




1. Мета навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи 

знань про наукове обґрунтування, розробку і практичне впровадження в практику 

землеробства системи ефективних заходів контролювання забур’яненості полів. 

 
2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

Заочна 

форма 

Кількість кредитів – 6,0  
Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

Обов’язкова  

Модулів – 1  

Спеціальність  

202 «Захист і карантин 

рослин» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

(реферат) 

Семестр 

Загальна кількість  

годин − 180 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійна робота студента 

− 4 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

36 год. 6 год. 

Лабораторні  

44 год. 8 год. 

Самостійна робота 

100 год. 166 год. 

Вид контролю: 

Курсова робота, екзамен 

 
3. Передумови для вивчення дисципліни. 

Отримані знання з ботаніки, здобувачі вищої освіти можуть застосовувати при вивченні 

дисципліни гербологія, для проведення аналізу сегетальної та рудеральної рослинності у 

агроценозах польових культур.  
4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Шифр Результат навчання 

РН 06 Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття  

РН 07 Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин 

РН 08 Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин 

РН 14 Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній 

діяльності. 

 

 

 

 



5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 06 РН 07 РН 08 РН 14 

ЗК 02  + +  

ЗК 07   +  

ЗК 09 + +  + 

 
ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

ЗК 09. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 
 
 

Вид заняття 

Максимальн

а кількість 

балів за 

одиницю 

Модуль 1 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість балів 

Лекції 1,0 18 18,0 

Лабораторні роботи 1,0 22 22,0 

Самостійна робота 0,8 

, 

10 8,0 

Модульна контрольна робота
*
 6,0 2 12,0 

Індивідуальні завдання – – – 

Разом: – 60 

На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 

20 % від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

 

 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН 06 Лк 1, Лк 2, Лк 3, Лк 4, Лб 1-7, Ср 1-3 8,04 13,4 

РН 07 Лк 5, Лк 6, Лк 7, Лк 8, Лк 9, Лк 10,  

Лб 8-15, Ср 4-6 
9,84 16,4 

РН 08,  

РН 14 

Лк 11-18, Лб 16-22, Ср 7-10  
10,92 18,2 

РН 06, РН 

07, РН 08, 

РН 14 

МКР1 7,2 12 

Разом: 36 60 

 



**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 

лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та 

взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.  

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

 й підсумкового контролю 
 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у 

формі тестування на ПК. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної 

дисципліни. Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу 

в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для 

вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне 

спрямування, які передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на 

робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його 

компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 

контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 

балів. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 

40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові 

питання, що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною 

системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. (М 1) НАУКОВІ ОСНОВИ ГЕРБОЛОГІЇ. 

Змістовий модуль 1. (ЗМ 1). Сегетальна рослинність в агроценозах. 

Тема 1 (Т1). Рослинні угрупування на агроландшафтах. 

Тема 2 (Т2). Конкурентна здатність культурних рослин у агрофітоценозах. 

Тема 3 (Т3). Гербологія як наука про бур’яни, їх походження і шкідливість 

Тема 4 (Т4). Поняття про бур’яни. Класифікація бур’янів. 



Тема 5 (Т5). Методи визначення забур’яненості полів, органічних добрив, посівів 

та їх оцінки. 

Тема 6 (Т6). Прогноз формування  і розвиток бур’янових ценопопуляцій та 

угрупувань в агроценозах 

Змістовий модуль 2 (ЗМ 2). Контролювання забур’яненості в агрофітоценозах. 

Тема 7 (Т7). Системність заходів контролю забур’яненості ріллі 

Тема 8 (Т8). Запобіжні заходи регулювання рівня присутності бур’янового 

компонента агрофітоценозу 

Тема 9 (Т9). Механічні заходи регулювання рівня присутності бур'янового 

компонента в агрофітоценозах 

Тема 10 (Т10). Хімічні заходи знищення бур’янів 

Тема 11 (Т11). Знищення бур’янів фізичними засобами 

Тема 12 (Т12).  Знищення бур’янів біологічними засобами. 

Тема 13 (Т13). Інтегровані системи заходів контролювання забур’яненості посівів 

основних технологічних груп сільськогосподарських культур 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Теми лекцій 
 

№ 

з/п 

 

Назва теми та її короткий зміст 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ГЕРБОЛОГІЇ 

Змістовий модуль 1 Сегетальна рослинність в агроценозах 

1 Т1. Вступ. Гербологія як наука. 2 1 

2 Т2. Рослинні угрупування на агроландшафтах 2 - 

3 
Т3. Конкурентна здатність культурних рослин у агрофітоценозах 

2 - 
4 Т4. Поняття про бур’яни та їх класифікація 4 1 

5 Т5. Особливості карантинних бур’янів.  2  

6 Т6. Еколого-біологічні властивості бур’янів 2  

7 Т7. Принципи і методи дослідження та обліки бур’янового  

компоненту агроценозу 

2 1 

8 Т8. Прогноз формування і розвиток бур’янових ценопопуляцій 

та угрупувань в агроценозах 

2  

Разом за ЗМ 1 18 3 

Змістовий модуль 2. Заходи контролювання забур’яненості в агрофітоценозах 

8 Т8. Системність заходів контролювання забур’яненості 2  



9 Т9. Запобіжні заходи регулювання рівня присутності бур’янового 

компонента агрофітоценозу 2 1 

10 Т10. Механічні заходи регулювання рівня присутності 

бур'янового компонента в агрофітоценозах 2 0,5 

11 Т11. Хімічні заходи знищення бур’янів 2 0,5 

12 Т12. Знищення бур’янів фізичними засобами 2 0,5 

13 Т13. Знищення бур’янів біологічними засобами. 2 0,5 

14 Т14. Карантинні заходи знищення бур’янів 2  

15 Т15. Особливості захисту посівів від бурянів-паразитів 2  

16 Т16. Інтегровані системи заходів контролювання забур’яненості 

посівів основних технологічних груп сільськогосподарських 

культур 

2  

Разом за ЗМ 2 18 3 

Разом за модуль 1 36 6 

 

 

 

 

 

 

 

10. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ГЕРБОЛОГІЇ 

Змістовий модуль 1 Сегетальна рослинність в агроценозах 

1 
Т1. Природно-кліматичні умови, формування росту і розвитку 

агрофітоценозу 
4  

2 Т2. Вивчення морфологічних ознак, біологічних особливостей 

росту і розвитку ефемерів та однорічних ранніх ярих бур’янів 
3 1 

3 Т3. Вивчення морфологічних ознак, біологічних особливостей 

росту і розвитку однорічних пізніх ярих бур’янів 
3 1 

4 Т4. Вивчення морфологічних ознак, біологічних особливостей 

росту і розвитку однорічних зимуючих бур’янів 
3 1 

5 Т5. Вивчення морфологічних ознак, біологічних особливостей 

росту і розвитку однорічних озимих та дворічних бур’янів 
3 1 

6 Т6. Вивчення морфологічних ознак, біологічних особливостей 

росту і розвитку багаторічних кореневищних та 

коренепаросткових бур’янів 

3 0,5 



7 Т7. Вивчення морфологічних ознак, біологічних особливостей 

росту і розвитку багаторічних стрижнекореневих та 

коренемичкуватих бур’янів 

3 0,5 

8 Т8. Вивчення морфологічних ознак, біологічних особливостей 

росту і розвитку багаторічних повзучих, бульбових, цибулинних 

бур'янів та бур'янів-паразитів і напівпаразитів 

2  

9 Т9. Вивчення бур'янів за гербарієм і насінням 2  

10 Т10. Визначення бур’янів за сходами 2  

11 Т11. Визначення потенційної забур’яненості посівів 

сільськогосподарських культур 

2  

12 
Т12. Визначення фактичної забур’яненості посівів 

сільськогосподарських культур 
2  

Разом за ЗМ 1 32 5 

Змістовий модуль 2. Заходи контролювання забур’яненості в агрофітоценозах 

13 Т13. Визначення типу і класу забур’яненості 

сільськогосподарських культур 

2 0,5 

14 
Т14. Складання карти забур’яненості 

2 
0,5 

15 
Т15. Система механічних заходів регулювання чисельності 

бур’янів 
4 

 

16 
Т16. Система регулювання рівня присутності бур’янового 

компоненту у польових агрофітоценозах хімічним засобами 
4 

2 

Разом за ЗМ 2 12 3 

Разом за модуль 1 44 8 

 

11. Теми самостійної роботи 

№ 

з/п 

 

Назва теми та її короткий зміст 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ГЕРБОЛОГІЇ 

Змістовий модуль 1 Сегетальна рослинність в агроценозах 

1. Т1. Історія вивчення проблеми забур’яненості на Україні та у 

світі. Сучасний рівень розвитку гербології в світі та Україні. 

10 10 

2 Т2. Процеси переходу природних видів рослин у категорію 

бур’янів. 

Пристосування бур’янових рослин до існування в умовах 

агрофітоценозу.  

10 10 

3 Т3. Різноманітність взаємозв’язків бур’янів із іншими групами 

організмів в агрофітоценозі 
10 10 

Разом за ЗМ 1 30 30 

Змістовий модуль 2. Заходи контролювання забур’яненості в агрофітоценозах 

4 Т4. Вплив різних способів обробітку ґрунту на забур’яненість 

посівів 
5 10 

5 Т5. Порушення сівозмін, сучасний стан землеробства та 

можливі наслідки таких підходів. Підвищення забур’яненості 

полів на фоні зниження систем землеробства. 

5 10 



6 Т6. Шляхи зниження пестицидного навантаження на ґрунт, 

основи біологізації землеробства. 
5 20 

7 Т7. Вплив особливостей мінімального та нульового обробітку 

ґрунту на забур’яненість посівів 

5 20 

8 Т8. Основи сучасних інтегрованих систем щодо заходів 

контролю із забур’яненістю 

5 20 

9 Т9. Сучасний підхід до захисту рослин від бур'янів шляхи 

підвищення ефективності існуючих та розробка нових методів 

і систем регулювання рівня забур’яненості в агрофітоценозах 

5 20 

10 Т10. Особливості технологій вирощування різних виробничих 

груп культур з точки зору їхньої забур’яненості 

10 26 

 Збір гербарію 30 10 

Разом за ЗМ2 70 136 

Разом за модуль 1 100 166 

 
 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття  проводяться у 

лабораторіях кафедри. 

 
 
 
 
 

13. Виконати курсову роботу на тему: 
Характеристика бур’янового угрупування та розробка системи захисту його 

регулювання в польових агрофітоценозах області. 

Розрахунок для курсової роботи 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до 41 до 18 до 41 100 

Курсова робота оцінюється у 100 балів як окремий заліковий кредит. 

 

Критерії оцінки курсової роботи 

Критерії оцінки Кількість балів 

Пояснювальна 

записка Складність, науковість і повнота розкриття теми 15 балів максимально 

Аргументованість висновків 8 балів максимально 

Актуальність та елемент творчості 6 балів максимально 

Стиль, грамотність 6 балів максимально 

Якість оформлення 6 балів максимально 

Разом 41 бал максимально 

Ілюстративна частина 

Доцільність використання наочних матеріалів 6 балів максимально 



Якість використання наочних матеріалів 6 балів максимально 

Вміння використовувати наочні матеріали 6 балів максимально 

Разом 18 балів максимально 

Захист роботи 

Аргументоване доведення проблеми 15 балів максимально 

Чіткість, логічність, лаконічність викладання матеріалу 8 балів максимально 

Повнота і вичерпність відповідей 6 балів максимально 

Культура мовлення 6 балів максимально 

Активна кваліфікована участь у веденні дискусії 6 балів максимально 

Разом 41 бал максимально 

Всього 100 балів максимально 

14. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

При проведенні лабораторних занять передбачається використання 

встановлених програмних продуктів, вирішення ситуаційних завдань, розв'язання 

виробничих ситуацій, дискусійне обговорення проблемних питань, тестовий контроль. 

При виконанні розрахункових завдань та аналізу проблем вирішення покращання 

фітосанітарного стану агроценозів, при оформленні самостійної роботи та для 

проведення модульного контролю використовуються ПК. 

При проведенні занять використовуються наступні ТЗН: 

- Мультимедійна установка; 

- друковані роздаткові матеріали; 

- комп'ютерна програма My Test для проведення модульного контролю. 

Метод навчання: при вивченні дисципліни «Гербології» – лекції та лабораторні 

заняття із застосуванням слайдів, прикладних комп'ютерних програм (Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint та ін.), робота в Інтернеті. 
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Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо): 

– бібліотеки Поліського національного університету http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ ;  

– Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича 

(http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33); 

– Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://irbis-

nbuv.gov.ua/irbis_nbuv.html , Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших 

бібліотек. 

2. Інституційний репозитарій Поліського університету (наукові статті, 

автореферати дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, 

матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні 

об'єкти, наукові звіти) http://ir.znau.edu.ua/community-list . 
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