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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» 
(шифр і назва) 

Нормативна

Змістових модулів –2 

Спеціальність:
201 «Агрономія».

Курс Семестр 

Загальна кількість 
годин –90 годин

3      2-й 

Тижневе 
навантаження: 
аудиторних занять –  
4 год. 
самостійна робота 
студента – 5 год. 

Ступінь вищої освіти:
«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість

годин 
Лекції 12год. 

Лабораторні
заняття 

12 год. 

Самостійна
робота

 
66 год. 

.

Форма контролю: екзамен 

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Дисципліна  -агрофармакологія  є  обов’язковою у  професійній  підготовці

здобувачів вищої освіти. Агрофармакологія - одна з профілюючих дисциплін

у  підготовці  фахівців  з  захисту  рослин.Агрофармакологія  має  зв'язок  з

багатьма  сільськогосподарськими  та  загальнобіологічними  дисциплінами:

ботанікою,  мікробіологією,  фізіологією  рослин,  ґрунтознавством,

землеробством,  агрохімією,  біохімією,  рослинництвом,  селекцією,

ентомологією  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.
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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.

5



Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 

Теоретичні основи агрофармакології. Фізико-хімічні основи
застосування пестицидів.

Тема 1: Теоретичні основи фітофармакології.

Предмет  і  завдання  фітофармакології.  Загальні  відомості  про  пестициди  і

вимоги до них. Гігієнічна регламентація пестицидів. .(3. с.  5-20; 4.с. 7-10;  5. с.5-

17; 6. с.3-6.)

Тема 2.Основні поняття агрономічної токсикології.

Токсичність пестицидів на шкідливі організми та фактори , що її визначають.

Післядія пестицидів. Вибіркова токсичність пестицидів.( 2. с. 18-20; 3. с. 63-

76; 4. с. 16-20.)

Тема  3.  Організаційні  питання  захисту  рослин  та  використання

пестицидів. 

Методи  захисту  сільськогосподарських  культур  від  шкідливих  організмів.

Комплексне застосування пестицидів і агрохімікатів. (2. с. 23-28; 3. с. 84-95;  4. с.

28-32;   5. с.  72-85; 6. с. 12-30.

Змістовий модуль 2

Тема 4.  Вплив пестицидів на навколишнє природне середовище.

Джерела  і  причини забруднення  навколишнього  середовища пестицидами.

Вплив пестицидів  на  риб  і  водних безхребетних.  Забруднення  і  поведінка  пе

стицидів в грунті. Вплив пестицидів на грунтову мікрофлору.(2. с. 50-53; 4. с. 36-

40; 5. с. 138-142.)

Тема  5.  Класифікація  пестицидів.  Класифікація  за  призначенням.  За

хімічним складом. Гігієнічна класифікація пестицидів. ( 2. с.60-72; 3. 122-134; 4.

с. 41-48; 5. с.145-167.)

Тема 6. Способи застосування пестицидів.
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Обприскування посівів та насаджень. Протруювання насіння. Інші способи

обробки насіннєвого матеріалу. ( 2. с.78-90; 3. с. 100 -112; 4. с. 48-50; 5. с. 140-

143.)

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Номер
тижня

Вид занять
Тема заняття або завдання на

самостійну роботу

Кількість
Літера
тура

годи
н

ба-
лів

Змістовий модуль 1.
Теоретичні основи фітофармакології. Фізико-хімічні основи

застосування пестицидів.

1

Лекція 1
Теоретичні основи фітофармакології
Загальні відомості про пестициди

2 - 2,4,6

Лабораторна
робота 1

Фосфорорганічні  інсектициди  та
синтетичні піретроїди, акарициди.

2 5 2,3,9,

Самостійна
робота

Терміни та визначення агрономічної
токсикології

11 3 2,3,9,

2

Лекція 2
Основні поняття агрономічної 

токсикології.
2 - 2,4,6

Лабораторна
робота 2

Родентициди
2 5 2,3,4,5

Самостійна
робота

Дія  пестицидів   на  членистоногих,
ентомофагів та бджіл

11 3 2,3,4,5

3

Лекція 3
Організаційні  питання  захисту  ро

рослин та використання пестицидів. 
2 - 2,4,6

Лабораторна
робота 3

Фуміганти 
2 5 2,3,4,5

Самостійна
робота

Розрахування  фумігантів  на
складські  приміщення  та  запаси
продукції

11 4 2,3,4,5

4 ПМК 1

5 ПМК 1
Підсумковий контроль за

змістовий модуль 1
10

Всього за змістовий модуль 1 45 35
Змістовий модуль 2
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6

Лекція 4
Вплив  пестицидів  на  навколишнє
природне середовище.

2 - 2,4,6

Лабораторна
робота 4

Фунгіциди
2 5 2,3,4,5

Самостійна
робота

Індивідуальна  робота  (фунгіциди)
розрахування  робочого  розчину  на
посівні площи

11 3 2,3,4,5

7

Лекція 5 Класифіквція пестицидів 2 - 2,4,6

Лабораторна
робота 5

Протруйники
2 5

2,3,4,5,
11

Самостійна
робота

Індивідуальна робота (розрахування
норми витрати протруйників)

11 3 2,3,4,5

8

Лекція 6 Способи застосування пестицидів 2 - 2,4,6
Лабораторна

робота 6
Гербіциди 2 5

2,3,4,5,
11

Самостійна
робота

Індивідуальна робота (гербіциди). 
Розрахування  норми витрати 
гербіцидів

11 4
2,3,4,5,
11

ПМК 2
Підсумковий контроль за

змістовий модуль 2
10

Всього за змістовий модуль2 45 35

Екзамен 30

Всього 90 100

5. Перелік питань, що виноситься на ПМК1  

1. Предмет вивчення і міжпредметні зв’язки фітофармакології.

2. Класифікація пестицидів по об’єкту застосування.

3. Класифікація пестицидів по способу проникнення в організм.

4. Переваги і недоліки, асортимент і масштаби застосування хімічних 

засобів захисту рослин.

5. Основні напрями і рівні наукових досліджень в області пестицидів.

6. Стратегія і тактика захисту рослин.

7. Поняття про яди і отруєння, токсичність пестицидів.
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8. Фактори, що визначають токсичність пестицидів (склад і структура 

хімічної речовини).

9. Фактори, що визначають токсичність пестицидів (доза пестициду, що 

взаємодія з організмом).

Перелік питань, що виноситься на ПМК2  

10.Бар’єри на шляху проникнення пестициду до місця дії.

11.Механізм дії пестицидів. Поняття про протиотрути (антодоти).

12.Абіотичні фактори середовища, що визначають токсичність 

пестицидів.

13.Характеристика фосфорорганічних сполук. Препарати, що до них 

відносяться.

14.Характеристика синтетичних пиретроїдів. Препарати, що до них 

відносяться.

15.Загальна характеристика регуляторів росту, розвитку і розмноження 

комах (аналоги ювенільного гормону, прекоцени, екдизоїди).

16.Загальна характеристика регуляторів росту, розвитку і розмноження 

комах (антиектизоїди, нейрогормони).

17.Загальна характеристика регуляторів росту, розвитку і розмноження 

комах (атрактанти, репеленти, антифіданти ).

18.Родентициди, загальна характеристика.

19.Санітарні правила та вимоги при виготовленні і застосуванні отруєних 

принад.

20.Антикоагулянти крові, препарати, що до них відносяться.

6. Рекомендована література 
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	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	“Агрофармакології”

	1. Опис навчальної дисципліни
	- 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.
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	- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, повага до оточуючих.
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