпеки під час роботи з 

пестицидами. Засоби індивідуального захисту під час 

роботи із пестицидами 

2 1 

2 Т2 Токсичність пестицидів та методи  її визначення. Дія 

пестицидів на рослини, що захищають. Вплив 

протруювачів на схожість насіння та розвиток паростків 

2  

Разом за змістовний модуль 1: 4  

Змістовий модуль 2. Фізико-хімічні основи застосування пестицидів 

3 
Т3 Препаративні форми пестицидів і оцінювання їх 

якості 
2 – 

4 Т4 Приготування робочих сумішей препаратів 2 – 

5 Т5 
Розрахунок потреби в хімічних засобах захисту рослин  

від шкідників, хвороб та бур’янів 
2 1 

6 Т6 
Розрахунки необхідної кількості пестицидів та витрати 

робочої рідини 
2 1 

7 Т7 Приготування бордоської рідини 2 – 

Разом за змістовний модуль 2: 10  
Змістовий модуль 3. Фізико-хімічні, токсиколого-гігієнічні особливості застосування 

пестицидів  

8 Т8 
Характеристика гербіцидів суцільної дії, для внесення в 

ґрунт та для обробки рослин в період вегетації.  
3 1 

9 Т9 
Характеристика інсектицидів, акарацидів, фумігантів та 

родентицидів 
3 1 

10 Т10 
Характеристика засобів захисту рослин від збудників 

хвороб для обробки рослин в період вегетації 
2 1 

11 Т11 
Характеристика інсектицидних та фунгіцидних 

протруйників насіння та садивного матеріалу. 
2 1 

Разом за змістовний модуль 3: 10  
Змістовий модуль 4. Санітарно-гігієнічні, екологічні та економічні основи застосування 

пестицидів 

12 Т12 

Гігієнічна та інтегральна класифікації 

фітофармакологічних препаратів, санітарно-гігієнічні 

регламенти їх застосування 

1  

13 Т13 
Оцінка екологічної безпеки пестицидів для 

навколишнього середовища 
1 0,5 

14 
Т14 Визначення ефективності застосування засобів хімічного 

захисту рослин 
2 0,5 

Всього за змістовний модуль 4: 4 8 

Всього: 28 8 



12. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 Змістовий модуль 1. Класифікація пестицидів, токсичність 

1 Т1 

Вступ. Пестициди, їх класифікація. Сучасний стан 

виробництва та ринок пестицидів в Україні, перспективи 

їх застосування. Стандарти та технічні умови на 

пестициди, що використовуються в Україні. Контроль за 

регламентованим застосуванням пестицидів. Досягнення 

хімічного захисту рослин в Україні та інших країнах. 

Роль науки в пошуку нових препаратів та розробці 

раціональних способів застосування пестицидів. 

Еколого-економічні вимоги до пестицидів. 

4 6 

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. 

4 6 

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. 

4 6 

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. Особливість чутливості або стійкості 

рослин до пестицидів. Локальна та загальна дія 

пестицидів на культурні рослини. Особливості 

проникнення, переміщення та метаболізму пестицидів у 

рослинах. Характер дії пестицидів на рослину залежно 

від дози, біологічної активності та групи пестицидів.  

6 8 

 Змістовий модуль 2. Фізико-хімічні основи застосування пестицидів 

5 Т5 

Технологія безпечного застосування пестицидів 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

Основні принципи раціонального та безпечного 

використання пестицидів у захисті рослин від шкідливих 

4 8 



організмів. Поєднане застосування хімічних засобів з 

іншими засобами та заходами захисту рослин. Заходи 

безпеки під час зберігання, транспортування та 

застосування пестицидів. Знезараження транспортних 

засобів, тари, приміщень спецодягу. Способи знищення 

тари та залишків пестицидів, непридатних для 

використання. 

6 Т6 
Препаративні форми пестицидів. Переваги та недоліки 

основних препаративних форм пестицидів, їх 

характеристика та особливості застосування. 

6 8 

7 Т7 
Способи застосування пестицидів. Сутність способів 

застосування пестицидів та особливості проведення. 

Сфера застосування. Переваги та недоліки. 

6 8 

Змістовий модуль 3. Фізико-хімічні, токсиколого-гігієнічні особливості 

застосування пестицидів 

8 Т8 

Засоби захисту рослин від бур'янів та особливості їх 

застосування. Десиканти, дефоліанти. Фізико-хімічні та 

токсиколого-гігієнічна характеритика. Призначення та 

механізм дії. Спектр дії. 

12 16 

9 Т9 

Засоби захисту рослин від шкідників: інсектициди, 

акарициди, фуміганти, нематоциди, родентициди та 

особливості їх застосування. Фізико-хімічні та 

токсиколого-гігієнічна характеристика. Призначення та 

механізм дії. Спектр дії. 

12 16 

10 Т10 
Засоби захисту рослин від грибкових захворювань та їх 

застосування. Фізико-хімічні та токсиколого-гігієнічна 

характеристика. Призначення та механізм дії. Спектр дії. 

12 16 

11 Т11 

Фунгіциди та інсектициди, що застосовують для 

обробки посівного і садивного матеріалу та особливості їх 

використання. Фізико-хімічні та токсиколого-гігієнічна 

характеристика. Призначення та механізм дії. Спектр дії. 

10 12 

Змістовий модуль 4. Санітарно-гігієнічні, екологічні та економічні основи 

застосування пестицидів 

12 Т12 

Санітарно-гігієнічні регламенти застосування 

пестицидів. Регламенти застосування пестицидів. Перелік 

дозволених до застосування у сільському господарстві 

хімічних засобів захисту рослин від шкідників, збудників 

хвороб, бур’янів. Обмеження у використанні пестицидів. 

Державний контроль за застосуванням хімічних засобів 

захисту рослин. 

4 6 

13 Т13 

Екологічне, економічне та енергетичне оцінювання 

застосування пестицидів. Структура агроценозу та 

екологічні закономірності його формування. Механізми 

саморегулювання видового і кількісного складу біоценозу. 

4 6 



Штучні агроекосистеми, трофічні зв’язки та екологічна 

рівновага у них.  

14 Т14 

Законодавче забезпечення застосування пестицидів у 

аграрному секторі. Законодавство України про 

пестициди. Державне регулювання у сфері захисту 

рослин. Основні принципи державної політики у 

сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і 

агрохімікатами. Вимоги до пестицидів і 

агрохімікатів. Державні випробування та державна 

реєстрація пестицидів, агрохімікатів і технічних 

засобів їх застосування. Організація і проведення 

державних випробувань пестицидів і агрохімікатів. 

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів. 

Державний облік пестицидів. Органи, що реалізують 

державну політику у сфері діяльності, пов’язаної з 

пестицидами. Права і обов’язки посадових осіб у сфері 

захисту рослин. Вимоги до безпечності 

сільськогосподарської сировини. Відповідальність та 

відшкодування збитків заподіяних унаслідок 

використання засобів захисту рослин.  

6 8 

15 Т15 

Громадська і особиста безпека під час використання 

пестицидів. Загальні вимоги щодо громадської і 

особистої безпеки у захисті рослин. Особливості дій 

відповідальних осіб за нестандартних ситуацій у захисті 

рослин. Вимоги щодо зберігання та застосування 

хімічних засобів захисту рослин. Робота на площах 

оброблених пестицидами. Перша (долікарська) допомога 

у разі отруєння пестицидами. 

4 6 

Всього: 98 136 

 

13. 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 Поліського національного університету 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ ;  

– Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега 

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

33); 

– Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://irbis-

nbuv.gov.ua/irbis_nbuv.html , Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) 

та інших бібліотек. 

2. Інституційний репозитарій Поліського університету (наукові статті, 

автореферати дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, 

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

навчальні об'єкти, наукові звіти) http://ir.znau.edu.ua/community-list . 

4. Ресурси мережі Інтернет:  

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

 Закон України «Про захист рослин»  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-14#Text 

 Закон України «Про пестициди і агрохімікати» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80#Text ; 

 Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному 

господарстві Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 , 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001282-98#Text ; 

 Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в 

Україні https://mepr.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-pesticidiv-i-agrohimikativ-

dozvolenih-do-vikoristannya-v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zgidno-vimog-

postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-21112007--1328.html ; 

 Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і 

агрохімікатів у народному господарстві України 

https://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=4155 ; 

 Інструкція щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0131-01#Text ; 

 Міжнародна конвенція про захист рослин 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_805  

 Угода про заснування Світової організації торгівлі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_342 ; 

 Міжнародні стандарти з фітосанітарних заходів (МСФЗ) 

http://www.fitolab.volyn.ua/images/mz.pdf ; 

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

 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

https://mepr.gov.ua/timeline/Pesticidi-ta-agrohimikati.html ; 

 Електронна енциклопедиція сільського господарства: 

https://agroscience.com.ua/views/perelik-pest-all ;  

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
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http://ir.znau.edu.ua/community-list
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 Офіційний сайт компанії «Сингента»:  

https://www.syngenta.ua/products/search/crop-protection/category/zasoby-

zahystu-roslyn-16  ;  

 Офіційний сайт компанії «Байєр»: https://www.cropscience.bayer.ua/ ;  

 Офіційний сайт компанії «БАСФ Т.О.В.»:  

https://www.agro.basf.ua/uk/Products/ ; 

 Офіційний сайт компанії «Август Україна»:  http://ua.avgust.com/ ;   

 Інформаційний портал аграрія GROWEX: 

https://www.youtube.com/c/GROWEX/videos  

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

 Журнал «Агробізнес сьогодні»: http://agro-business.com.ua/ ; 

 Головний сайт для агрономів: https://superagronom.com/blog/539-

efektivnist-gerbitsidiv-v-umovah-posuhi-kanadskiy-dosvid 
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