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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Захист рослин 

Викладач (-і) к. с.-г. н. Вихованець В.Я 

Контактний телефон 

викладача 

+38(098)2623164 

E-mail викладача viktor8468@ukr.net 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 6 кредитів EKTS 

Посилання на сайт 
дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Шкідники, хвороби та бур’яни в процесі своєї життєдіяльності завдають досить 

відчутної шкоди сільськогосподарським культурам. Дія шкідливих речовин на рослини 

однозначно веде до їх пригнічення, що проявляється в зниженні врожайності. В усьому 

світі, за даними міжнародних організацій, щорічні втрати врожаю з цих причин становлять 

25-35 відсотків. Захист рослин є головним фактором, який здатний забезпечити зниження 

втрат урожаю від шкідливих організмів і підвищити якість одержуваної продукції, а також 

забезпечити потреби населення в продуктах харчування, тваринництва – в кормовій базі, а 

промисловості – в сировині. 

3. Мета та цілі курсу 

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 ґрунтовокліматичних 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. 

Надати освіту в галузі захисту і карантину рослин із широким доступом до 

працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до певних областей 
сільськогосподарських технологій і виробництва для подальшого навчання. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Планувати та проектувати захисні заходи, обґрунтовуючи їх ефективність; 
- складати інтегровану систему захисту с.-г. культур; 

- правильно, дотримуючись техніки безпеки, застосовувати пестициди; 

- користуватися довідковою, науковою літературою та Переліком пестицидів і 

агрохімікатів, дозволених до використання в Україні; 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 150 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 46 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні -/44/- 

mailto:viktor8468@ukr.net
http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69


самостійна робота 60 год. 

Ознаки курсу 

 

Семестр 
 

Спеціальність 
Курс 

(рік 

навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

І, ІІ 201 Аграномія ІІ нормативна 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літер 

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцін- 

ки 

Термін 

виконання 

І семестр      

Вступ. Зміст і завдання 
дисципліни “Захист рослин” та її 

зв'язок з іншими науками. Коротка 

історія розвитку науки про захист 

рослин та її сучасний стан. 

Поняття про інтегрований захист 

рослин. Втрати врожаю 

сільськогосподарських культур від 

шкідливих об’єктів. 

Лекція [1 
 

2 

 

16 

 

17] 

Опрацюва- 

ти 

лекційний 

матеріал, 

 До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема  2.   Основи   загальної 

ентомології.  Значення   комах у 

природі           та        в 

сільськогосподарському 

виробництві . Корисні та шкідливі 

комахи. Охорона комах. Зовнішня 

будова тіла комах. Основні органи 

тіла комахи. Анатомія і фізіологія 

комах. Шкірні покриви. М’язова, 

травна,     дихальна,    видільна, 

нервова,  кровоносна  і    статева 

системи комах. Біологія комах. 

Розмноження. Типи яєць і способи 

їх відкладання. Типи перетворень. 

Типи   личинок    і     лялечок. 

Життєвий цикл комах. Діапауза і її 

види.  Статевий   диморфізм  і 

сезонний поліморфізм у комах. 

Харчова спеціалізація комах. Типи 

пошкоджень   рослин  комахами. 

Систематика і класифікація комах. 

Характеристика  найважливіших 

рядів комах.   Екологія    комах. 

Абіотичні    або     неорганічні 

фактори – тепло, вологість, світло, 
рух  повітря.  Гідроедафічні або 

Лекція, 

лаборатор 

ні заняття 

[1 
 

2 

 

13] 

Опрацюва- 

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготува- 

тися до 

лаборатор- 

ного 

заняття 

10 
балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



водно-ґрунтові фактори – деякі 

комахи живуть у водоймах, а 

життєдіяльність більшості комах 

постійно або тимчасово пов’язана 

з ґрунтом. Біотичні фактори – 

сукупність впливів на комах 

життєдіяльності інших організмів. 

Антропогенні фактори – вплив на 

природу і комах господарської 
діяльності людини. 

     

Тема 3. Основи загальної 

фітопатології. Поняття про 

хвороби рослин. Причини, що 

викликають захворювання. 

Класифікація хвороб: інфекційні і 

неінфекційні. Основні типи 

хвороб (в’янення, наліт, 

плямистість тощо). Поняття про 

паразитизм та його форми. 

Спеціалізація збудників хвороб. 

Патогенність,  вірулентність, 

агресивність.  Поширення 

патогенного процесу. Гриби – 

збудники хвороб рослин. 

Морфологія і біологія грибів та їх 

поширен- ня.  Коротка 

характеристика  основних 

систематичних груп – слизовики 

або міксоміцети, хитридіоміцети, 

ооміцети, зигоміцети, аскоміцети 

або сумчасті гриби, базидіоміцети 

або базидіальні  гриби, 

незавершені гриби. Бактерії – 

збудники хвороб рослин. 

Морфологічні й біологічні 

особливості фітопатогенних 

бактерій. Ознаки і типи 

бактеріальних хвороб. Способи 

проникання фітопатогенних 

бактерій в рослину. Роль умов 

навколишнього середовища в 

розвитку патологічного процесу. 

Джерело інфекції та шляхи 

поширення бактеріальних хвороб. 

Основні заходи боротьби з 

бактеріозами рослин. Віруси – 

збудники хвороб рослин. Будова і 

властивості фітопатогенних 

вірусів. Загальна характеристика 

вірусних хвороб і способи 

зараження       рослин.      Джерело 
інфекції      та   шляхи  поширення 

Лекція, 

лабора- 

торне 

заняття 

[1 
 

2 

 

14 

 

19] 

Опрацюва- 

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготува- 

тись до 

тестуван- 

ня 

5 
балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



вірусних хвороб. Методи 

діагностики вірусних хвороб. 

Основні методи боротьби з 
вірусами рослин. 

     

Тема 4.    Методи     обліку 

чисельності     шкідників  і 

поширення хвороб.   Прогнози 

появи шкідників  і    хвороб 

сільськогосподарських культур. 

Методи   обліку чисельності 

шкідників і поширення хвороб. 

Особливості виявлення та обліку 

карантинних  об’єктів.  Строки, 

методика  і техніка   обстежень 

сільськогосподарських культур на 

заселеність     шкідниками  і 

зараженість        хворобами. 

Особливості    обстежень  по 

періодах. Прийняття рішень щодо 

застосування   засобів   захисту 

рослин від шкідників і хвороб. 

Прогнози появи шкідливих комах  

і хвороб  сільськогосподарських 

культур. 

Лекція, 

лаборатор 

не заняття 

[1 
 

2 

 

6 

 

7 

 

8 

 

15] 

Опрацюват 

и 

лекційний 

матеріал, 

підготуват 

ися до 

лабораторн 

ого заняття 

та 

5 
балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 5. Агротехнологічний, 

фізичний та механічний методи 
боротьби. Класифікація методів 

боротьби. Агротехнологічний 

метод як система профілактичних 

і винищувальних заходів. 

Створення і використання стійких 

до шкідників і хвороб сортів 

сільськогосподарських культур. 

Сівозміни. Удобрення. Очищення і 

сортування насіннєвого матеріалу. 

Строки сівби. Обробіток ґрунту і 

знищення післязбиральних 

решток. Боротьба з бур’янами. 

Способи і строки збирання 

врожаю. Обробіток ґрунту і 

знищення післязбиральних 

решток. Фізичний метод 

боротьби, його суть. Термічний 

метод знезараження насіннєвого, 

посадкового матеріалу та ґрунту. 

Використання в боротьбі з 

комахами високих і низьких 

температур, низького тиску 

(вакууму), струмів високої 

частоти, рентгенівських або 
іонізуючих променів. 

Лекція [1 
 

4 

 

5 

 

6] 

Опрацюва- 

ти 

лекційний 

матеріал 

 До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



Електросвітлопастки. Механічний 
метод боротьби, його суть. 

     

Тема 6. Біологічний метод 

боротьби. Суть і значення 

біологічного методу боротьби з 

шкідниками,    хворобами. 

Використання і збереження 

паразитів і хижаків (підвищення 

ефективності     природних 

ентомофагів; сезонна колонізація; 

внутрішньоареальне розселення, 

інтродукція,акліматизація). Роз- 

ведення ентомофагів і акарифагів 

у біолабораторіях, технологія їх 

використання.  Використання 

природних популяцій ентомофагів 

в інтегрованому захисті. Заходи 

щодо охорони, приваблювання та 

розмножування   комахоїдних 

птахів. Мікробіологічний метод 

боротьби з комахами. Коротка 

характеристика біопрепаратів, 

зареєстрованих в Переліку 

пестицидів і агрохімікатів, 

дозволених до використання в 

Україні на рік вивчення теми 

дисципліни. Біологічний метод 

боротьби з   гризунами: 

використання бактерій мишачого 

тифу у вигляді принад; 

використання зернового та 
амінокісткового бактероденцидів. 

Лекція, 

лабора- 

торне 

заняття 

[1 
 

3 

 

5 

 

6] 

Опрацюва- 

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготу- 

ватися до 

лаборатор- 

ного 

заняття 

5 
балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. Фітофармакологічний 

метод боротьби. Суть і значення 

фітофармакологічного методу 

боротьби з шкідниками і 

хворобами сільськогосподарських 

культур, його переваги і недоліки. 

Класифікація пестицидів. Поняття 

про санітарно - гігієнічну 

класифікацію пестицидів. 

Екологічні проблеми та шляхи 

зменшення обсягів використання 

пестицидів. Препаративні форми 

пестицидів та особливості їх 

використання.  Способи 

застосування пестицидів: 

обприскування, обпилювання, 

фумігація, протруювання насіння, 

отруєні принади, внесення 

гранульованих    препаратів  та ін. 
Вплив  пестицидів  на навколишнє 

Лекція, 

лаборатор 

ні заняття, 

практичне 

заняття 

[1 
 

4 

 

5 

 

6 

 

12] 

Опрацюва- 

ти 

лекційний 

матеріал, 

Підготува- 

тися до 

лаборатор- 

них та 

практично- 

го занять 

15 
балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



середовище і заходи щодо 

охорони довкілля. Характеристика 

основних груп 

фітофармакологічних   засобів 

захисту рослин. Інсектициди, 

акарациди, афіциди, нематоциди, 

бактерициди,  фунгіциди, 

протруювачі для насіння, 

родентициди, арборициди, 

гербіциди (назва препарату, вміст 

діючої речовини, препаративна 

форма, норма витрати, культура 

або об’єкт, що обробляється, вид 

шкідливого організму, спосіб і час 

використання). Дефоліанти, 

десиканти і ретарданти. 

     

Тема 8. Карантин рослин в 

Україні. Поняття про карантин 

рослин. Історія та сучасна 

організація карантину рослин в 

Україні. Карантинний об’єкт. 

Внутрішній карантин, його 

завдання    та    заходи.   Зовнішній 
карантин, його завдання та заходи. 

Лекція [1,5] Опрацюват 

и 

лекційний 

матеріал, 

Підготовка 

до 

контрольно 

ї роботи 

 До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

ІІ семестр      

Тема 1. Багатоїдні шкідники та 

боротьба з ними. Загальна 

характеристика багатоїдних 

шкідників. Сарана, коники, 

вовчки, ковалики і чорниші. 

Комплекс організаційно - 

господарських, агротехнологічних 

і фітофармакологічних методів 

боротьби. Озима і оклична совки 

як представники   груп 

підгризаючих совок. Особливості 

їх біології та заходи боротьби з 

ними в умовах різних зон.Совка- 

гамма, люцернова совка. Лучний 

метелик, умови його масового 

розмноження.  Стебловий 

(кукурудзяний) метелик. Комплекс 

заходів щодо знищення шкідників. 

Слимаки.   Гризуни:   миші, 
пацюки. 

Лекція, 

лабрато- 

рне 

заняття 

[1 
 

5] 

Опрацюва- 

ти 

лекційний 

матеріал, 

Підготу- 

ватися до 

лаборатор- 

ного 

заняття 

5 
балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 2. Шкідники і хвороби 

зернових злакових культур. 

Інтегрована система захисту. 

Шкідники зернових злакових 

культур: попелиці (звичайна 
злакова,   черемхова та ін.), трипси 

(пшеничний,  житній  і  вівсяний), 

Лекція, 

лаборатор 

ні заняття 

[1 
 

2 

 

5 

 
17] 

Опрацюва- 

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготуват 

ися до 
лаборатор- 

10 
балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



хлібні клопи (шкідлива, маврська 

та австрійська черепашки, елія 

гостроголова); злакові мухи 

(шведська, гессенська, опоміза 

пшенична); пильщики (хлібний 

звичайний і чорний); хлібні 

блішки (смугаста та стеблова 

звичайна); п’явиці (червоногруда і 

синя); хлібні жуки (жук-кузька, 

жук-хрестоносець, жук-красун); 

жужелиці. Хвороби зернових 

злакових культур: сажка (тверда, 

летюча, стеблова, карликова сажка 

пшениці); іржа (бура листкова 

пшениці і жита, лінійна або 

стеблова, карликова іржа ячменю); 

кореневі гнилі (звичайна, 

фузаріозна, церкоспорильозна, 

офіобольозна, ризоктоніозна); 

борошниста роса, плямистості 

(септоріоз, аскохітоз, темно-бура 

та сітчаста плямистості, 

ринхоспоріоз); снігова плісень, 
фузаріоз колосу, ріжки злаків. 

  ного 

заняття 

  

Тема 3. Шкідники зерна і 

продуктів його переробки під 

час зберігання та заходи 

боротьби з ними. Довгоносики 

(рисовий і комірний), хрущаки 

(борошняний        і  малий 

борошняний), борошноїди 

(коротковусий і суринамський), 

зерновий шашіль, зерноїди, 

вогнівки (борошняний і млинова), 

зернова міль, борошняний кліщ. 

Мишоподібні гризуни (пацюки і 

миші). Система заходів захисту 

зерна та продуктів його переробки 
під час зберігання від шкідників. 

Лекція, 

лаборатор 

не заняття 

[1 
 

2 

 

5] 

Опрацюва- 

ти 

лекційний 

матеріал, 

Підготува- 

тися до 

лаборатор- 

ного 

заняття та 

контроль- 

ної роботи 

5 
балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 4. Шкідники і хвороби 

бобових культур. Інтегрована 

система захисту. Шкідники 

однорічних бобових культур: 

бульбочкові довгоносики 

(смугастий і щетинистий), 

гороховий та квасолевий 

зерноїди, горохова плодожерка, 

бобова (акацієва) вогнівка, 

горохова попелиця. Хвороби 

однорічних бобових культур: 

аскохітоз гороху,  борошниста роса 
гороху,  іржа  гороху, переноспороз 

Лекція, 

лаборатор 

не заняття 

[1 
 

2 

 

5 

 

17] 

Опрацюва- 

ти 

лекційний 

матеріал, 

Підготува- 

тися до 

лаборатор- 

ного 

заняття 

5 
балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



гороху, церкоспороз сої, антракноз 

квасолі, бура плямистість квасолі 

та ін.. Інтегрована система захисту 

однорічних бобових культур. 

Шкідники багаторічних бобових 

трав: люцерновий клоп, 

конюшиновий довгоносик- 

насіннєїд, листовий люцерновий 

довгоносик (фітономус), жовтий 

тихіус-насіннєїд,  люцернова 
товстоніжка. 

     

Тема 5. Шкідники і хвороби 

технічних культур. Інтегрована 

система захисту. Шкідники 

соняшнику: соняшникова 

вогнівка, соняшниковий вусач, 

шипоноска, геліхризова попелиця. 

Хвороби соняшнику: біла та сіра 

гнилі, переноспороз, іржа, фомоз, 

сіра гниль стебла (фомопсис). 

Інтегрована система захисту 

соняшнику. Шкідники льону: 

льонова блішка, льоновий трипс, 

льонова плодожерка. Хвороби 

льону: фузаріоз, антракноз, 

побуріння або ламкість стебла, 

пасмо, іржа. Інтегрована система 

захисту льону. Шкідники коноплі: 

конопляна блішка, конопляна 

плодожерка. Хвороби коноплі: 

фузаріоз, сіра і біла гнилі, 

переноспороз,  септоріоз. 

Інтегрована система захисту 

конопель. Шкідники тютюну і 

махорки: тютюновий трипс, 

персикова (тютюнова) попелиця. 

Хвороби тютюну і махорки: 

тютюнова або звичайна мозаїка, 

бактеріальна   рябуха, 

переноспороз. Інтегрована 

система захисту тютюну і 

махорки.     Інтегрована     система 
захисту хмелю. 

Лекція, 

Лабора- 

торне 

заняття 

[1 
 

2 

 

7 

 

17] 

Опрацюва- 

ти 

лекційний 

матеріал, 

Підготува- 

тися до 

лаборатор- 

ного 

заняття 

5 
балів 

До 
підсумково 

го заняття 

Тема 6. Шкідники і хвороби 

картоплі та цукрових буряків. 

Інтегрована система захисту. 

Шкідники картоплі: колорадський 

жук, велика картопляна попелиця, 

картопляна міль, картопляна 

нематода. Хвороби картоплі: 

фітофтороз,    ризоктоніоз   (чорна 
парша),        макроспоріоз,       рак, 

Лекція, 

Лабора- 

торні 

заняття 

[1 
 

2 

 

6 

 

12] 

Опрацюва- 

ти 

лекційний 

матеріал, 

Підготува- 

тися до 

лаборатор- 

ного 
заняття 

10 
балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



кільцева гниль, чорна ніжка, 

парша (звичайна, порошиста). 

Інтегрована система захисту 

картоплі. Шкідники цукрових 

буряків: бурякові попелиці 

(листкова і коренева), бурякові 

довгоносики (сірий і звичайний), 

бурякові блішки, бурякова 

щитоноска, бурякова крихітка, 

бурякова мінуюча міль, бурякові 
мухи. 

     

Тема 7. Шкідники і хвороби 

овочевих культур відкритого й 

закритого ґрунту та при 

зберіганні овочів. Інтегрована 

система захисту овочевих 

культур. Шкідники хрестоцвітих 

овочевих культур: хрестоцвіті 

блішки, капустяний листоїд, 

капустяна міль, капустяна совка, 

білан капустяний, капустяні мухи 

(весняна та літня), капустяна 

попелиця. Хвороби хрестоцвітих 

овочевих культур: чорна ніжка 

капусти, переноспороз, кила 

капусти, альтернаріоз або чорна 

плямистість, судинний бактеріоз 

капусти. Інтегрована система 

захисту капусти. Шкідники цибулі 

й моркви: цибулева муха, 

цибулева, дзюрчала, цибулевий 

прихованохоботник, цибулева 

стеблова нематода, морквяна 

муха, морквяна листоблішка, 

зонтична міль. Хвороби цибулі й 

моркви: переноспороз цибулі, 

шийкова гниль цибулі, сажка 

цибулі, іржа цибулі, біла гниль 

денця цибулі, чорна гниль або 

альтернаріоз моркви, гнилі 

моркви (бура, біла та сіра). 

Інтегрована система захисту 

цибулі й моркви. Шкідники 

гарбузових овочевих культур: 

баштанна попелиця, паросткова 

муха. Хвороби гарбузових 

культур: переноспороз, 

антракноз, борошниста роса, 

бактеріоз, фузаріозне в’янення. 

Інтегрована система захисту 

гарбузових (огірків) овочевих 

культур. Шкідники помідорів: 

Лекція, 

Лабора- 

торні 

заняття 

[1 
 

2 

 

7 

 

17] 

Опрацюва- 

ти 

лекційний 

матеріал, 

Підготував 

-тися до 

лабораторн 

их занять 

10 
балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



колорадський жук, ґрунтові 
шкідники (ковалики, вовчок або 

капустянка). Хвороби помідорів: 

фітофтороз, септоріоз або біла 

плямистість листків, 

бактеріальний рак, чорна 

бактеріальна плямистість, 

верхівкова гниль. Інтегрована 

система захисту помідорів. 

Шкідники овочевих культур 

закритого ґрунту: галові нематоди 

(південна, північна, арахісова), 

звичайний павутинний кліщ, 

теплична білокрилка, попелиці, 

тютюновий трипс. Хвороби 

овочевих культур закритого 

ґрунту: бура плямистість 

помідорів, чорна ніжка розсади, 

біла гниль, борошниста роса, 

переноспороз, бактеріоз, вірусні 

хвороби помідорів (мозаїка, 

стрик). 

     

Тема 8. Шкідники і хвороби 

плодових, ягідних культур, 

винограду, полезахисних смуг і 

лісонасаджень. Система 

захисних заходів. Шкідники 

плодових культур. Шкідники з 

колюче-сисним ротовим апаратом: 

попелиці (зелена яблунева та 

кров’яна), листоблішки (грушева, 

велика грушева, яблунева, 

сливова), кліщі (червоний 

плодовий, бурий плодовий), 

яблунева комовидна щитівка. 

Листогризучі шкідники: яблунева 

міль, білан жилкуватий, золотогуз, 

зимовий п’ядун, шовкопряди 

(непарний і кільчастий), 

американський білий метелик. 

Шкідники бруньок: яблуневий 

довгоносик-квіткоїд, букарка, 

казарка. Шкідники генеративних 

органів: плодожерки (яблунева, 

східна, грушева, сливова), трачі 

(яблуневий і вишневий), мухи 

(вишнева та середземноморська 

плодова). Шкідники стовбурів 

дерев і скелетних гілок: червиці 

(в’їдлива та пахуча), заболонники 

(плодовий і зморшкуватий), 

короїди (західний непарний та 

Лекція, 

лаборатор 

ні заняття 

[1 
 

2 

 

6 

 

12] 

Опрацю- 

вати 

лекційний 

матеріал, 

підготуват 

ися до 

лаборатор- 

них занять 

5 
балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



багатоїдний), склівка яблунева. 

Хвороби плодових культур: парша 

яблуні і груші, борошниста роса, 

чорний рак, моніліоз зерняткових 

і кісточкових, чорни рак, 

клястероспоріоз кісточкових, 

коккомікоз кісточкових, 

бактеріальний рак або 

бактеріальний опік. Інтегрована 

система захисту зерняткових та 

кісточкових плодових культур. 

Шкідники ягідних культур: 

сунично-малиновий довгоносик, 

малиновий жук, аґрусовий 

п’ядун, аґрусова вогнівка, 

смородинова вузькотіла златка, 

смородиновий бруньковий кліщ. 

Хвороби ягідних культур: 

американська борошниста роса 

аґрусу і смородини, іржа аґрусу і 

смородини, сіра гниль суниць, 

біла плямистість суниць, 

антракноз смородини і малини. 

Інтегрована система захисту 

ягідних культур. Шкідники 

винограду: філоксера, кліщі 

(садовий павутинний, 

виноградний листовий, 

виноградний повстяний, 

виноградний бруньковий), 

листокрутки (виноградна, 

гронова, дворічна). Хвороби 

винограду: мілдью, оідіум, 

антракноз. Інтегрована система 

захисту винограду. Шкідники 

полезахисних смуг і лісових 

насаджень: травневі хрущі 

(східний і західний), дубова 

вузькотіла златка, довгоносики 

(звичайний сосновий і великий 

сосновий) 

     

Тема 9. Організація робіт із 

захисту рослин у колективних 

сільськогосподарських 

підприємствах, фермерських 

господарствах, інших аграрних 

формуваннях і на присадибних 

ділянках. 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[1 
 

6 

 

8] 

Опрацюва- 

ти 

лекційний 

матеріал, 

підготував- 

тися до 

практично- 

го заняття, 

тестуван- 

ня до 

попере- 

5 
балів 

До 
підсумково 

го заняття 



   дніх тем   

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100    бальна  за семестр  – як 

середньо     арифметичне   100   балів 

протягом семестру та 100 балів за екзамен 

“відмінно” – студент демонструє повні і  

 глибокі  знання  навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь  та   навичок,  правильне   й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків,      наводить     повний 

обґрунтований  розв’язок  прикладів  та 

задач,   аналізує    причинно-наслідкові 

зв’язки;вільно    володіє    науковими 

термінами; 
“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу,  але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 

розв’язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв’язках; 

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 

зв’язки; 

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 
навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, 

яка є допуском до складання іспиту. 

Головна мета її – перевірка самостійної 

роботи студентів в процесі навчання, 

виявлення ступеня засвоєння ними 

теоретичних положень курсу. При 

розв’язанні задач студент має детально 

вказувати, яким саме був хід його 

роздумів, якими формулами він 
користувався. 

Лабораторно-практичні заняття Лабораторно-практичні заняття 

проводиться з метою формування у 

студентів   умінь   і   навичок  з предмету, 
вирішення  сформульованих    завдань, їх 



 перевірка та оцінювання.. За метою і 

структурою лабораторно-практичні є 

ланцюжком, який пов'язує теоретичне 

навчання і навчальну практику з 

дисципліни, а також передбачає 

попередній контроль знань студентів. 

Оцінка     за лабораторно-практичні 

враховується  при виставлення 

підсумкової оцінки з дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю За І семестр 

– оцінка за поточне тестування 

(20 балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (30 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу 

( 30 балів). 

За ІІ семестр 

– оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (85 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (5 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (5 

балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час 

складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується 

студентом (співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені практичні та лабораторні заняття, незалежно від причини пропуску, 

студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані студентом під 

час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному занятті 

перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання підсумкового контролю з 

обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 

8. Рекомендована література 

4.1 Основна література 

1. Оліференко В.І. Захист рослин: навч.посібник / В.І Оліференко, М. Скалій 
– К.: Вид-тво НМЦ Міністерства аграрної політики України, 2007. 

2.  Субін В.С. Інтегрований захист рослин / В.С. Субін, В.І. Олефіренко. – К.: Вища 

освіта, 2004. 

3. Дяченко М.П. Основи біологічного захисту рослин / Дяченко М.П., Па- дій М.М., 



Шелестов В.С., Дегтярьов Б.Г. – К.: Урожай, 1990. 

4. Довідник із захисту рослин / [ Бублик Л.І.., Васечко Г.Г., Васильєв В.П. та інші. ]; з 

ред. М.П.Лісового. – К. : Урожай, 1999. 

5. Довідник по захисту польових культур / [ Васильєв В.П., Лісовий М.П., 

Веселовський І.В. та ін.. ]; за ред. В.П. Васильєва та М.П.Лісового. – [ 2-е вид., 

перероб. і допов.] – К. : Урожай, 1993. 

6. Довідник по захисту садів від шкідників і хвороб / [Матвієвський О.С., Ткачов В.М. 

Каленичта Ф.С. ]; за ред. О.С. Матвієвського. – К.: 1990. 

7. Довідник по захисту овочевих і баштанних культур від шкідників, хвороб і 

бур’янів / [Тимченко В.Й., Єфремова Т.Г., Лобода Л.С. та ін. ]; за ред. 

В.Й.Тимченка. – К.: Урожай, 1993. 

8. Методики випробування і застосування пестицидів / [ скл. Сігарьова Д. Д., Секунд 

М.П., Іваненко О.О. ]; за ред. проф. Трибеля С.О. – К. : Світ, 2001. 

9. Веселовський І.В. Бур’яни та заходи боротьби з ними / Веселовський І.В., 

Манько Ю.П., Танчик С.П., Орел Л.В. – К.: Вид-тво НМЦ Мінаг- ропрому 

України, 1998. 

10. Яворський А.Г. Бур’яни і заходи боротьби з ними / Яворський А.Г., Веселовський 

І.В., Фісюнов О.В.– К. : Урожай, 1979. 

11. Атлас-визначник бур’янів / І.В. Веселовський, А.К. Лисенко, Ю.П. Мань- ко – 

К. : Урожай, 1988. 

12.  Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Ук- 

раїні (на рік вивчення дисципіни “Захист рослин”). 

13. Байдик Г.В. Сільськогосподарська ентомологія / Байдик Г.В., Білецький Є.М., 

Білик М.О. та ін. – К.: Вища школа, 2005 р. 

14. Пересипкін В.Ф. Сільськогосподарська фітопатологія / Пересипкін В.Ф. – К.: 

Аграрна освіта, 2000. 

15. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / [Омелюта В.П., 

Григорович І.В., Чабан В.С. ]; за ред. В.П. Омелюти. – К.: Урожай, 1986. 

16. Писаренко В.М. Захист рослин: Екологічно обґрунтовані системи / В.М. 

Писаренко, П.В. Писаренко. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2002. 

17. Писаренко В.М. Захист рослин: Фітосанітарний моніторинг. Методи захисту 

рослин. Інтегрований захист рослин / В.М. Писаренко, П.В. Писаренко. – 

Полтава: ІнтерГрафіка, 2004. 

18. Марков І.Л. Практикум із сільськогосподарської фітопатології / Мар- ков І.Л. – К.: 

Урожай, 1998. 

15. Інформаційні ресурси 

Бібліотечно-інформаційні ресурси: книжковий фонд, періодика та фонди на електронних 

носіях бібліотеки Івано-Франківського коледжу ЛНАУ, держав- них органів науково- 

технічної інформації, наукових, науково-технічних біблі- отек та інших наукових бібліотек 

України. 

Електронні інформаційні ресурси мережі Інтернет з переліком сайтів. 

1. http://www.propozitsiya.com 

2. http://www.agromage.com 

3. http://zhmenka.com 

4. http://www3.syngenta.com 

5. http://www3.syngenta.com 

6. http://exo.in.ua 

7. http://www.agro-business.com.ua 

8. http://e-help.kiev.ua 

9. http://www.sadigorod.com 
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