
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АГРОФАРМАКОЛОГІЯ» 

для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня «Бакалавр» напрям 

підготовки  6.090101 «Агрономія» 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 108 годин, 3 кредити 

ЄКТС. 

 

Програма навчальної дисципліни «Агрофармакологія» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» 

спеціальності 6.090101 «Агрономія». 

 

Мета навчальної дисципліни: вивчення сучасного асортименту 

пестицидів, їх фізико-хімічних і токсиколого-гігієнічних властивостей, природи 

і механізму дії на шкідливі, корисні, теплокровні організми, рослини. 

 

Завдання навчальної дисципліни: формування знань і навиків 

грамотного використання пестицидів, раціонального і безпечного їх 

застосування щодо людини, корисних тварин та навколишньою середовища; 

наукового обґрунтування регламентів раціонального використання пестицидів; 

широкого екологічного мислення, здатності приймати оптимальні рішення за 

буль-якої фітосанітарної ситуації в сучасних технологіях вирощування 

сільськогосподарських культур 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1 Фітофармакологія як ланка в інтегрованих системах захисту рослин. 

Тема 2. Основи агрономічної токсикології та резистентність шкідливих 

організмів до пестицидів і шляхи її запобігання. 

Тема 3. Санітарно-гігієнічні основи застосування пестицидів. 

Тема 4. Хімічні засоби захисту рослин від шкідників. 

Тема 5. Хімічні засоби захисту рослин від хвороб. 

Тема 6. Препарати для допосівного обробітку посівного і садивного матеріалу. 

Тема 7. Хімічні засоби боротьби з бур’янами. 

 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність планувати та управляти часом; 

 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 



 здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

 володіння комп’ютерними навичками; 

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

 здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення; 

 здатність працювати в команді; 

 навички міжособистісної взаємодії; 

 здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань); 

 здатність працювати автономно; 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

зобов’язань; 

 прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Спеціальні предметні компетентності: 

 знати основи агрономічної токсикології,  

 знати властивості хімічних засобів захисту рослин; 

 знати переваги та недоліки пестицидів; 

 знати особливості та регламенти застосування пестицидів; 

 знати методи контролю якості пестицидів, відповідні документи, які 

регламентують правильне і безпечне застосування засобів захисту рослин, 

 знати сучасного сортимент пестицидів, класифікацію, механізми дії та 

метаболізм діючих речовин пестицидів;  

 знати санітарно-гігієнічні характеристики і напрями ефективного 

використання сучасних хімічних засобів захисту рослин; 
 

Результати навчання: 

 вміти самостійно добирати пестициди для використання в системі 

захисту рослин; 

 вміти застосовувати хімічні препарати в господарстві з урахуванням 

технології вирощування культур; 

 вміти визначати потребу господарства у агрофармакологічних засобах 

захисту рослин та засобах індивідуального захисту робітників;  

 вміти розрахувати потребу господарства у машинах для застосування 

пестицидів. 

Основними  формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Агрофармакологія» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 

здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 


