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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Вергелес Павло Миколайович, доцент, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та 

захисту рослин, електронна адреса: pasha425@gmail.com 
2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 24 «Агрофармакологія» 

кількість кредитів ЄКТС – 5; кількість годин – 180 годин, у тому числі 

112 аудиторних годин, 38 години самостійна робота; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – два семестри, VІІ-VIII семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

«Агрофармакологія» належить до нормативної навчальної дисципліни, 

освітній компонент циклу професійної та практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

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

«Гербологія», «Мікробіологія», «Моніторинг поширення і прогноз розвитку 

шкідників, хвороб і бур’янів». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися 

при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Інтегрований захист 

рослин», «Біологічний захист рослин. 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Однією з найважливіших складових інтегрованої системи захисту 

рослин поряд з карантином, агротехнічним, біологічним та фізико-

механічним методами є застосування засобів захисту рослин. На світовому 

ринку пестицидів, складовою частиною якого є Україна, постійно 

поновлюється сортимент препаратів, які забезпечують кращу ефективність 

в захисті рослин, безпечність при роботі з ними, а також екологічно та 

економічно прийнятні для виробників сільськогосподарської продукції. 

Правильне використання засобів захисту рослин – справа не тільки 

важлива, а й дуже складна, адже сортимент препаратів надзвичайно великий 

і характеризується значним розмаїттям властивостей, призначень, 

особливостей дії, впливу на людину, теплокровних тварин і корисні 

організми, поведінки в навколишньому середовищі та післядії. 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 

Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та 

навичок для застосування в професійній діяльності у сфері агрономії на 

основі вивчення закономірностей фізіологічних і біохімічних змін у живих 

організмах під впливом хімічних речовин різного походження і на цій основі 

установлює закономірності регулювання чисельності шкідливих організмів в 

агроценозах, багаторічних і лісових насадженнях, способи та умови 

застосування цих речовин. 

5.3 Задачі вивчення дисципліни 

Вивчення властивостей хімічних препаратів, механізм їх дії на 
культурні рослини і шкідливі організми, вміти грамотно користуватися 
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сучасними технічними засобами їх внесення, мати високу самодисципліну 
і вміння організовувати робочі процеси 

5.4 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Агрофармакологія» належить до нормативних 

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. 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

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. 

ФК 10. Здатність організовувати роботи зі зберігання, транспортування, 

торгівлі та застосування засобів захисту рослин, спрямовані на адаптацію 

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. 
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ПРН 6. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

ПРН 7. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин. 

ПРН 8. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати 

організацію виробничих процесів під час проведення заходів із захисту 

рослин. 

ПРН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички 

працівників, задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин. 

ПРН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і 

карантину рослин та оперативно реагувати на зміни в законодавстві. 

ПРН 12. Дотримуватися вимог охорони праці. 

ПРН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики 

в професійній діяльності. 

ПРН 15. Усвідомлювати цінність захисту незалежності, територіальної 

цілісності та демократичного устрою України. 

ПРН 16. Знати основні історичні етапи розвитку предметної області. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 
 

№
 т

и
ж

н
я
  

Назва теми 
Форми організації 

навчання та кількість 
годин 

Самостійна 

робота, 
кількість годин 

лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 Основні методи регулювання чисельності 

шкодочинних організмів 

2 2 1 

2 Предмет і завдання дисципліни 

агрофармакологія, історія розвитку хімічного 
захисту 

2 2 1 

3 Історія розвитку хімічного захисту 2 2 1 

4 Пестициди та їх класифікація 2 2 1 

5 Агрономічна токсикологія 2 2 1 

6 Механізм діїпестицидів 
2 2 1 

7 Біологічні основи застосування 
пестицидів 

2 2 1 

8 Резистентність. Шляхи подолання 
2 2 1 

9 Перетворення пестицидів в 
навколишньому середовищі 

2 2 1 

10 Вплив пестицидів нанавколишнє середовище 2 2 1 

11 Моніторинг фітосанітарного стану 2 2 1 

12 Екотоксикологічний моніторинг 2 2 1 

13 Оцінка ефективностііекологічноїбезпеки 
пестицидів 

2 2 1 

14 Небезпека застосування фальсифікованих 
пестициді 

2 2 1 

15 Препаративні форми пестицидів 2 2 2 

16 Способи застосування пестицидів 2 2 2 
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17 Техніка длязахистурослин 2 2 2 

18 Інсектициди та акарициди. Їх класифікація 2 2 2 

19 Діючі речовини інсектицидів. Особливості 

застосування 

2 2 2 

20 Фунгіциди. Їх характеристики 2 2 1 

21 Діючі речовини фунгіцидів. Особливості 

застосування 

2 2 2 

22 Протруйники. Особливості застосування 2 2 2 

23 Гербіциди, десиканти та їх класифікація. 2 2 2 

24 Діючі речовини гербіцидів. Особливості 
застосування 

2 2 2 

25 Регулятори росту рослин 2 2 2 

26 Біопрепарати 2 2 1 

27 Прогноз розвитку – основа 
екологізованого захисту 

2 2 1 

28 Заходи безпеки при роботі з пестицидами 2 2 1 
 Разом 56 56 38 

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 28 щотижнево Усне та письмове 

(тестове) 
опитування 

2 Виконання індивідуальних 
завдань 

10 3 рази в 
семестр 

Усне опитування 

 Разом 38 - - 

 

Список основної та додаткової літератури 

Основна література 

1. Вергелес П.М., Окрушко С.Є., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., 

Голюк Ю.В. Довідник з використання хімічних препаратів в захисті 

рослин від бур’янів.- РВВ ВНАУ. Вінниця, 2015. 160 с. 

2. Пльонсак В.А. Фітофармакологія: Навчальний посібник. – 

Вінниця: Едельвейс, 2006, – 380 с. 

3. Евтушенко М.Д. Фітофармакологія: Навчальний посібник. – К.: 

Вища освіта, 2004, – 431 с. 

4. Бруннер Ю.М. Визначник основних шкідників цукрових 

буряків. - К.: Урожай, 1975. – 64 с. 

5. Васильев В.П., Лившиц И.З. Вредители плодовых культур. – 

М.: Колос, 1972. – 80 с. 

6. Веселовський І.В., Лисенко А.К., Манько Ю.П. Атлас-

визначник бурʼянів. – К.: Урожай, 1988. – 71 с. 

7. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных 

насаждений. Методы и средства борьбы с вредителями, системы 

мероприятий по защите растений. /Под ред. акад. АН УССР В.П. 
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Васильева. – К.: Урожай, 1975. – Т.3 –  526 с. 

8. Довідник із захисту рослин /За ред. М.П. Лісового.- К.: 

Урожай.-1999.– 743с. 
9. Довідник із захисту польових культур /За ред. В.П. Васильєва, 

М.П. Лісового – К.: Урожай, 1993. – 224 с. 

10. Єрмоленко В.М. Атлас комах-шкідників польових культур. – 

К.: Урожай, 1984. – 128 с. 

11. Покозій Й.Т., Писаренко В.М. Моніторинг шкідників 

сільськогосподарських рослин. Підручник. К. Аграрна освіта. 2010. 223 с. 

12. Станкевич С.В., Забродіна І.В. Моніторинг шкідників 

сільськогосподарських культур. Навчальний посібник. Харків. 2016. 216 с. 

13. Федоренко В.П. Стратегія і тактика захисту рослин. Т1. К. 

Альфа- стевія. 2012. 524 с. 

14. Федоренко В.П. Стратегія і тактика захисту рослин. Т2. К. 

Альфа-стевія. 2015. 784 с 

Додаткова література 

1. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в 

Україні. – К.: Юнівест Медіа, 2020. С. 1023. 

2. Державні санітарні правила транспортування, зберігання та 

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

3. Періодична література: журнали „Карантин і захист рослин”, 

„Фермер”, „Пропозиція”, „Зерно”, „Агроном” та ін. 

 
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, (іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів. Якщо 

студент протягом семестру набрав (отримав) менше 35 балів, він до іспиту 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 виконя самостійної роботи, заохочення 

студентів до науково-дослідної роботи. 


