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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Коваленко Тетяна Мефодіївна, доцент, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, електронна адреса: 

ktm@vsau.vin.ua 
2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 50.1 «Основи агротоксикології», кількість кредитів ЄКТС – 5; 

кількість годин – 150 годин, у тому числі 30 аудиторних годин, 120 години 

самостійна робота; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестри, VІІІ семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

«Основи агротоксикології» належить до вибіркової навчальної 

дисципліни, освітній компонент циклу професійної та практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Хімія», «Ентомологія», «Фітопатологія», 

«Рослинництво». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Агрофармакологія». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Без організованого захисту рослин не може обійтись жодна система 

землеробства. Виходячи з цього, кожен спеціаліст сільського господарства 

повинен мати ґрунтовні знання про засоби захисту за допомогою яких 

регулюють чисельність шкідників, знищують збудників хвороб і рослини 

бур'янів. 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи агротоксикології» є 

формування у студентів професійних знань з еколого-токсикологічних 

особливостей використання пестицидів та умінь щодо принципів раціонального 

і безпечного застосування пестицидів для того щоб мінімізувати або й 

виключити негативний вплив на людину, корисних тварин та навколишнє 

середовище. 

5.3 Задачі вивчення дисципліни 

Вивчати особливості раціонального використання комплексу хімічних 

препаратів захисної дії на посівах сільськогосподарських культур, з метою 

обмеження їх шкодочинності до екологічно невідчутного рівня. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи агротоксикології» належить до 

вибіркових дисциплін.  

Формується із наступних програмних компетентностей:  

Загальна компетентність: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 
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ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 10. Здатність працювати в команді. 

ЗК 14. 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, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Фахова компетентність 

ФК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, 

комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за сучасними принципами і 

методами. 

ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів. 

ФК 4. Здатність виявляти, локалізувати і ліквідовувати регульовані 

шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної 

експертизи. 

ФК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на 

об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення. 

ФК 6. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, екологічні, 

економічні) внаслідок занесення чи поширення регульованих шкідливих 

організмів. 

ФК 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. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 5. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні 

методи та інформаційні технології у професійній діяльності. 

ПРН 8. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 
 

№
 т

и
ж

н
я
 

 

Назва теми 
Форми організації 

навчання та 
кількість 

годин 

Самостійн 

а робота, 

кількість 

годин 
лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 Тема 1. Вступ. Основи агрономічної 

токсикології. 

2 2 15 



 

2 Тема 2. Токсичність пестицидів. Дія та 

післядія пестицидів на рослину. 

2 2 15 

3 Тема 3. Токсичність пестицидів для 

шкідливих організмів та фактори, що її 

обумовлюють. 

2 2 15 

4 Тема4. Резистентність шкідливих організмів і 

шляхи запобігання їй. 

2 2 15 

5 Тема 5. Організаційні питання захисту рослин 
та використання пестицидів 

2 2 15 

6 Тема 6. Фізико-хімічні основи 

застосування пестицидів. 
2 2 15 

7 Тема 7. Вплив пестицидів на навколишнє 

природне середовище. 

2 2 15 

8 Тема 8. Основні принципи класифікації 

пестицидів 
2 

 
15 

 Разом 16 14 120 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Графік самостійної роботи 
№ 
з/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 
виконання 

Форма та метод 
контролю 

1 Підготовка до практичних занять 100 щотижнево Усне та письмове 
(тестове) 

опитування 

2 Виконання індивідуальних 
завдань 

20 2 рази в 
семестр 

Усне опитування 

 Разом 120 - - 

 

Список основної та додаткової літератури 

Основна література 

1. Білик М.О. Захист злакових і бобових культур від шкідників, хвороб і 

бур’янів: Навчальний посібник/ М.О. Білик, М.Д. Євтушенко, Ф.М. Марютін, 

В.К. та ін.; за ред. В.К. Пантєлєєва. – Х.: Еспада, 2005. – 672 с. 

2. Гар К.А. Инсектициды в сельском хозяйстве. - М. Агропромиздат. 

1985. - 185 с. 

3. Євтушенко М.Д., Марютін Ф.М. Фітофармакологія. - К: Вища освіта, 

2004. - 43 1 с. 

Додаткова література 

1. Євтушенко М.Д. Пестициди і технічні засоби їх застосування / За ред. 

М.Д. Євтушенка, Ф.М. Марютина. – Харків, 2001. – 347 с. 

2. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в 

Україні. – К.: Юнівест Медіа, 2018. С. 831. 

3. Державні санітарні правила транспортування, зберігання та 

застосування пестицидів у народному господарстві.- К., 1998.- 70 с. 

4. Фітофармакологічний довідник / За ред. Євтушенка, Ф.М. Марютина. 

– Харків, 2000. – 512 с. 

 



 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами практичних та семінарських занять – 50 балів 

(усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та 

ін. та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, реферат, 

виклад матеріалу на задану тему в письмовому вигляді та ін.); рубіжний 

контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів; підсумковий 

контроль, (залік в усній або тестовій формі) – 30 балів. Якщо студент протягом 

семестру набрав (отримав) менше 35 балів, він до заліку не допускається. Крім 

того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та 

рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової контрольної роботи. 

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній 

освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено 

опанування освітнього компонента. 

 

8. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконня самостійної роботи, заохочення 

студентів до науково-дослідної роботи. 


