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Практичні заняття: 40 год./ 12 год. 

Самостійна робота: 115 год/ 171 год 

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна/заочна 

Форма підсумкового 
контролю 

Екзамен/екзамен 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 
ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
Лектор 

 

Олійник Оксана Олексіївна, 
доцент, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства 

Вікіситет https:// http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Олійник Оксана 
Олексіївна 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0796-6022 

Як комунікувати  https://o.o.oleinik@nuwm.edu.ua 
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 
MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=143 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація навчальної 
дисципліни 

Мета викладання дисципліни “Агрофармакологія” полягає у 
вивченні студентами сучасних засобів хімічного захисту рослин 
від шкідників, хвороб та бур’янів, методів їх застосування, 
механізму дії та впливу на оточуюче середовище, а також, 
принципів розробки та впровадження інтегрованих систем 
захисту рослин. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: вивчення 
сучасного переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 
використання в Україні; оволодіння способами та правилами 
застосування пестицидів; вивчення механізм дії та токсичність 
різних агрохімікатів; оволодіння методиками діагностики та 
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обліку шкідливих об’єктів на сільськогосподарських культурах; 
навчитись розробляти прогнози розвитку шкідливих об’єктів; 
оволодіння основними принципами інтегрованого захисту 
рослин; ознайомлення з інтегрованими системами захисту 
рослин по основним сільськогосподарським культурам. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен  

знати: сучасні пестициди та агрохімікати, правила їх 
класифікації, механізм дії та ступінь токсичності, способи та 
особливості їх застосування, обмеження по застосуванню 
пестицидів; принципи складання інтегрованих систем захисту 
сільськогосподарських культур від шкідливих об’єктів; 
особливості захисту культур закритого ґрунту. 

вміти: проводити аналіз сучасного асортименту пестицидів 
по їх фізико – хімічним, біологічним та токсикологічним 
властивостям; вірно підбирати препарати для певних хвороб 
та шкідників, розраховувати необхідну кількість препарату, 
застосовувати хімічні препарати захисту рослин на практиці, 
проводити діагностику та облік шкідливих організмів; 
розробляти різні види прогнозів розвитку шкідливих 
організмів; запроектувати інтегровану систему захисту 
сільськогосподарських культур від шкідливих об’єктів, 
визначати економічну ефективність заходів проти шкідливих 
організмів рослин. 

Посилання на 
розміщення  навчальної 
дисципліни  на 
навчальній платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=159 
 

Компетентності ФК1. Здатність використовувати базові знання основних 
підрозділів аграрної науки (рослинництво, землеробство, 
селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, 
овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація 
в рослинництві, захист рослин). 
ФК3. Знання та розуміння основних біологічних і 
агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних з 
вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин. 
ФК8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у 
процесі вирощування сільськогосподарських культур шляхом 
розуміння їх біологічних особливостей та використання як 
теоретичних, так і практичних методів.  

Програмні результати 
навчання 

ПРН7. Демонструвати знання і розуміння принципів 
фізіологічних процесів рослин в обсязі, необхідному для 
освоєння фундаментальних та професійних дисциплін. 
ПРН9. Володіти на операційному рівні методами 
спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, а також 
культивування об’єктів і підтримання стабільності  агроценозів 
із збереженням природного різноманіття. 
ПРН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та 
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спеціальної професійної підготовки  в обсязі, необхідному для 
спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії. 
ПРН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення 
виробничих проблем  відповідно до зональних умов. 
ПРН13. Проектувати та організовувати заходи вирощування 
високоякісної сільськогосподарської продукції та відповідно 
до чинних вимог. 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА 

Лекційні заняття – 40 год.   Практичні заняття – 40 год.  

 Самостійна робота – 115 год. 

Методи та 
технології навчання  

Тренінги,обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні 
дослідження 

Засоби навчання  Мультимедіа, проекційна апаратура, інформаційно-комунікаційні 
системи, програмне забезпечення  

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 

Кількість годин, 
результати 
навчання, 
література 

Опис дисципліни 

1 семестр 

Змістовий модуль 1. ОСНОВИ АГРОНОМІЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ 

Тема 1. Вступ до агрофармакології 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год 
ПРН7, ПРН10 
Література: [1, 3, 17] 

Сучасний стан та перспективи розвитку хімічного методу захисту 
рослин. Комплекс заходів захисту рослин від шкідників, хвороб та 
бур’янів – агротехнічний, фізичний, механічний, карантин рослин, 
біологічний та хімічний.  
Основні напрямки використання хімічних та біологічних засобів 
захисту рослин. Сучасний асортимент пестицидів та вимоги до них.  
Класифікація пестицидів за хімічним складом, об’єктами 
застосування, способами надходження в організм та 
особливостями дії. 

Тема 2. Способи застосування пестицидів  

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН9, ПРН10, 
ПРН13 
Література: [1, 8, 9] 

Препаративні форми пестицидів. Допоміжні речовини. 
Призначення допоміжних речовин при виготовленні пестицид них 
препаратів. Наповнювачі для порошкових препаратів. 
Розчинники, емульгатори, змішувачі, стабілізатори. Обприскування. 
Суть методу, особливості застосування. Дисперсні системи, що 
застосовуються для обприскування: розчини, суспензії, емульсії. 
Вимоги до методу обприскування. Наземне обприскування, 
авіаобприскування, мало об’ємне, дрібнокраплиннє 
обприскування, УМО. 
Обпилювання. Суть методу, особливості застосування. Переваги та 
недоліки. Вимоги до дустів та якості обпилювання. Розподіл та 
затримання препаратів на різних об’єктах. 

Тема 3. Токсичність пестицидів для шкідливих організмів 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 

Поняття про отрути та отруєння. Токсичність пестицидів. Порогова, 
сублетальна та летальна дози токсичності. Кількісні показники 
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ПРН11, ПРН13 
Література: [2, 8, 9, 
17] 

токсичності та способи їх експериментального визначення.  
Надходження отруйних речовин у клітину. Надходження отруйних 
речовин в організм та їх перетворення. Роль ферментних систем в 
детоксикації пестицидів. Місця локалізації та шляхи виведення 
отрут з організму. 
Залежність токсичної дії отрут від їх хімічного складу та будови. Дія 
отрути залежно від дози та експозиції. Фактори, які  впливають на 
тривалість контакту пестициду з шкідливим організмом (властивості 
пестициду, особливості застосування, метеорологічні умови, 
поведінка шкідників). Морфологічні та біохімічні особливості 
зовнішнього покриття, захисні реакції організмів. 
Фактори, які впливають на перетворення пестицидів в організмі. 
Вибіркова токсичність пестицидів. Поняття про вибіркову 
токсичність. Коефіцієнт вибірковості. Причини, які зумовлюють 
вибіркову токсичність. Значення вибірковості для захисту рослин. 

Тема 4. Стійкість і резистентність шкідливих організмів до пестицидів 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН10, ПРН11, 
ПРН13 
Література:[3,8,7,17] 

Природна та набута стійкість. Захисні реакції організму. 
Індивідуальна та видова специфічність на отрути. Відмінність в 
чутливості до отрут залежно від стадії розвитку, віку, статі та 
фізіологічного стану організмів. Групова та перехресна стійкість. 
Причини виникнення стійкості організмів проти отрут. Заходи 
подолання стійкості шкідливих організмів проти дії отрут. Заходи 
боротьби з набутою стійкістю. 

Тема 5. Ад'юванти.  

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН7, ПРН13 
Література: 
[11,12,13] 

Поняття про ад'юванти. Класифікація ад'ювантів, особливості 
застосування. Призначення ад'ювантів. Сучасний асортимент 
ад'ювантів. 

Змістовий модуль 2. ЗАСТОСУВАННЯ ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН 

Тема 6.Інсектициди 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН7, ПРН13 
Література: 
[2,3,8,17] 

Класифікація інсектицидів, особливості застосування. Основні 
хімічні класи діючих речовин інсектицидів. Неонікотиноїди. 
Синтетичні піретроїди. Фосфорорганічні сполуки. Антраніламіди. 
Авермектини.  

Тема 7. Фунгіциди 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН7, ПРН13 
Література: 
[2,3,8,17,10] 

Класифікація фунгіцидів. Вибірковість та специфічність дії. Біологічні 
основи застосування. Основні принципи добору хімічних засобів 
для боротьби з хворобами рослин. 
Фунгіциди для обробки рослин в період вегетації. Контактні 
фунгіциди захисної дії. Неорганічні препарати з- вмістом міді; 
бордоська рідина, мідний купорос, хлорокис міді. Похідні 
дитіокарбомінової кислоти. Комбіновані препарати міді та 
дитіокарбомінової кислоти. 
Контактні фунгіциди захисної та лікувальної дії. Препарати 
неорганічної сірки; сірка розмелена, сірка колоїдна, вапняно – 
сірчаний відвар. 
Фунгіциди системної дії. Похідні бензимідазолу. Препарати різних 
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груп. Фунгіциди для обробки посівного та садивного матеріалу. 
Препарати для внесення в ґрунт. 

Тема 8. Гербіциди. Дефоліанти і десиканти. 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН7, ПРН13 
Література: 
[2,3,8,17] 

Класифікація гербіцидів. Особливості дії гербіцидів на рослини та 
причини їх вибірковості. Методи та строки застосування гербіцидів. 
Ефективність хімічних прополювань сільськогосподарських культур. 
Норми витрат гербіцидів, норми витрат рідини. Гербіциди 
контактної дії. Мінеральні масла. Похідні фенолу. Гербіциди 
системної дії. Похідні аліфатичних карбонових кислот, 
феноксиоцтової кислоти, карбамінової та дітіокарбамінової 
кислоти, похідні сечовини, гетероциклічні сполуки.  
Дефоліанти, десиканти, ретарданти. Загальна характеристика групи. 

Тема 9. Фумігація 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН7, ПРН13 
Література: [1,2,8] 

Загальна характеристика фумігантів. Представники різних хімічних 
груп. Родентициди (зооциди). Загальна характеристика. Неорганічні 
та органічні сполуки – похідні різних груп. Нематоциди. 
Характеристика групи. Атрактанти і репеленти. Харчові та статеві 
приваблюючи речовини. Синтетичні статеві Атрактанти і 
перспективи їх застосування. Відлякуючи речовини. Репеленти для 
захисту багаторічних насаджень від пошкоджень ссавцями.  
Хемостерилянти. Антиметаболіти та алкілуючи речовини. Переваги, 
недоліки та перспективи застосування. 

Тема 10. Особливості застосування пестицидів 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
РН1, РН13ПРН7, 
ПРН10, ПРН13 
Література: 
[3,11,12,13,15] 

Мета, завдання та принципи комбінування пестицидів, сумісність та 
доцільність. Явище адитивності, синергізму та антагонізму. 
Залежність добору пестицидів від видового складу та поширення 
шкідливих організмів. Прогнози поширення шкідливих організмів – 
основа раціонального застосування пестицидів. Завдання та 
принципи районування при використанні пестицидів. Застосування 
пестицидів у системі боротьби з карантинними шкідниками. 

2 семестр 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МЕТОДИ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДЛИВИМИ ОБ’ЄКТАМИ 

Тема 1. Методи боротьби зі шкідниками, збудниками хвороб рослин та бур’янами 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН9, ПРН10 
Література: [4,5,6] 

Роль та місце агротехнічного методу в інтегрованому захисті 
рослин. Основні агротехнічні заходи в захисті рослин: сівозміна, 
підготовка насіннєвого матеріалу, система обробітку ґрунту, 
система удобрення, обмеження чисельності бур’янів, строки та 
способи сівби й збирання врожаю, використання стійких щодо 
шкідників рослин. Їх суть, зміст та значення в захисті рослин. 
Фізико – механічний метод. Генетичний метод: променева 
стерилізація комах, хімічна стерилізація комах, внутрішньовидова 
цитоплазматична несумісність, отримання бездіапаузних комах.  
Використання біологічно – активних речовин в боротьбі зі 
шкідниками: регулятори росту і розмноження комах, феромони, 
кайромони.. Механічний та імунологічний методи. Їх суть, значення, 
умови проведення та об’єкти застосування. 

Тема 2. Пестициди в інтегрованих системах 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 

Хімічний метод. Особливості застосування інсектицидів, фунгіцидів 
та гербіцидів в інтегрованих системах. Проведення хімічних заходів 
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ПРН7, ПРН13 
Література: [4,5,6,9] 

боротьби. Організація проведення хімічних та біологічних заходів 
по захисту рослин.  
Прийняття рішення про застосування пестицидів проти шкідників, 
збудників хвороб та бур’янів. Критерії прийняття рішення. 

Тема 3. Теоретичні основи застосування біологічного методу захисту рослин 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН11, ПРН13 
Література: 
[4,5,7,26] 

Теоретичні основи застосування біологічного методу в захисті 
рослин. Способи розмноження паразитів. Способи зараження 
живителя паразитами. Кормова спеціалізація в агроценозах. 
Динаміка популяцій та шляхи її регулювання. Загальні умови 
застосування зоофагів. Функціональна та чисельна реакції зоофагів 
на збільшення щільності популяції живителя. 
Симптоми інфекційних захворювань шкідників, візуальна 
діагностика. Рівні ефективності ентомофагів, за яких винищувальні 
заходи недоцільні. Методи аналізу ентомопатогенних 
мікроорганізмів; паразитичних червів, зараженості яєць яйцеїдами, 
ентомофагів комах, що живуть у нижньому ярусі рослинності; хижих 
кліщів та інших ентомофагів. 

Тема 4. Біологічні засоби захисту рослин 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН7, ПРН13, ПРН9 
Література: 
[4,5,6,26] 

Мікробіологічні препарати, які використовують для регулювання 
чисельності шкідливих організмів. Особливості отримання та 
характеристика вірусних препаратів. Бактеріальні препарати 
(лепидоцид, гомелін). Грибні препарати, їх характеристика та 
особливості отримання. Біологічно – активні речовини – продукти 
мікробіологічного синтезу. Методика відбору проб та критерії 
оцінки якості мікробіологічних препаратів. 

Тема 5. Методи обліку щільності популяції шкідників 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН9, ПРН13 
Література: 
[4,5,6,26] 

Характеристика, умови та техніка виконання обліку шкідників, що 
мешкають в ґрунті, на поверхні ґрунту, на рослинах та всередині 
рослин. Облік шкідників за допомогою сачка. Вибір маршруту 
обстеження, кількості проб та їх розміру. Аналіз отриманих даних. 
Первинна обробка результатів обліку розповсюдження шкідливих 
організмів. 
Методи обліку шкідників овочевих культур у теплицях. Умови і 
засоби проведення обліку шкідників у теплицях. Виявлення, 
діагностика та облік шкідливих кліщів, сисних комах (попелиць, 
тепличної білокрилки, трипсів), мінуючи мух та листоїд них 
шкідників. Строки проведення обстежень та шкали бальної оцінки 
відповідних пошкоджень рослин. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ОСНОВИ РОЗРОБКИ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ РОСЛИН 

Тема 6. Облік основних хвороб рослин 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН9, ПРН13 
Література: 
[4,5,6,10,26] 

Методи виявлення розповсюдження хвороб. Облік 
розповсюдженості та інтенсивності ураження хворобою. Шкали 
оцінки ступеня ураження рослин. Розрахунок розвитку хвороби.  
Зовнішні ознаки прояву та терміни визначення сажкових хвороб, 
іржи, борошнистої роси та пероноспорозу. Визначення втрат 
врожаю від розвитку хвороб.  
Діагностика і облік хвороб овочевих культур у закритому ґрунті. 
Методи діагностики бактеріальних хвороб. Візуальний, 
мікроскопічний, мікробіологічний, серологічний та молекулярний 
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методи. Методи діагностики вірусних хвороб. Їх характеристика. 
Методи обліку інфекційних хвороб овочевих культур у закритому 
ґрунті. Розрахунок показників фітосанітарного стану. Методи обліку 
хвороб огірка (аскохітоз, пероноспороз, борошниста роса). Методи 
обліку хвороб помідора (плямистості, гнилі, фузаріозне в’янення). 

Тема 7. Прогноз розвитку шкідливих об’єктів 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН9, ПРН13 
Література: 
[4,5,6,26] 

Мета та завдання прогнозу в інтегрованих системах захисту рослин. 
Багаторічний, довгостроковий та короткостроковий прогнози. Фази 
динаміки шкідників. Принципи і методи розробки прогнозів. 
Прогнозування розвитку шкідників, хвороб та бур’янів. 
Фітосанітарна діагностика. Агрономічна, гідрометеорологічна та 
агротехнічна інформація необхідна для оцінки фітосанітарного 
стану. 
Оцінка шкодочинності та використання ЕПШ. Три аспекти обліку та 
оцінки шкодочинності. Оцінка пошкодження рослин. Методика 
відбору проб та критерії оцінки. Використання економічних порогів 
шкодочинності (ЕПШ). Основні критерії доцільності застосування 
пестицидів проти шкідників, збудників хвороб та бур’янів (за ЕПШ). 

Тема 8. Принципи інтегрованого захисту рослин 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН9, ПРН10, 
ПРН13 
Література: 
[4,6,10,26] 

Особливості інтегрованих систем захисту рослин. Роль основних 
заходів захисту рослин в інтегрованих системах. Шкідливі 
організми, що пошкоджують різні частини рослин. Концептуальна 
модель інтегрованої системи заходів. Особливості планування 
заходів боротьби зі шкідливими об’єктами. 

Тема 9. Особливості інтегрованих систем захисту сільськогосподарських культур 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН9, ПРН10, 
ПРН13 
Література: [4,10,26] 

Особливості захисту озимих зернових колосових культур від 
шкідливих об’єктів по етапам органогенезу. Інтегрована система 
захисту картоплі від шкідників, хвороб та бур’янів. Захист овочевих 
культур відкритого ґрунту. Інтегрована система захисту посівів від 
бур’янів. 

Тема 10. Система захисту овочевих культур у закритому ґрунті 

лекцій – 2 год. 
практ. – 2 год. 
ПРН9, ПРН10, 
ПРН13 
Література: 
[4,5,6,26] 

Захист овочевих культур закритого ґрунту від шкідливих організмів. 
Профілактичні заходи: знезаражування культиваційних споруд, 
тепличних ґрунтів, інвентарю, знарядь виробництва, насіння та 
розсади. 
Карантинні та організаційні заходи. Агротехнічні заходи. 
Використання біологічних та хімічних засобів захисту рослин. 
Використання ентомофагів – кліща фітосейулюса та енкарзії. 
Застосування триходерміну – БЛ, ампеломіцину, грибного 
препарату нематофагіну. 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність до 
навчання, комунікаційні якості, навички письмового спілкування, 
налагоджувати контакти з незнайомцями, уміння слухати і 
запитувати, формування власної думки та прийняття рішення та 
інші. 

Форми та методи 
навчання 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним 
та проблемним методами навчання.  

− лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з 
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мультимедійним супроводом. На практичних заняттях 
розглядаються та розв’язуються задачі, наближені до реальних 
ситуацій: використовується роздатковий матеріал (наочність) для 
формування у студентів системного мислення; 

− проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

− задаються провокаційні питання. 
Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 
літератури, а також періодичних видань. 
При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального 
процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, 
таких, як: проблемні лекції, дискусії, кейс-метод, метод мозкового 
штурму, метод вільних асоціацій, метод "переваги та недоліки". 
Під час лекційних та практичних занять застосовуються 
мультимедійний проектор, ноутбук, бібліотечні та інтернет фонди 
нормативно-правових документів (закони, постанови КМУ, ДСТУ, 
ISO), Google таблиці і Google-форми (корпоративна підписка), 
навчальні посібники, монографії, наукові та популярні статті. 
Студенти використовують методичний матеріал, підготовлений 
викладачем: презентації за лекціями, конспекти лекцій, методичні 
вказівки до практичних занять (лабораторні роботи) і самостійної 
роботи. 
Студенти всіх форм навчання мають доступ до навчальних 
матеріалів, методичного забезпечення та інструкцій щодо 
самостійного опрацювання тем курсу на платформі Moodle та 
цифрового репозиторію НУВГП. 

Порядок та критерії 
оцінювання 

Процедури проведення поточного та підсумкового контролів знань 
здобувачів у НУВГП регламентовано Положенням про семестровий 
поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти форми та зміст контрольних заходів. 
Система оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за 
100-бальною шкалою. Ця шкала розподіляється на дві частини:  
60 балів – поточна складова оцінювання; 40 балів – модульна 
складова оцінювання. 
Передбачено два модульних контролі знань у кожному семестрі.  
Модульний контроль проходитиме у формі тестування із 
застосуванням системи Moodle.  
У тесті 32 запитання різної складності:  
• рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бала (13 балів),  
• рівень 2 – 5 запитань по 1,0 балу (5 балів),  
• рівень 3 – 1 запитання по 2,0 бали (2 бали).  
Усього – 20 балів. 
Час тестування обмежений – 30 хвилин. Дата тестування 
призначається за тиждень до його проведення та повідомляється 
студентові. 
Поточна складова оцінювання (60 балів) накопичується студентом у 
процесі виконання практичних робіт. Всього є в курсі 10 практичних 
занять. Кожне з них оцінюється у 5 балів. Ще студенти мають 
можливість на отримання до 10 балів за виконання індивідуальних 
завдань, які пропонуються їм на вибір у завданнях практичних робіт 
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(есе, реферати, презентації тощо).  
Загальна інтегральна оцінка розраховується як сума балів, 
накопичена студентом за роботу впродовж семестру. 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Студенти, які успішно складають модульні контролі з навчальної 
дисципліни та вчасно виконують завдання практичних робіт мають 
можливість долучитися спільно з викладачем курсу до виконання 
наукових досліджень, участі в науково-дослідницьких темах, 
підготувати спільні наукові публікації. Досвід такої співпраці 
практикується. 

Інформаційні 
ресурси 

Основна література 
1. Євтушенко М.Д. Фітофармакологія: підручник / М.Д.Євтушенко, 

Ф.М. Марютін, В.П. Туренко; за ред. М.Д. Євтушенка, Ф.М. 
Марютіна. – Київ: Вища освіта, 2004.432с. 

2. Зинченко В.А. Химическая защита растений: средства, 
технологии и экологическая безопасность / В.А. Зинченко – 
Москва: КолосС, 2006. 232 с. 

3. Писаренко В.М. Захист рослин: екологічно обґрунтовані системи 
/ В.М. Писаренко, П.В. Писаренко – Полтава. 2002. 288 с. 

4. Субін В.С. Інтегрований захист рослин: підручник / В.С. Субін, В.І. 
Олефіренко – Київ: Вища освіта, 2004. 336с. 

5. Косилович Г. О. Інтегрований захист рослин : навч. посіб. / Г. О. 
Косилович, О. М. Коханець. – Львів : Львівський національний 
аграрний університет, 2010. 165 с. 

6. Писаренко В. М. Інтегрований захист рослин / Писаренко В. М., 
Піщаленко М. А., Поспєлова Г. Д., Горб О. О., Коваленко Н. П., 
Шерстюк О. Л. - Полтава, 2020. 245 с.  

Допоміжна 
7. Євтушенко М.Д. Термінологічний словник – довідник з 

ентомології, фітопатології, фітофармакології / 
М.Д.Євтушенко,Ф.М.Марютін. – Харків. 1998. 201 с. 

8. Пестициди і технічні засоби їх застосування: За ред. 
М.Д.Євтушенко, Ф.М.Марютіна. – Харків, 2001. 349 с. 

9. Перелік пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання 
в Україні. Станом на поточний рік. 

10. Шѐбер-Бутин Б. Иллюстрированный атлас по защите 
сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей / Б. 
Шѐбер-Бутин, Ф. Гарбе, Г. Бартельс. – Москва : Контэнт, 2005. 
232с. 

11. журнал „Пропозиція” 
12. журнал „Захист рослин” 
13. журнал „Вісник аграрної науки” 
14. журнал „Агрохимия” 
15. Фурман В.М., Люсак А.В., Олійник О.О. Ґрунтозахисна контурно-
меліоративна система землеробства: навч. посіб. Рівне: вид-во ФОП 
Мельнікова М.В., 2016. 215с. 
16. Фурман В.М., Люсак А.В., Олійник О.О., Ковальчук Н.С. 
Технологія раціонального землекористування : навч. посіб. Рівне : 
НУВГП, 2021. 344 с. 
17. Навчально – методичне забезпечення самостійної роботи 
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студентів при вивченні дисципліни „Захист рослин” в умовах 
кредитно – модульної системи організації навчального процесу/ 
О.О.Олійник.- Рівне:НУВГП, 2006. 130с. 

Інформаційні ресурси 
18 Кабінет Міністрів України. URL : http://www.kmu.gov.ua/ 
19. Законодавство України . URL : http://rada.gov.ua/  
20. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL : 

http://www.nbuv.gov.ua/ 
21. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

пл. Короленка, 6). URL : http://libr.rv.ua/ 
22. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75). 
URL : http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
23. OECDiLibrary: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-
food/data/oecd-agriculture-statistics_agr-data-en  
24. Навчальні матеріали онлайн: http://pidruchniki.ws 

Методичне забезпечення 
25. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії 
Національного університету водного господарства та 
природокористування. URL : 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/: 
26. Олійник О.О. Інтегрований захист рослин. Рівне: НУВГП, 2009. 
140 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2586 
27. Олійник О.О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт 
з дисципліни «Інтегрований захист рослин» для студентів напряму 
підготовки 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/794/ 
28. Олійник О.О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт 
з дисципліни «Фітофармакологія» для студентів напряму підготовки 
6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/2506/ 

Дедлайни та 
перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
розміщений документ за покликанням 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . За цим документом реалізується і 
право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі.  
Перездача модульних контролів здійснюється згідно документу, 
який розміщений за покликанням https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti .  
Оголошення стосовно дедлайнів здачі виконаних лабораторних 
робіт, звітів про самостійну роботу з навчальної дисципліни 
відповідно до політики оцінювання оприлюднюються на сторінці 
даної дисципліни на платформі MOODLE https://exam.nuwm.edu за 
календарем. 

Неформальна та На сьогодні існують відкриті онлайн-курси таких платформ, як 
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інформальна освіта Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 
навчальними результатами навчальної дисципліни. Правила 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, 
що є доступними для всіх учасників освітнього процесу, викладені у 
Положенні про неформальну та інформальну освіту у НУВГП 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita  

Правила 
академічної 
доброчесності 

В НУВГП активно пропагується політика «нульової толерантності» до 
будь-яких проявів академічної недоброчесності для всієї 
академічної спільноти університету. Здійснюється: 
 перевірка навчальних завдань на плагіат (есе, рефератів); 
 неприпустимим є списування та обман в освітньому процесі; 
 оцінки за роботи, в яких був виявлений плагіат, анулюються. 
Більше інформації за покликанням «Кодекс честі студента» 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/  

Вимоги до 
відвідування 

Лекції та практичні заняття відбуваються в офлайн або онлайн 
режимі згідно розкладу. 
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. У 
випадку пропуску здобувачем заняття (лікарняні, мобільність, т. ін.) 
відпрацювати можна під час консультацій, де здобувач отримує 
відповідне індивідуальне завдання і звітує про його виконання в 
узгоджені з викладачем терміни. Розклад консультацій доступний 
на сторінці кафедри агрохімії, грунтознавства та землеробства: 
http://nuwm.edu.ua/nni-az/kaf-agz.  
Для роботи з інформаційними ресурсами та виконанні розрахунків 
здобувачі мають можливість використовувати на заняттях мобільні 
телефони та ноутбуки. При карантині заняття проводяться в 
дистанційній формі з використанням Google Meet за 
корпоративними профілями. 

Оновлення Силабус переглядається викладачем кожного навчального року та 
оновлюється відповідно змін до законодавчих і нормативних 
документів, а також актуальних світових і вітчизняних наукових 
розробок у сфері «Агрономія». 
Ідеї та рекомендації здобувачів щодо наповнення навчальної 
дисципліни, оновлення окремих тем та оптимізації методів 
викладання отримуються шляхом опитування (усного та 
анкетування) здобувачів щодо їх задоволеності освітнім рівнем 
курсу, в тому числі його практичної складової. Враховуються також 
пропозиції представників бізнесу та фахівців, залучених до 
викладання дисципліни. 
Пропозиції стейкхолдерів розглядаються на засіданнях кафедр 
агрохімії, ґрунтознавства та землеробства і екології, ТЗНС та ЛГ та 
Раді з якості ННІАЗ. У випадку їх відповідності програмним 
результатам навчання за ОНП Агрономія, всі пропозиції 
враховуються при оновленні силабусу та викладанні дисципліни. 

Академічна 
мобільність. 
Інтернаціоналізація 

Здобувачі вищої освіти можуть отримати окремі результати 
навчання у вітчизняних та іноземних ЗВО (через освоєння освітніх 
компонентів або сертифікованих програм у статусі зарахованого 
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слухача), такі результати навчання можуть бути предметом 
визнання. Більше інформації про академічну мобільність у 
Положенні про академічну мобільність учасників освітнього 
процесу НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ та Порядку 
перезарахування результатів навчання за програмами академічної 
мобільності в НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/  

Лектор                               О.О. Олійник, к.с.-г.н., доцент 
 


