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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 ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Метою вступного фахового випробування є всебічна перевірка 

готовності абітурієнта до засвоєння освітньо-професійної програми за 

ступенем підготовки «бакалавр».  

Завдання до фахового вступного випробування студентів, які 

вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за 

спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» містять питання з основ 

захисту і карантину рослин. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ 

На додаткове фахове випробування винесено 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. 

Вірусні та мікоплазмові хвороби рослин. Діагностика вірусних і 

мікоплазмових хвороб рослин. Способи зберігання і поширення інфекції.  

Актиноміцети – збудники хвороб рослин, їх будова, біологічні 

особливості. 

Хвороби, викликані грибами. Типи захворювань, викликаних цими 

грибами і їх найбільш характерні представники.  
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2. Хвороби зернових культур. Основні хвороби зернових культур, їх 

розповсюдженість в Україні та шкідливість. 

Сажкові хвороби. Сажка пшениці, жита, ячменю, вівса і проса. 

Іржасті хвороби: стеблова іржа злаків, бура іржа пшениці, бура іржа 

жита, жовта іржа злаків, корончаста іржа вівса, карликова іржа ячменю.  

Інші хвороби зернових злаків: борошниста роса, септоріоз, коренева 

гниль, фузаріоз, гельмінтоспоріоз ячменю, ріжки жита, снігова пліснява, 

бактеріози та ін. 

Хвороби кукурудзи: пліснявіння насіння, фузаріоз сходів, пухирчаста і 

летюча сажка, вірусні і бактеріальні хвороби.  

3. Хвороби зернобобових культур. Грибні хвороби гороху: аскохітоз 

гороху, іржа гороху, кореневі гнилі, борошниста роса, пероноспороз.  

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

борошниста роса, іржа, фомоз, мозаїка і жовтуха буряків.  

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

ризоктоніоз, чорна ніжка, бактеріальні гнилі, вірусні і мікоплазменні хвороби 

та ін. 

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

переноспороз, фомоз, альтернаріоз, слизистий і судинний бактеріози. 

Хвороби томатів: фітофтороз, альтернаріоз, бактеріальний рак, 

верхівкова і чорна гнилі плодів; вірусні хвороби: мозаїка, стовбур, стрик, 

бронзовість та ін. 

Хвороби моркви. Хвороби коренів під час зберігання: біла гниль, фомоз, 

альтернаріоз, сіра гниль, мокра бактеріальна гниль та ін. 

Хвороби огірків: бактеріоз огірків, антракноз, борошниста роса, 

пероноспороз; вірусні хвороби та ін.  

Хвороби цибулі і часнику: несправжня борошниста роса, сажка, іржа, 

шийкова і мокра гнилі. 

7. Хвороби плодових та ягідних культур: хвороби зерняткових та 

кісточкових: парша яблуні і груші, плодова гниль, борошниста роса яблуні, 

кореневий рак, чорний рак, звичайний рак плодів та ін. 

Хвороби ягідників: борошниста роса аґрусу і смородини, антракноз, 

септоріоз, бокальчаста іржа, стовпчаста іржа, махровість смородини, біла і 

бура плямистість полуниці, сіра гниль, борошниста роса та ін.  

8. Основні ознаки будови тіла, класифікація та біологія шкідників 

сільськогосподарських рослин. Загальна характеристика груп тварин 

(комах, кліщів, нематод, голих слимаків), які завдають шкоди рослинам, їх 

шкідливість та можливі втрати врожаю сільськогосподарських культур. 

Будова, класифікація і біологія комах. Розвиток і розмноження комах. 

Способи розмноження комах.  

9. Багатоїдні шкідники, особливості їх розвитку. Багатоїдні 

прямокрилі (саранові, коникові, цвіркуни), твердокрилі (ковалики, чорниші) 

та лускокрилі (совка-гамма, озима, люцернова, С-чорне совки), їх біологічні 

особливості.  

10. Шкідники зернових та зернобобових культур, особливості їх 

розвитку. Сисні шкідники зернових (хлібні клопи, цикадки, злакові 
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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, озима муху, 

зеленоочка, пшенична муха) та перетинчастокрилі (хлібний пильщик) 

шкідники зернових. 

11. Шкідники цукрових буряків та картоплі. Шкідники цукрових 

буряків: 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), їх поширення, шкідливість 

та біологічні особливості.  

Загальна характеристика видового складу багатоїдних та спеціалізованих 

шкідників картоплі (колорадський жук, картопляна міль, попелиця, 

картопляна совка), їх біологічні особливості. 

12. Шкідники овочевих культур відкритого та закритого ґрунту, 

особливості їх розвитку. Загальна характеристика видового складу 

шкідників капустяних культур (капустяна попелиця, хрестоцвіті клопи, 

хрестоцвіті блішки, стебловий капустяний прихованохоботник, ріпаковий 

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

капустяні мухи, ріпаковий пильщик), їх біологічні особливості. 

Загальна характеристика видового складу багатоїдних та спеціалізованих 

шкідників цибулевих (цибулева муха, цибулева дзюрчалка, цибулевий 

прихованохоботник, цибулева міль), зонтичних (морквяна муха, зонтична 

міль, тминна міль, моркв'яна листоблішка, зонтична попелиця, блідий 

лучний метелик), гарбузових (баштанна попелиця, паросткова муха, 

огірковий комарик і клоп) та пасльонових (медведка звичайна, колорадський 

жук, озима совка) культур, їх біологічні особливості.  

13. Шкідники плодових (зерняткових й кісточкових), ягідних 

культур. Сисні шкідники (попелиці, листоблішки, щитівки та 

несправжньощитівки, грушевий клоп) плодових культур, їх біологічні 

особливості. Листогризучі шкідники (довгоносики, яблунева міль, білан 

жилкуватий, кільчастий та непарний шовкопряди, золотогуз, американський 

білий метелик, листовійки) плодових культур, їх біологічні особливості. 

Шкідники генеративних органів (яблунева, грушева, сливова та східна 

плодожерки, яблуневий та інші пильщики), казарка, вишневий довгоносик, 

яблуневий квітогриз), їх біологічні особливості Шкідники скелетних гілок та 

штамбів (яблунева склівка, червиця в’їдлива, деревоточець пахучий, 

короїди),  їх біологічні особливості 

Шкідники малини і суниці (малиновий жук, малиново-суничний 

довгоносик, пагонова малинова попелиця, довгоносик сірий, суничний 

листоїд), смородини й аґрусу (смородинова склівка, смородинова вузькотіла 

златка, велика смородинова попелиця, пильщик аґрусовий, аґрусова 
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вогнівка), особливості їх розвитку.  

14. Шкідники зерна та продуктів його переробки, їх біологічні 

особливості. Вплив пошкоджень зерна на насіннєві і продовольчі якості 

продукції. Твердокрилі шкідники (комірний та рисовий довгоносики, 

борошняний та малий борошняний хрущаки, хлібний точильник, капровий 

жук, китайська та чотириплямиста зернівки, широкохоботний довгоносик, 

мавританська кузька, сурінамський та булавовусий борошноїди), лускокрилі 

шкідники (комірна та зернова молі, вогнівки), їх біологічні особливості.  

15. Рослинні угрупування на агроландшафтах. Поняття про 

фітоценози та агрофітоценози. Склад та структура агрофітоценозу. Поняття 

про мінливість агрофітоценозів та її види.  

16. Поняття про бур’яни та їх шкідливість. Класифікація бур’янів. 

Виробнича класифікація бур’янових угрупувань.  

17. Принципи і методи дослідження та обліку бур’янового 

компонента агрофітоценозу. Моніторинг сегетальної рослинності. 

Визначення потенційної засміченості полів (облік засміченості ґрунту 

насінням бур'янів). Визначення фактичної забур'яненості посівів. 

18. Державна політика у сфері карантину рослин. Законодавство 

України у сфері карантину рослин. Основні законодавчі документи.  

19. Організація, завдання та вимоги зовнішнього карантину рослин.  

Підкарантинні матеріали, на які розповсюджуються карантинні обмеження. 

Основні види карантинних документів у зовнішньому карантині рослин. 

Умови використання імпортної підкарантинної продукції. Порядок 

оформлення та видачі карантинних дозволів. 

20. Організація і завдання внутрішнього карантину рослин. Завдання 

і діяльність внутрішнього карантину рослин. Проведення інспектування, 

огляду, аналізу і обстеження підкарантинних матеріалів. Карантинне 

інспектування складських приміщень, сховищ, місць зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції. Карантинний огляд посівів та насаджень 

рослин.   

21. Правила та техніка проведення лабораторної експертизи. Завдання 

лабораторної експертизи. Види експертиз. Порядок проведення лабораторної 

експертизи. Правила карантинної профілактики. Методи відбору проб під час 

карантинного огляду й експертизи. 

 

3. ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

1. Шкідливість польових мишей полягає в наступному: 

А. Пошкоджують посіви всіх зернових, просапних культур та багаторічних 

трав. На зиму зосереджуються в скиртах соломи, сіна, овочесховищах, 

погребах, теплицях;  

Б. На зиму збирають великі кормові запаси із колосся, волоті, великого 

насіння, які складають у великі кучі, які вкривають листям та ґрунтом; 

В. Пошкоджує плоди зерняткових та кісточкових садів, значну шкоду 

наносять горіховим насадженням; 

Г. Пошкоджують підземні частини рослин, прокладають довгі кормові ходи. 
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2. Речовини, які при потраплянні в організм у незначних кількостях 

різними шляхами порушують його життєдіяльність, можуть викликати 

отруєння і смерть називають: 

А. Ретардантами; 

Б. Оотрутами; 

В. Стимуляторами; 

Г. Інактиваторами. 

3. Якi шкiдники, пошкоджують картоплю: 

А. Колорадський жук; 

Б. Буряковий довгоносик; 

В. Хрестоцвіті блішки; 

Г. Букарка. 

4. Якi причини спричиняють захворювання рослин?  

А. Гриби i вiруси; 

Б. Несприятливi умови навколишнього середовища; 

В. Бактерiї, вiруси, квiтковi паразити; 

Г. Несприятливi умови навколишнього середовища, гриби, бактерiї, вiруси, 

квiтковi паразити 

5. Деформації можуть бути у вигляді: 

А. Скручування, зморшкуватості та ниткоподібності листя; 

Б. Пухлин, плямистості та в’янення; 

В. Нальоту, пустул та муміфікації; 

Г. Плям, сажки, пухлин. 

6. Тип хвороби, яка зовнi проявляється у поникненнi листкiв, гiлок i 

iнших органiв рослин?  

А. Налiт;   

Б. Пустули; 

В. Мумiфiкацiя; 

Г. В’янення. 

7. На яких культурах проявляється фітофтороз? 

А. Капуста і морква. 

Б. Картопля і помідори. 

В. Огірки. 

Г. Цибуля, часник. 

8. Вкажіть об'єкт вивчення в гербології. 

А. Мікроорганізми; 

Б. Бур'яни в агрофітоценозах; 

В. Ґрунт; 

Г. Азотні сполуки в ґрунті. 

9. Які з перелічених видів шкідників зернових культур в Україні 

віднесено до карантинних? 

А. Озима совка; 

Б. Західний кукурудзяний жук; 

В. Жук-ковалик; 

Г. Злакові попелиці. 
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10. Система державних заходів, направлених на охорону від занесення із 

інших країн шкідників і хвороб відсутніх в Україні, а також перенесення 

із одного району в інших в межах країни це: 

А. Тваринництво;  

Б. Карантин рослин; 

В. Сільське господарство; 

Г. Імунітет рослин. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Положення про приймальну комісію Житомирського національного 

агроекологічного університету. 
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