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П Р О Г Р А М А 

вступного іспиту із спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» в обсязі 

програми рівня вищої освіти магістра. 

 

1. «Ентомологічні методи експериментальних досліджень» 

Мета дисципліни, знання та навички, що дисципліна дає: сформувати 

знання та уміння потрібні для: набуття глибоких навичок при проведенні 

наукових досліджень з ентомології; розвитку творчого мислення та покращення 

якості підготовки фахівців із захисту рослин; доцільного розрахунку витрат на 

виконання захисних заходів від шкідливих комах при впровадженні отриманих 

результатів у виробництво. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

основні методи проведення експерименту; загальні принципи і етапи 

планування та вимоги, які висуваються до постановки і проведення дослідів в 

ентомології; принципи планування схеми досліду, основні способи розміщення 

варіантів на дослідній ділянці; правильне ведення і оформлення документації та 

звітів за результатами досліджень; вміти: проводити польові та лабораторні 

досліди з вивчення видового складу комах різних агроценозів, їх біології, 

екології та шкідливості; закладати досліди для встановлення ефективності 

засобів захисту рослин; прогнозувати ступінь шкідливості комах-фітофагів; 

розробляти і застосовувати відповідні заходи проти них; володіти основами 

статистичної обробки результатів досліджень. 

 

2. «Карантинні шкідливі організми» 

Мета дисципліни, знання та навички, що дисципліна дає: формування у 

студентів професійних знань та умінь, щодо регульованих шкідливих 

організмів 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

діагностику, біоекологічні особливості розвитку карантинних видів комах, 

кліщів, нематод; діагностику та особливості розвитку карантинних грибних, 

бактеріальних, вірусних та мікоплазменних хвороб; діагностику та 

біоекологічні особливості розвитку однорічних та багаторічних карантинних 

видів бур’янів; вміти: визначати виявлені шкідливі види комах, нематод, 

кліщів; визначати виявлені шкідливі види грибних, бактеріальних, вірусних та 

мікоплазменних хвороб; визначати виявлені види малорічних та багаторічних 

карантинних бур’янів. 

 

3. «Методологія та організація наукових досліджень у захисті рослин» 

Мета дисципліни, знання та навички, що дисципліна дає: сформувати 

знання та уміння потрібні для: формування у студентів професійних знань про 

науку, закономірності її розвитку, вплив науки на розвиток суспільства, про 

організацію наукових досліджень за допомогою різних методів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

науковий понятійно-категоріальний апарат; методологію і методи наукових 

досліджень; види та типи відповідних галузей досліджень, особливості їх 



планування, організації та проведення; вміти: проводити науковий аналіз 

теоретичних і практичних проблем певного дослідження; проводити 

дослідження та упорядковувати отримані статистичні дані; робити кількісний і 

якісний аналіз результатів дослідження; логічно та обґрунтовано викладати 

матеріали досліджень. 

 

4. «Зовнішній і внутрішній карантин рослин» 

Мета дисципліни, знання та навички, що дисципліна дає. Мета 

дисципліни – формування у студентів знань стосовно міжнародних вимог при 

імпорті, експорті підкарантинної продукції та знань щодо організації, методів 

та термінів проведення контрольних обстежень сільськогосподарських угідь, 

земель не сільськогосподарського призначення з метою виявлення карантинних 

шкідливих організмів. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

повинні знати: Закон України «Про карантин рослин», «Положення про 

Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України» та інші законодавчі 

документи, методики здійснення державного контролю за діяльністю 

розсадників, державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, діяльність яких 

пов’язана з обігом рослин, насіння і садивного матеріалу; вміти: 

використовувати знання під час проведення інспектування рослин, що ростуть 

на землях сільськогосподарського призначення, у розсадниках, садах, лісах, 

відкритому ґрунті, теплицях та в інших місцях, включаючи місця для 

зберігання, переробки і транспортні засоби для переміщення об’єктів 

регулювання; застосувати термінові заходи для локалізації та/або ліквідації 

карантинних організмів з урахуванням фітосанітарного стану, екологічної 

ситуації і економічної доцільності. 

 

5. «Управління чисельністю комах-фітофагів» 

Мета дисципліни, знання та навички, що дисципліна дає. Мета 

дисципліни – формування у студентів знань стосовно ролі абіотичних, 

біотичних і антропогенних чинників у динаміці популяцій комах-фітофагів та 

їх ентомофагів і шляхів її регулювання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студенти повинні знати: роль абіотичних, біотичних і 

антропогенних чинників у динаміці популяцій комах-фітофагів; вміти: 

самостійно приймати рішення щодо управління чисельністю комах-фітофагів 

на основі застосування сучасних методів і засобів захисту рослин. 

 

 

Контрольні питання до програми: 

1. Американський білий метелик – поширення в Україні, морфологія, 

біологія, шкідливість, шляхи розселення, фітосанітарні заходи. 

2. Західний кукурудзяний жук – поширення в Україні, морфологія, 

біологія, шкідливість, шляхи розселення, фітосанітарні заходи. 

3. Методи ентомологічної експертизи в карантині рослин. 

4. Поняття про «карантинний шкідливий організм». Перелік 

регульованих шкідливих організмів. 



5. Лунокрилі молі списку А-1 та А-2: картопляна міль, 

південноамериканська томатна міль, гватемальська міль – шкідники 

пасльонових культур, шкідливість, шляхи розселення, фітосанітарний ризик. 

6. Поняття методологія, метод, прийом у науковому дослідженні. 

7. Класифікація наукових досліджень. 

8. Синхронність розвитку комах, кормових рослин і ентомофагів 

(триотроф). Навести приклади (в насадженнях яблуні, капусти білоголової, в 

захищеному ґрунті). 

9. Поняття системного, комплексного та цілісного підходу в 

науковому дослідженні. 

10. Загальні відомості про інформацію, її класифікація і призначення у 

науково-дослідному процесі. 

11. Реалізація результатів виконаного дослідження. 

12. Експеримент в ентомології, його суть та особливості. 

13. Групи факторів середовища, які слід враховувати при проведенні 

ентомологічних досліджень. 

14. Методи дослідження ґрунтової ентомофауни. 

15. Методи дослідження комах – ксилофагів. 

16. Методи дослідження комах – хортобіонтів. 

17. Поняття «вид» та «популяція». 

18. Теорії динаміки популяцій. 

19. Економічно небезпечний рівень чисельності. 

20. Географічні особливості динаміки популяцій комах. 

21. Сезонний розвиток комах, їх кормових рослин і ентомофагів. 

22. Екологічні підходи до захисту рослин. 

23. Управління чисельністю комах-фітофагів зернових колосових 

культур. 

Управління чисельністю комах-фітофагів плодових насаджень (на 

прикладі яблуневого квіткоїда й яблуневої плодожерки). 

24. Управління чисельністю комах-фітофагів олійних капустяних 

культур. 

25. Зовнішній карантин рослин. 

26. Внутрішній карантин рослин. 

27. Організація і проведення обстежень на виявлення карантинних 

шкідливих видів комах. 

28. Інспектування об’єктів регулювання. 

29. Виявлення, локалізація та ліквідація вогнищ карантинних 

шкідливих організмів. 

30. Фітосанітарні заходи. 
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1. «Логістика і комунікації у захисті рослин» 

Мета навчальної дисципліни, знання та навички, що дисципліна дає:  

сформувати знання та уміння  потрібні для: вивчення студентами норм та 

правил проведення заходів по захисту рослин від шкідливих організмів; 

визначення шляхів удосконалення управління захистом рослин, створення 

ефективних та оптимізація існуючих систем захисту рослин до конкретних 

умов природно-кліматичної зони, області, району, господарства, поля та певної 

культури, здатних забезпечити гарантований захист рослин, збереження 

продукції та високу її якість. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

різні напрямки логістики у захисті рослин: закупівельну логістику; виробничу; 

реалізаційну, транспортну та інформаційну; специфіку спеціалізації 

господарства, ґрунтові та кліматичні умови, економічно значущі шкідливі 

організми, плани по захисту рослин та можливості їх реалізації; нормативні та 

технологічні документи (закони України, Положення, ДСТУ, санітарні правила 

та ін.); техніку та її можливості для проведення роботи по захисту рослин; 

визначати доцільність проведення заходів захисту рослин та їх ефективність; 

вміти: вірно підготувати та своєчасно провести захист рослин за оптимізованою 

системою захисту рослин; доцільно виконати профілактичні та винищувальні 

заходи, адаптувати їх по відношенню до конкретних умов господарства, поля, 

культури; скласти перспективні та поточні плани на виконання певних робіт по 

захисту рослин; обґрунтовано  провести підготовку та передпосівну обробку 

насіння або посадкового матеріалу, при необхідності провести токсикацію 

сходів необхідними речовинами; забезпечити організацію обприскування 

наземною спецтехнікою та літальними апаратами; ефективно використовувати 

об’єкти біологічного захисту рослин; визначити ефективність заходів захисту 

рослин. 

 

2. «Епіфітотіологія» 

Мета дисципліни, знання та навички, що дисципліна дає. Мета 

дисципліни: дати студентам знання щодо причини коливань інтенсивності 

розвитку хвороб, знання закономірностей розвитку основних груп патогенних 

організмів, які спричиняють епіфітотії та сформувати навички з визначення 

можливих причин раптового зростання їх кількості. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати: 

розуміння сутності масових спалахів грибних хвороб рослин, рушійні сили 

епіфітотійних процесів; вміти: прогнозувати співпадання періодів 

сприйнятливості рослини-живителя, розповсюдження інфекції і сприятливих 

для ураження умов зовнішнього середовища, визначати залежність 

інтенсивності масових спалахів хвороби від швидкості розвитку 

фітопатогенних грибів. 

 

3. «Інтегрований захист рослин» 

Мета дисципліни знання та навички, що дисципліна дає: полягає у 

вивченні студентами принципів інтегрованої системи захисту рослин, 



селекційно-генетичних, агротехнічних, біологічних, карантинних та хімічних 

заходів боротьби із шкідливими (в тому числі й карантинними) організмами та 

їх ефективного поєднання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

знати: особливості застосування основних методів захисту рослин, 

принципи складання інтегрованих систем захисту сільськогосподарських 

культур від шкідливих об’єктів, особливості захисту культур закритого грунту, 

приймати оптимальні рішення проведення захисних заходів за будь-якої 

фітосанітарної ситуації в кожному окремому регіоні. 

вміти провести діагностику обліку шкідливих організмів, розробляти інші 

види прогнозів розвитку шкідливих організмів, запроектувати інтегровану 

систему захисту сільськогосподарських культур від шкідливих об’єктів, 

визначити економічну ефективність заходів проти шкідливих організмів 

рослин. 

 

4. «Фізіологічні зміни в живих організмах при застосуванні пестицидів» 

Мета дисципліни, знання та навички, що дисципліна дає. Мета 

дисципліни – дати студентам знання щодо вивчення фізичних та хімічних 

властивостей отрут, механізму їх токсичної дії на живі організми, симптомів 

інтоксикації організму пестицидами,  токсикодинаміки, токсикокінетики, 

токсикометрії пестицидів.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати : 

характеристику токсикантів, механізм токсичної дії пестицидів на шкідливі 

організми, закономірності розвитку токсикологічного процесу на клітинному і 

популяційному рівні, токсикодинаміку, токсикокінетику, токсикометрію 

пестицидів: вміти виявляти фізіологічні зміни, які проходять в організмі комах 

під впливом інсектицидів, симптоми інтоксикації організму пестицидами, 

встановлювати критерії їх шкідливості, визначати потенційну і реальну 

небезпеку пестицидів, які застосовують в сільському господарстві для захисту 

сільськогосподарських культур від шкідливих організмів. 

 

5. «Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур 

від хвороб» 

Мета дисципліни, знання та навички, що дисципліна дає: формування у 

студентів професійних знань та умінь, щодо застосування систем захисту 

рослин, методів та способів захисту сільськогосподарських культур від 

шкідливих хвороб, що дозволяє обмежити їх шкідливість до економічно 

невідчутного рівня. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

системи захисту рослин від хвороб, методи та способи захисту їх, значення та 

порядок застосування; моніторинг і прогноз хвороб та визначення доцільності 

заходів захисту рослин та строків їх проведення; принципи планування заходів 

захисту рослин та їх проведення; нормативно-правову базу використання 

систем захисту рослин, забезпечення охорони довкілля, безпеки праці при 

застосуванні сучасних систем захисту; визначати розміри втрат урожаю від 



хвороб; обґрунтовувати на основі прогнозів різної завчасності екологічно 

орієнтовні захисні заходи сільськогосподарських культур; вміти: планувати та 

проводити організаційно-господарські, селекційно-генетичні, агротехнічні, 

біологічні, хімічні та інші заходи захисту рослин; проводити моніторинг 

хвороб, прогнозувати їх розвиток та шкідливість в залежності від конкретних 

зовнішніх умов певної зони; на основі визначеного фітосанітарного стану 

розробляти та застосовувати адаптивні до конкретних умов заходи захисту; 

обґрунтовувати доцільність використання певних засобів захисту рослин від 

хвороб залежно від зовнішніх умов та фітосанітарного стану посівів; своєчасно 

впроваджувати досягнення науки та передового досвіду в галузі захисту 

сільськогосподарських культур від хвороб. 

 

Контрольні питання до програми: 

1. Які завдання вирішує перспективний план по захисту рослин? 

2. Які матеріали використовують при складанні річного плану по 

захисту рослин? 

3. Які показники відображаються в технологічних картах? 

4. На основі яких показників визначається потреба в машинах, 

апаратурі, транспорті, робочій силі? 

5. На підставі яких даних обґрунтовується обсяг робіт по захисту 

рослин? 

6. Які агротехнічні заходи суттєво обмежують розвиток хвороб рослин? 

7. Який метод контролю розвитку хвороб є основним? 

8. Що означає термін «економічний поріг шкідливості»? 

9. Як можна визначити ефективність заходів захисту рослин? 

10. Що називають «сигналізацією» при прогнозуванні хвороб? 

11. Фітонцидні особливості рослин та їх значення в епіфітотіології. 

12. Патогенні особливості збудників хвороб, вірулентність та 

агресивність. 

13. Вплив умов навколишнього середовища на проростання спор, 

зараження рослин та розвиток хвороби. 

14. Особливості виникнення та розвитку епіфітотій. 

15. Вплив середовища на агресивність патогенів та стійкість рослин. 

16. Шляхи поширення інфекції. Механізм зараження рослини. 

17. Інтегрований захист зернових культур від шкідників, збудників 

хвороб та бур’янів. 

18. Застосування ЕПШ в інтегрованому захисті рослин від шкідливих 

організмів. 

19. Методи боротьби із шкідливими карантинними об’єктами збудниками 

грибкових хвороб. 

20. Значення імунологічних сортів і гібридів в інтегрованому захисті 

сільськогосподарських культур. 

21. Мета і завдання прогнозів в інтегрованих системах захисту рослин. 

22. Значення фітосанітарного моніторингу в інтегрованому захисті 

польових культур. 



23. Вплив  біотичних і абіотичних факторів на токсичність пестицидів. 

24. Показники токсичності пестицидів, одиниця виміру. 

25. Гемолімфа комах. Гематологічний метод дослідження як експрес 

метод для виявлення патологічних змін в гемолімфі комах при застосуванні 

інсектицидів. 

26. Токсикодинаміка пестицидів, її сутність, значення. 

27. Основні задачі  токсикології пестицидів. 

28. Токсиканти (отрути), загальна характеристика 
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