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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність, ступінь

вищої освіти

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:
 20 «Аграрні науки та

продовольство»
(назва та шифр)

Нормативна

Загальна кількість 
годин – 90 годин

Спеціальність
201 «Агрономія»

Курс Семестр

Змістових модулів – 2 1-й 2-й

Тижневе 
навантаження:
Аудиторних занять  – 
2 год.
самостійної роботи 
студента – 12 год.

Ступінь вищої освіти:
«Магістр»

Вид занять
Кількість

годин
Лекції 14 год. 

Лабораторні
заняття

 

Практичні
заняття

14-

Самостійна
робота

62 год. 

Вид контролю: екзамен

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна  –технології  захисту  рослин  є  обов’язковою  у  професійній
підготовці  здобувачів  вищої  освіти.  Технології  захисту  рослин  -  одна  з
профілюючих дисциплін у підготовці фахівців з захисту рослин. Технології
захисту  рослин  мають  зв'язок  з  багатьма  сільськогосподарськими  та
загальнобіологічними дисциплінами: ботанікою, мікробіологією, фізіологією



рослин,  ґрунтознавством,  землеробством,  агрохімією,  біохімією,
рослинництвом, селекцією, захистом рослин та ін., що обумовлено спільними
об'єктами та методами досліджень.

 Об'єктом вивчення  дисципліни  є  методика  і  організація  науково-
дослідної  роботи  студентів.  Предметом вивчення  є:  методики  наукового
дослідження, класифікація методів наукового дослідження, наукові факти та
їх  роль  у  науковому  дослідженні,  наукові  гіпотези,  їх  обґрунтування;
стратегія і тактика наукових досліджень, організація наукових досліджень в
рослинництві, правові основи у сфері захисту рослин.

Метою вивчення дисципліни є одержання здобувачами знань методики
і  організації  наукових  досліджень  та  придбання  навичок  дослідницької
роботи в захисті рослин. 

Завдання дисципліни  —  надати  здобувачам  теоретичних  знань  і
практичних  вмінь  з  організації  та  проведення  науково-дослідних  робіт  в
галузі рослинництва.

Результати навчання (з урахуванням soft skills)

У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  студент  повинен
оволодіти наступними компетентностями: 

Інтегральна компетентність 
Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні

проблеми пов язані з застосуванням ЗЗР, що передбачає застосування теорій
та методів системи наук, які формують концепції захисту рослин. 

Загальні компетентності

ЗК  1.  Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні,  культурні,  наукові
цінності  і  досягнення  суспільства  на  основі  розуміння  історії  та
закономірностей розвитку предметної  області,  її  місця у загальній  системі
знань  про  природу  і  суспільство  та  у  розвитку  суспільства,  техніки  і
технологій, вести здоровий спосіб життя. 

ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 5.Здатність працювати в команді.

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК 8. Навики здійснення безпечної діяльності.

ЗК 9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.



ЗК 11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Фахові компетентності

ФК 1. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності.

ФК 2. Здатність організовувати обстеження сільськогосподарських культур
на виявлення хвороб.

ФК  4. Здатність  формувати  та  реалізовувати   ефективні  зовнішні  та
внутрішні  комунікації  на  підприємствах  пов  язаних  з  вирощуванням
сільськогосподарських культур, навички взаємодії.

ФК  5.  Здатність  управляти  підприємством,  приймати  рішення  у
господарській діяльності.

ФК 6. Здатність проектувати технологічний процес 

виробництва продукції .

ФК 7. Здатність розробляти нову продукцію з використанням інноваційних
технологій.

ФК  12. Здатність  ініціювати  концепцію  розвитку  бізнесу,  формулювати
бізнес-ідею розвитку сільськогосподарського бізнесу.

ФК  14.  Здатність  організовувати  харчування  в  закладах  курортної  та
рекреаційної сфери з урахуванням потреб  споживачів різних полікультурних
та етнічних груп і рекомендацій щодо раціонального харчування 

ФК  16.  Здатність  організовувати  простір  та  формувати  дизайн-концепції
об’єктів сільського господарства.

Soft skills:

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування;
уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою
позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й
побудови відносин у команді.
-  уміння  виступати  привселюдно:  навички,  необхідні  для  виступів  на
публіці; проводити презентації.
- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно.
-  гнучкість  і  адаптивність:  гнучкість,  адаптивність  і  здатність  мінятися;
уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем.
- лідерські якості:  уміння спокійно працювати в напруженому середовищі;
уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати.
-  особисті  якості:  креативне  й  критичне  мислення;  етичність,  чесність,
терпіння, повага до оточуючих.



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

«Технології захисту рослин»

Тема 1. Зміст і завдання дисципліни “Технології захисту рослин», та її

зв язок з іншими науками. Коротка історія розвитку науки про захист рослин

та  її  сучасний  стан.  Моніторинг  та  діагностування  стану  посівів  польови,

овочевих, плодових культур (методи, способи).    

Тема 2. Шкодочинні об’єкти (бур’яни, шкідники, хвороби) в посівах

сільськогосподарських  культур  (польові,  овочеві,  плодові).  Системи

прогнозування  поширення  шкодочинних  об’єктів.  Профілактичні,  фізичні,

біологічні, хімічні методи.

Тема  3. Контролювання  якості  пестицидів  (оригінальні,  дженерики,

фальсифікат) та проведення технологічних операцій з внесення пестицидів    

(стандарти,  регламенти  застосування).  Інноваційне  технічне  оснащення  за

внесення пестицидів і добрив.

Тема  4. Інноваційне  технічне  оснащення  за  внесення  пестицидів  і

добрив. Особливості використання пестицидів та добрив в бакових сумішах –

сумісність препаратів. 

Тема  5. Оперативне  прийняття  рішень  за  розповсюдження  та

поширення шкодочинних об’єктів (бур’яни, шкідники, хвороби). 

Змістовий модуль 2.

Тема 6. Системи захисту посівів за вирощування сільськогосподарських

культур в богарних умовах та за зрошення.

Тема 7. Системи захисту посівів за виробництва органічної та дієтичної

продукції.



4. Структура навчальної дисципліни 

Номер
тижня

Вид занять
Тема заняття або завдання

на самостійну роботу
Кількість

Література
годин балів

Змістовий модуль 1.
1 Лекція 1 Зміст  і  завдання

дисципліни  “Технології
захисту  рослин»,  та  її  зв
язок  з  іншими  науками.
Коротка  історія  розвитку
науки про захист рослин та
її  сучасний  стан.
Моніторинг  та
діагностування  стану
посівів  польови,  овочевих,
плодових культур (методи,
способи).

2 -

Практична
робота 1

Прогнозування  розвитку
шкідників  хвороб та  забур
яненості  посівів  польових
культур.  Визначення
потенційних втрат врожаю.

2 4

 Самостійна 
робота 1

Зібрати  колекцію
шкідників  та  гербарій
зернових культур уражених
хворобами. Визначити види
бурянів.Удосконалити
систему  захисту  озимої
пшениці  в  господарстві  де
проходили  виробничу
практику.

8 2

2 Лекція 2   Шкодочинні  об’єкти
(бур’яни,  шкідники,
хвороби)  в  посівах
сільськогосподарських
культур  (польові,  овочеві,
плодові).  Системи
прогнозування  поширення
шкодочинних  об’єктів.
Профілактичні,  фізичні,
біологічні, хімічні методи.

2 -

Практична
робота 2

Методи  обліку  шкідливих
організмів  с.г.  культур.
Визначення  ступеня  забур
яненості посівів. 

2 4

Самостійна Зібрати  колекцію 8 2



робота 2 шкідників  та  гербарій
уражених  рослин
кукурудзи  хворобами.
Визначити  види  бурянів.
Проаналізувати  систему
захисту  складену  на
практичній роботі.

5 Лекція 3  Контролювання  якості
пестицидів  (оригінальні,
дженерики, фальсифікат) та
проведення  технологічних
операцій  з  внесення
пестицидів     (стандарти,
регламенти  застосування).
Інноваційне  технічне
оснащення  за  внесення
пестицидів і добрив

2 -

Практична
робота 3

 Моніторинг  багатоїдних
шкідників  у  посівах
польових  культур.
Визначення  рівня
поширення  та  ступеня
розвитку хвороб.

2 4

Самостійна
робота 3

Провести облік багатоїдних
шкідників (зимуючи стадії)

8 3

Лекція 4  Особливості використання
пестицидів  та  добрив  в
бакових  сумішах  –
сумісність препаратів. 

2 -

Практична
робота 4

Моніторинг  шкідників,
хвороб та бур янів зернових
культур.  Визначення  їх
чисельності  та
застосування  засобів
захисту.

2 3

Самостійна
робота 4

Зібрати  колекцію
шкідників  та  гербарій
уражених рослин зернових
культур  (зимуючи  стадії).
Проаналізувати  систему
захисту  поля  на  якому
збирали  колекцію  та
гербарій.

5 3

ПМК 1 Підсумковій  контроль  за 10



змістовий модуль 1
Разом  за  змістовий
модуль 1

45 35

Змістовий модуль 2
Лекція 5  Оперативне  прийняття

рішень за  розповсюдження
та  поширення
шкодочинних  об’єктів
(бур’яни,  шкідники,
хвороби). 

2 -

Практична
робота 5

Фітосанітарний моніторинг
шкідливих  організмів
зернобобових  культур.
Визначення  їх  чисельності
та  складання  системи
захисту.

2 5

Самостійна
робота 5

Зібрати  колекцію
шкідників  та  гербарій
уражених  рослин  ріпаку,
залежно від  їх  чисельності
удосконалити  систему
захисту.

11 3

8
Лекція 6  Системи захисту посівів за

вирощування
сільськогосподарських
культур в богарних умовах
та за зрошення.

2

Практична 
робота 6

Методи  обліку  шкідливих
організмів ріпаку та льону.
Визначення  їх  чисельності
та  складання  системи
захисту.

2 5

Самостійна 
робота 6

Зібрати  колекцію
шкідників (зимуючи стадії)
та  гербарій  уражених
дерев.  Розробити  модель
прогнозу  розвитку  та
поширення  шкідників
плодових культур.

11 3

9 Лекція 7  Системи захисту посівів за
виробництва  органічної  та
дієтичної продукції.

2 - 1, 4, 5,

Практична Методи  обліку  шкідників, 2 5 1, 4, 5.



робота 7 хвороб  та  бур  янів
овочевих  культур.
Визначення  їх  чисельності
та  застосування  засобів
захисту.

14  Самостійна
робота 7

Зібрати  колекцію(зимуючи
стаді).  Визначити  рівень
поширення  та  ступінь
розвитку  хвороб  ягідних
культур.

11 4

17 ПМК 2
18 ПМК 2 Підсумковий контроль за

змістовий модуль 2
10,0

Разом за ІІ змістовий модуль 45 35
екзамен 30

Всього з навчальної дисципліни 90 100

5. Перелік питань, що виносяться на ПМК 1

1. Які завдання стоять перед технологіями захисту рослин, як навчальною
дисципліною?
2. Назвати основні шкідливі організми зернових колосових культур.
3. Чим визначається вибір стратегії регулювання рівня забур’яненості?
4. Яке місце займає проблема регулювання чисельності бур янів у загальній
системі захисту посівів від шкідливих організмів?
5. Яку групу пестицидів необхідно застосувати для знищення бур янів?
6. Назвати  основних  шкідників  зернових  колосових  культур?  Розкрийте
біологічні  особливості  клопа  шкідливої  черепашки,  його  розвиток  та
поширення  в  Степовій  зоні  України.  Запропонувати  інтегровану  систему
захисту. Вказати првила беспеки при роботі  з пестицидами.
7.  Яке  місце  в  технологіях  захисту  рослин  займає  прогноз  розвитку  й
поширення шкідливих організмів?
8. У чому виявляється пристосування до умов існування, за яких умов і коли 
починається розвиток твердої сажки пшениці?
9. Чому екологічні заходи не можуть повністю знищити шкідливі організми?
10.  Які  методи  дослідження  застосовують  при  вивченні  шкідливих
організмів?
11.  Яким  методом  проводиться  облік  хлібного  туруна  в  осінній  період?
Розкрити  біологічні  особливості  цього  шкідника,  його  розвиток  та
поширення, назвати ЕПШ та вказати засоби захисту.
12. Назвати методи і засоби захисту рослин від шкідливих організмів.
13. Яке місце займає захист рослин в технологіях вирощування кукурудзи ?



14. Назвати основні хвороби кукурудзи ( вказати період їх шкодочинності).
Охарактерезувати  симптоми,  розвиток  патогену,  поширення,первинні
джерела інфекції і заходи боротьби з пухирчатою сажкою цієї культури.
15.  Запропонувати  перелік  гербіцидів  для  боротьби  з  однорічними  та
багаторічними злаковими  бур янами в посівах кукурудзи?
16. Який рівень потенційної забур’яненості орних земель в Україні?
17.  Назвати  основних  шкідників  кукурудзи.  Охарактеризувати  біологічні
особливості  кукурудзяного  стеблового  метелика,  його  розвиток  та
поширення, назвати ЕПШ та методи захисту.
18.  Якими  методами  обліковуються  багатоїдні  шкідники  в  посівах
кукурудзи?  За результатами обліку запропонувати хімічні засоби боротьби з
лучним метеликом.
19.  Яке місце займає протруювання насіння в  технологіях  захисту  посівів
зернобобових культур?
20.  Назвати  однорічні   та  багаторічні  дводольні  бур  яни.  Запропонувати
перелік гербіцидів для знищення цих бур янів в посівах сої.
21. Яких шкідників гороху можна виявити в фазу цвітіння культури ? Яким
методом проводяться обстеження шкідників на цій культурі? Запропонувати
інтегровану систему захисту.
22.  Назвати  основні  шкідливі  організми  сої  (вказати  період  їх
шкодочинності), запропонувати технологію захисту.
23.  За  якою  технологією  можно  вирощувати  зернобобові  культури  без
застосування хімічних засобів ? 
24. Обгрунтувати застосування пестицидів в посівах зернобобових культур за
результатами моніторингу шкідливих організмів. 
25. Що таке біологічний метод контролю шкідливих організмів.
26.  Як  виявляється  шкода  бур’янів  для  людини  і  сільськогосподарських
тварин?
27.  Назвати  основні  шкідливі  організми  соняшнику  (вказати  період  їх
шкодочинності), запропонувати технологію захисту цієї культури.
28. Які основні джерела забур’яненості полів?
29.  Назвати  однорічні  дводольні   бур’яни,  запропонувати  гербіциди  для
знищення їх в посівах соняшнику.
30.  Які  вимоги  ставляться  до  комах-фітофагів  при  їх  використанні  для
знищення бур’янів?

Перелік питань, що виносяться на ПМК 2

31. Яку групу пестицидів можно застосовувати для боротьби з шкідниками?
32.  Запропонувати  перелік  протруйників  для  протруювання  насіння
соняшнику, якщо основна проблема –гнилі. 
33. Які переваги та недоліки технології захисту соняшнику з застосуванням
гербіциду Євро-Лайтинг?
 34.Які регламенти необхідно дотримуватись при застосуванні гербіцидів ?



35.  Назвати  багатоїдні   грунтові  шкідники  які  пошкоджують  сходи
соняшнику, запропонувати інтегровану систему захисту ?
36. Які технології вирощування соняшнику потребують біологічного захисту
цієї культури ?
37. Назвати агротехнічні методи захисту соняшнику? В чому полягають їх
переваги?
38.Назвати  види  совок,які  пошкоджують  кошики  соняшнику  та  вказати
засоби захисту ?
39. Обгрунтувати важливість моніторингу грунтових шкідників в сівозмінах.
40. У чому виявляється шкодочинність сірої гнилі соняшнику, за яких умов
проростають  склероції  цієї  хвороби?  Запропонувати  технологію  захисту
культури.
41. Назвати  основні  шкідливі  організми  ріпаку(вказати  період  їх
шкодочинності), запропонувати технологію захисту.
42. Назвати однорічні та багаторічні злакові бур яни та запропонувати засоби
їх знищення в посівах озимого ріпаку.
43.  Розрахувати  та  обгрунтувати  потребу  гербіцидів  для  знищення
однорічних та багаторічних дводольних зимуючих бур янів на посівах ріпаку
озимого на площу поля-100га.
44. Які шкідники пошкоджують бутони та квіточки ріпаку? Якими методами
їх обліковують?
45.  Описати  симптоми  пошкодження  ріпаку  прихованохоботником  та
запропонувати технологію захисту цієх культури.
46. Які завдання стоять перед технологіями захисту рослин, як навчальною
дисципліною?
47.  Обгрунтувати  застосування  пестицидів  в  посівах  ріпаку  озимого  за
результатами моніторингу шкідливих організмів..
48.Назвати основні шкідливі організми плодових культур(вказати період їх
шкодочинності),  запропонувати  інтегровану  систему  захисту,  вказати
правила беспеки при роботі з пестицидами. .
49.Назвати передумови складання технології захисту тієї чи іншої культури.
50.Які методи обстеження шкідників застосовуються на плодових культурах.
51. Назвати хімічні групи фунгіцидів дозволених до використання в Україні
на плодових культурах.
52.   Назвати  основних  шкідників  плодових  культур?  Розкрити  біологічні
особливості яблуневої плодожерки, її розвиток та поширення в Степовій зоні
України.  Запропонувати  інтегровану  систему  захисту.  Вказати  првила
беспеки при роботі  з пестицидами
53.  Які  основні  хвороби  кісточкових  та  зерняткових  культур  займають
основні позиції в технологіх захисту?
54. Назвати основні шкідливі організми ягідних  культур(вказати період їх
шкодочинності),  запропонувати  інтегровану  систему  захисту,  вказати
правила беспеки при роботі з пестицидами. 
55.  Обгрунтувати  застосування  пестицидів  на  ягідних  культурах  за
результатами моніторингу шкідливих організмів?



56. Назвати агротехнічні методи захисту ягідних культур? В чому полягають
їх переваги?
57. Які завдання стоять перед технологіями захисту ягідних культур?
58.  Назвати  основні  шкідливі  організми  винограду(вказати  період  їх
шкодочинності),  запропонувати  інтегровану  систему  захисту,  вказати
правила беспеки при роботі з пестицидами. 
59.  Назвати хімічні групи пестицидів дозволених до використання в Україні
на винограді.
60.   Обгрунтувати  застосування  пестицидів  на  винограді  за  результатами
моніторингу шкідливих організмів.
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