
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕРБОЛОГІЯ» 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 201 – Агрономія 

 
Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальнакількість годин та кредитів становить 90 годин 2,5 кредитів ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 
Програма навчальної дисципліни «Гербологія» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» за 
спеціальністі6.090101 «Агрономія». 

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців системи 
знань і умінь із біологічних особливостей бур'янів, закономірностей утворення 
бур'янового компонента агрофітоценозів, взаємовпливів між культурними 
рослинами і бур'янами та складання системи контролю забур'яненості полів, 
інтегрованої в сучасні технології вирощування культурних рослин. 

Завдання навчальної дисципліни:забезпечити підготовку фахівця до 
професійної діяльності, реалізацію на практиці системи рекомендованих 
заходів, спрямованих на ефективне контролювання бур'янів у агрофітоценозах 
за різних систем землеробства. 

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Рослинні угруповання на агроландшафтах. Конкурентна здатність 
культурних рослин у агрофітоценозах.  
Тема 2. Поняття про бур'яни та їхню шкодочинність 
Тема 3. Еколого-біологічні властивості бур'янів.  
Тема 4. Системність заходів контролю забур'яненості ріллі. Запобіжний 
спосіб контролювання забур’яненості агрофітоценозів 
Тема 5. Винищувальний спосіб контролю забур’яненості ріллі 
У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності ⃰ : 
Загальні компетентності: 
– здатність до  абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
– знання та розуміння предметної області професійної діяльності; 
– 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; 
– здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 
– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
– здатність працювати автономно; 
– навики здійснення безпечноїдіяльності; 
– прагнення до збереження навколишнього середовища;  
– здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 
 



Спеціальні предметні компетентності: 
– здатність здійснювати технологічні операції по захисту посівів 

сільськогосподарських культур від бур’янів;  
– вміти застосовувати методику обліку та оцінювання потенційної і 

актуальної забур'яненості ріллі, прогнозування сходів бур'янів та 
моніторингу забур'яненості сільськогосподарських угідь; 

– складати і застосовувати систему запобіжних та винищувальних заходів 
проти бур'янів, інтегрованої в сучасні технології вирощування 
сільськогосподарських культур; 

– застосовувати методику розрахунку технологічної, господарської, 
економічної і енергетичної ефективності заходів контролю бур'янів та їх 
екологічної допустимості; 

Результати навчання: 
– уміннявизначати поширені в Україні види бур'янів за насінням та 

рослинами у різних фазах їх розвитку; 
– уміннявизначати потенційну та актуальну забур'яненість ріллі, оцінювати 

їх рівень, складати карту забур'яненості полів сівозміни; 
– складати прогноз сходів бур'янів та розраховувати термінальну 

забур'яненість посівів; 
– розраховувати еколого-економічні пороги забур'яненості конкретних 

полів як критерій рентабельного і екологічно допустимого застосування 
заходів її контролю; 

– складати і реалізовувати на практиці систему заходів контролювання 
забур'яненості полів, адаптовану до конкретних умов агроландшафту, 
інтегровану в сучасні технології вирощування сільськогосподарських 
культур 

– навички оцінювання, інтерпретації й синтезу теоретичної інформації та 
практичних, виробничих і дослідних даних в галузях 
сільськогосподарського виробництвапов’язаних з технологічними 
процесами в агрономії;  

– уміння обґрунтовано використовувати гербіциди, з урахуванням їхніх 
хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище;  

– навички управліннякомплексними діями або проектами, відповідальність 
за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах;  

– вміти застосовувати фахові компетентності. 
 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Гербологія» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів 
вищої освіти. 
 
Вид підсумкового контролю –іспит. 
 
 


