
 

Дисципліна Гербологія 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Гербологія» значно 

підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував 

матеріал таких дисциплін як: «Ботаніка», «Хімія», «Загальна 

екологія». 
Що буде вивчатися Предметом вивчення навчальної дисципліни «Гербологія» є 

актуальність проблеми ефективного контролю забур’яненості 

посівів сільськогосподарських культур. «Гербологія» забезпечує 

формування базових знань з агрономії, підготовку фахівців, які 

здатні на практиці реалізувати систему рекомендованих заходів, 

спрямованих на ефективне контролювання бур’янів у 

агрофітоценозах за різних систем землеробства. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

В результаті вивчення дисципліни «Гербологія» студент повинен 

знати: 

− Поняття про фітоценоз, агрофітоценоз, їх склад, структуру, 

морфологію, систематику; 

− Систему взаємовідносин між видами рослин в агрофітоценозах, 

конкурентну здатність культурних рослин; 

− Біологічні властивості та агробіологічну класифікацію бур’янів, їх 

шкодочинність; 

− Методику обліку забур’яненості посівів, прогнозування сходів 

бур’янів та моніторингу забур’яненості сільськогосподарських 

угідь; 

−  Методику складання системи запобіжних та винищувальних 

заходів проти бур’янів, інтегрованої в сучасні технології 

вирощування сільськогосподарських культур; 

−  Методику розрахунку технологічної, господарської, економічної і 

енергетичної ефективності заходів контролю бур’янів та їх 

екологічної допустимості. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних 

процесів рослин в обсязі, необхідному для освоєння 

фундаментальних та професійних дисциплін. 

ПРН 9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, а також культивування об’єктів 

і підтримання стабільності агроценозів із збереженням природного 

різноманіття.  

ПРН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та 

спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному для 

спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії. 

ПРН 13. Проектувати та організовувати заходи вирощування 

високоякісної сільськогосподарської продукції та відповідно до 

чинних вимог.  

ПРН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси 

вирощування сільськогосподарської продукції відповідно до 

чинних вимог. 

ПРН 15. Планувати економічно вигідне виробництво 

сільськогосподарської продукції.  

ПРН 16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.  



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

загальні компетентності:  

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 10. Здатність працювати в команді. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент набуває  

спеціальні компетентності:  

СК 3. Знання та розуміння основних біологічних і 

агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із 

вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин.  

СК 4. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних 

процесів сільськогосподарських рослин для розв’язання 

виробничих технологічних задач. 

СК 5. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати 

теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у 

галузях сільськогосподарського виробництва.  

СК 6. Здатність застосовувати методи статистичної обробки 

дослідних даних, пов’язаних з технологічними та селекційними 

процесами в агрономії. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні, лабораторні, семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 

 

 


