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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Адаптивні технології нішевих культур 

 

Назва дисципліни Адаптивні технології нішевих культур 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 2. Здатність до критичного аналізу та 

оцінювання сучасних наукових досягнень при 

вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в 

тому числі в міждисциплінарних областях. 

ЗК 9. Здатність здійснювати науково-дослідну та 

науково-виробничу діяльність, зберігаючи 

природне та культурне надбання. 

ФК 2. Здатність до комплексності проведення 

досліджень у галузі агропромислового 

виробництва та агрономії. 

 
Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Освітньо-науковий ступінь доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІІІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Стоцька С. В. – к. с.-г. н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра рослинництва 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
РН 1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними знаннями при виконанні 

науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань. 
РН 2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання праць провідних 

вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету 

власного наукового дослідження як складову загально-цивілізаційного процесу. 
РН 7. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у науково-дослідницькій та 

інноваційній діяльності. 

РН 8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного суспільства та стан її 

наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан 
наукових досліджень у сфері агрономії. 

. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Теми лекцій: 

Тема 1. Сучасна технологія вирощування нуту. 

Тема. 2. Удосконалена технології вирощування квасолі. 

Тема. 3. Органічна технологія вирощування сочевиці. 



Тема. 4. Енергоощадна технологія вирощування сорго. 

Тема. 5. Сучасна технологія вирощування фенхелю звичайного.  

Тема. 6. Енергоощадна технологія вирощування амаранту. 

Тема. 7. Сучасна технологія вирощування ромашки лікарської. 

Тема 8 Удосконалена технології вирощування валеріани лікарської. 

Тема 9. Енергоощадна технологія вирощування нагідки лікарські.  

 

Теми практичних робіт: 

Тема 1. Нут. Ботанічна характеристика. Підвиди, екологічні групи та різновидності нуту.  

Тема 2. Технологічний проект вирощування нуту. 

Тема 3. Ботанічна характеристика квасолі. Різновидності квасолі. 

Тема 4. Ботанічна характеристика сочевиці. Основні підвиди сочевиці. Морфологічні ознаки 

різновидностей сочевиці. 

Тема 5. Ботанічна характеристика сорго. Практичне визначення видів сорго. 

Тема 6. Технологічний проект вирощування сорго. 

Тема 7. Ботанічна характеристика фенхеля звичайного. 

Тема 8. Ботанічна характеристика амаранту.  
Тема 9. Технологічний проект вирощування амаранту. 

Тема 10. Технологічний проект вирощування ромашки лікарської. 

Тема 11. Технологічний проект вирощування валеріани лікарської. 

Тема 12. Технологічний проект вирощування нагідок лікарських. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Інноваційні технології в кормовиробництві 

 

Назва дисципліни Інноваційні технології в кормовиробництві 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 2. Здатність до критичного аналізу та 

оцінювання сучасних наукових досягнень при 

вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в 

тому числі в міждисциплінарних областях. 

ЗК 9. Здатність здійснювати науково-дослідну та 

науково-виробничу діяльність, зберігаючи 

природне та культурне надбання. 

ФК 2. Здатність до комплексності проведення 

досліджень у галузі агропромислового 

виробництва та агрономії. 

 
Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Освітньо-науковий ступінь доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІІІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Мойсієнко В.В. – д.с.-г.н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра рослинництва 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
РН 1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними знаннями при виконанні 

науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань. 

РН 2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання праць провідних 

вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету 
власного наукового дослідження як складову загально-цивілізаційного процесу. 

РН 7. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у науково-дослідницькій та 

інноваційній діяльності. 
РН 8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного суспільства та стан її 

наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан 

наукових досліджень у сфері агрономії. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Теми лекцій: 

1. Проблема кормового білка та шляхи її вирішення. 

2. Кормові ресурси та їх використання в годівлі сільськогосподарських тварин. 

3. Інтенсифікація польового кормовиробництва. 

4. Інтенсифікація лучного кормовиробництва. 

5. Особливості створення високопродуктивних сіножатей, пасовищ.  

6. Сучасні системи виробництва трав’яних кормів. 



7. Інноваційні технології заготівлі сіна. 

8. Інноваційні технології заготівлі сінажу. 

9. Інноваційні технології заготівлі силосу. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Світові технології в рослинництві  

 

Назва дисципліни Світові технології в рослинництві 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 2. Здатність до критичного аналізу та 

оцінювання сучасних наукових досягнень при 

вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в 

тому числі в міждисциплінарних областях. 

ЗК 9. Здатність здійснювати науково-дослідну та 

науково-виробничу діяльність, зберігаючи 

природне та культурне надбання. 

ФК 2. Здатність до комплексності проведення 

досліджень у галузі агропромислового 

виробництва та агрономії. 

 
Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Освітньо-науковий ступінь доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІІІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Дідора В.Г. – д. с.-г. н. 

Мойсієнко В.В. – д.с.-г.н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра рослинництва 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
РН 1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними знаннями при виконанні 

науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань. 

РН 2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання праць провідних 
вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету 

власного наукового дослідження як складову загально-цивілізаційного процесу. 

РН 7. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у науково-дослідницькій та 
інноваційній діяльності. 

РН 8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного суспільства та стан її 

наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан 
наукових досліджень у сфері агрономії. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Теми лекцій: 

1. Світові агротехнології в умовах сучасних змін клімату. 

2. Залежність світових агротехнолгій від впливу екологічних чинників. 

3. Сучасні напрямки розвитку світового сільського господарства. 

4. Використання ефективних елементів стародавніх та маловідомих агротехнологій в 

сучасному світовому сільському господарстві.  

5. Світове виробництво зернових культур. 



6. Світовий досвід вирощування нішевих культур. 

7. Поширення та розвиток органічних технологій у світовому сільському господарстві, 

8.  Світовий досвід використання кормових ресурсів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Екологізація аграрного виробництва 
 

Назва дисципліни Екологізація аграрного виробництва 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 2. Здатність до критичного аналізу та оцінювання 

сучасних наукових досягнень при вирішенні 

дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в 

міждисциплінарних областях. 

ЗК 9. Здатність здійснювати науково-дослідну та 

науково-виробничу діяльність, зберігаючи природне та 

культурне надбання. 

ФК 2. Здатність до комплексності проведення 

досліджень у галузі агропромислового виробництва та 

агрономії. 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

ситуаційних вправ, аналіз критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітньо-науковий ступінь доктор філософії  

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

ІІІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Тимощук Т. М. – к. с.-г. н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра захисту рослин  

 

Результати навчання (уміння та навички):   
РН 1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними знаннями при виконанні 

науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань. 

РН 2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання праць провідних 

вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету 

власного наукового дослідження як складову загально-цивілізаційного процесу. 
РН 7. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у науково-дослідницькій та 

інноваційній діяльності. 

РН 8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного суспільства та стан її 
наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан 

наукових досліджень у сфері агрономії. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Сучасний стан та екологічні проблеми у аграрному виробництві 

Тема 2. Теоретичні основи управління агроландшафтами. Умови стабільного існування та 

функціонування агроекосистем. 

Тема 3. Деградація агробіорізноманіття. Шляхи збереження агробіорізноманіття 

Тема 4. Наукові основи регулювання родючістю та екологічним станом ґрунтів. 

Тема 5. Агроекологічна оцінка мінеральних добрив в агроекосистемах. 

Тема 6. Пестициди в агроекосистемах. Вплив пестицидів на живі організми та ґрунтову 

систему. 



Тема 7. Забруднення повітряного та водного середовища в агропромисловому комплексі.  

Тема 8. Утворення, розміщення та утилізація відходів аграрного виробництва.  

Тема 9. Принципи органічного сільськогосподарського виробництва. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

 
 

 



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Сучасні методи біотехнології в рослинництві 
 

Назва дисципліни Сучасні методи біотехнології в рослинництві 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 2. Здатність до критичного аналізу та оцінювання 

сучасних наукових досягнень при вирішенні 

дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в 

міждисциплінарних областях. 

ЗК 9. Здатність здійснювати науково-дослідну та 

науково-виробничу діяльність, зберігаючи природне та 

культурне надбання. 

ФК 2. Здатність до комплексності проведення 

досліджень у галузі агропромислового виробництва та 

агрономії. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

ситуаційних вправ, аналіз критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітньо-науковий ступінь доктор філософії  

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

ІІІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Іващенко І.В. – к. с.-г. н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра захисту рослин  

 

Результати навчання (уміння та навички):   
РН 1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними знаннями при виконанні 

науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань. 

РН 2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання праць провідних 
вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету 

власного наукового дослідження як складову загально-цивілізаційного процесу. 

РН 7. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у науково-дослідницькій та 

інноваційній діяльності. 
РН 8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного суспільства та стан її 

наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан 

наукових досліджень у сфері агрономії. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1.  Введення. Сучасні методи біотехнології в рослинництві.  

Тема 2. Методи культури и клітин і тканин. 

Тема 3. Одержання безвірусного садивного матеріалу. 

Тема 4. Метод клонального мікророзмноження рослин. 

Тема 5. Особливості культивування калюсних та суспензійних культур. Морфогенез та 

регенарація рослин в умовах in vitro. 



Тема 6. ДНК –технології. 

.Тема 7. Соматична гібридизація. Культура ізольованих протопластів.  

Тема 8. Клітинна селекція в умовах in vitro. 

Тема 9. Промислова біотехнологія.  Одержання нових біологічно активних речовин 

біотехнологічними методами. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

 
 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур 

 

 

Назва дисципліни Прогноз і програмування врожаїв 

сільськогосподарських культур 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 2. Здатність до критичного аналізу та оцінювання 

сучасних наукових досягнень при вирішенні 

дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в 

міждисциплінарних областях. 

ФК 7. Здатність аналізувати, систематизувати та 

узагальнювати результати проведених експериментів і 

досліджень; робити висновки на основі одержаних 

досліджень, застосовувати їх у науковій та практичній 

сфері. 

ФК 9. Вміння розробляти систему 

експериментальних досліджень для практичного 

підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її 

у агротехнологічному процесі. 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

ситуаційних вправ, аналіз критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітньо-науковий ступінь доктор філософії  

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

ІІІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Дідора В.Г. – д. с.-г. н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра  рослинництва 

 

 

Результати навчання (уміння та навички):   
РН 1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними знаннями при 

виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей 

знань. 

РН 2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання праць 
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у галузі дослідження, 

формулювати мету власного наукового дослідження як складову загально-цивілізаційного 

процесу. 

РН 7. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у науково-
дослідницькій та інноваційній діяльності. 

РН 8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного суспільства та 



стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати і 

поглиблювати стан наукових досліджень у сфері агрономії. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Прогнозування, планування та програмування.   

Тема 2. Програмування потенційно-можливого врожаю (ПВ).    

Тема 3 Програмування дійсно-можливого врожаю(ДМВ).   

Тема 4. Агротехнічні основи програмування с.-г. культур.   

Тема 5. Вирощування програмованого врожаю пшениці озимої.   

Тема 6. особливості вирощування програмованого урожаю кукурудзи на зерно.     

Тема 7. Особливості вирощування програмованого врожаю сої.   

Тема 8. Особливості вирощування програмованого врожаю буряків цукрових.    

 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Захист рослин від біотичних та абіотичних факторів 
 

Назва дисципліни Захист рослин від біотичних та абіотичних факторів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 2. Здатність до критичного аналізу та оцінювання 

сучасних наукових досягнень при вирішенні 

дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в 

міждисциплінарних областях. 

ЗК 9. Здатність здійснювати науково-дослідну та 

науково-виробничу діяльність, зберігаючи природне та 

культурне надбання. 

ФК 2. Здатність до комплексності проведення 

досліджень у галузі агропромислового виробництва та 

агрономії. 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

ситуаційних вправ, аналіз критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітньо-науковий ступінь доктор філософії  

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Ключевич М.М. – д. с.-г. н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра захисту рослин  

 

Результати навчання (уміння та навички):   

РН 1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними 

знаннями при виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі 

предметних галузей знань. 

РН 2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання праць 

провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у галузі дослідження, 

формулювати мету власного наукового дослідження як складову загально-цивілізаційного 

процесу. 

РН 7. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у науково-

дослідницькій та інноваційній діяльності. 

РН 8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного 

суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 

мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень у сфері агрономії. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 



Тема 1. Природні та антропоприродні фітоценози України, що потребують захисту 

рослин. Історичні аспекти становлення та розвитку фітоценозів. Структура природних 

фітоценозів. Зональні аспекти формування та функціонування природних фітоценозів. 

Антропоприродні фітоценози в Україні. Культурно-природні фітоценози за межами 

населених територій. Урбофітоценози залежно від особливостей формування і 

функціонування населених територій. 

Тема 2. Культурні фітоценози, особливості захисту, гармонізації та функціонування. 

Сучасний стан та перспективи формування та функціонування культурних фітоценозів. 

Виробництво фітопродукції з використанням синтетичних технологічних матеріалів. 

Виробництво фітопродукції без використанням синтетичних технологічних матеріалів. 

Новітні системи технічного та інформаційного забезпечення виробництва фітопродукції. 

Тема 3. Біотичні чинники впливу на фітоценози. Класифікація чинників впливу на 

фітоценози. Біотичні чинники впливу на фітоценози. Класифікація економічно збиткового 

(шкідливого) біорізноманіття фітоценозів. Зоологічне біорізноманіття без гексапод. 

Трофологія зообіорізноманіття – нематод, кліщів, гризунів, молюсок, птахів тощо. 

Біорізноманіття гексапод (шестиногих) – ентогнат та комах. Трофологія гексапод. 

Біорізноманіття, що викликає патологію рослин, його класифікація – гриби, бактерії, 

віруси тощо. Бур’янові групування та їх біологічна класифікація. Антропічні чинники 

впливу на фітоценози. 

Тема 4. Абіотичні чинники впливу на фітоценози. Вплив космічних чинників 

(сонячного освітлення, ультрафіолетового випромінювання) на фітоценози. Вплив 

планетарних чинників (світла, температури, вологості, води тощо) на фітоценози. 

Тема 5. Стратегія і тактика захисту рослин. Карантин рослин, його суть, мета та 

завдання. Зовнішній та внутрішній карантин. Інтегрований захист рослин. Сучасне 

міжнародне визначення та концепція. Перспективи розробки моніторингових систем 

фітоценозів та їх біорізноманіття з урахуванням сучасних та новітніх методологій, а також 

інформаційного забезпечення.  

Тема 6. Сучасні та новітні методи захисту рослин. Організаційно-технологічна 

методологія – основа захисту рослин. Сучасні методи захисту рослин – агротехнічний, 

імунологічний, біологічний, мікробіологічний, біотехнічний, механічний, фізичний, 

хімічний. Новітні методи захисту рослин – генно-інженерний, абіотичний, фітонцидний. 

Тема 7. Особливості розробки систем захисту рослин сільськогосподарських культур 

відкритого та закритого ґрунту. Система захисту культур на прикладі агрофітоценозу 

насіннєвої люцерни. Загальні особливості та відмінності захисту рослин при органічному 

землеробстві на відміну від інтенсивного. Технологічні прийоми захисту рослин, 

включаючи вирощування та збирання попередника. Захист рослин в закритому ґрунті.  

Тема 8. Концепція створення фітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних та 

абіотичних чинників. Особливості створення фітоценозів з підвищеною стійкістю до 

біотичних та абіотичних чинників. Стійкість рослин до фітофагів. Зимостійкість деревних 

рослин. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Економічна оцінка технологій у рослинництві 
 

Назва дисципліни Економічна оцінка технологій у рослинництві 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ФК 5. Здатність до встановлення природних 

передумов застосування конкретних модифікацій і 

методів досліджень, вибору раціональної методики 

польових і лабораторних робіт та оцінки необхідної 

точності вимірювань і якості кінцевих побудов, що 

необхідно підтвердити на прикладі власного 

дослідження. 

ФК 7. Здатність аналізувати, систематизувати та 

узагальнювати результати проведених експериментів і 

досліджень; робити висновки на основі одержаних 

досліджень, застосовувати їх у науковій та практичній 

сфері. 

ФК 9. Вміння розробляти систему 

експериментальних досліджень для практичного 

підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її 

у агротехнологічному процесі. 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

ситуаційних вправ, аналіз критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітньо-науковий ступінь доктор філософії  

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Панчишин В. З. – к. с.-г. н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра рослинництва  

 

Результати навчання (уміння та навички):   

РН 1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними 

знаннями при виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі 

предметних галузей знань. 

РН 2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання праць 

провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у галузі дослідження, 

формулювати мету власного наукового дослідження як складову загально-цивілізаційного 

процесу. 

РН 6. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей. 

РН 8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного 



суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 

мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень у сфері агрономії. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур та їх 

класифікація. 

Тема 2. Ґрунтово-кліматичні ресурси сільськогосподарських підприємств. 

Тема 3. Матеріально-технічна база і науково-технічний прогрес у рослинництві. 

Тема 4. Основні  методи оцінки технологій у рослинництві. 

Тема 5. Собівартість та аналіз витрат рослинницької продукції.  

Тема 6. Аналіз економічної ефективності вирощування, зберігання і продажу 

продукції рослинництва. 

Тема 7. Конкурентоздатність технологій у рослинництві. 

Тема 8. Основні шляхи підвищення ефективності технологій у рослинництві. 

 

Практичні заняття 

Тема 1–2. Розробка  технологічних карт залежно від технологічних прийомів 

вирощування сільськогосподарських культур (4 год) 

Тема 3–5. Енергетичні показники технології вирощування культур (6 год). 

Тема 6–8. Основні методи економічної оцінки технології вирощування 

сільськогосподарських культур (6 год). 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лікарське рослинництво  
 

Назва дисципліни Лікарське рослинництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ФК 5. Здатність до встановлення природних 

передумов застосування конкретних модифікацій і 

методів досліджень, вибору раціональної методики 

польових і лабораторних робіт та оцінки необхідної 

точності вимірювань і якості кінцевих побудов, що 

необхідно підтвердити на прикладі власного 

дослідження. 

ФК 7. Здатність аналізувати, систематизувати та 

узагальнювати результати проведених експериментів і 

досліджень; робити висновки на основі одержаних 

досліджень, застосовувати їх у науковій та практичній 

сфері. 

ФК 9. Вміння розробляти систему 

експериментальних досліджень для практичного 

підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її 

у агротехнологічному процесі. 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

ситуаційних вправ, аналіз критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітньо-науковий ступінь доктор філософії  

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Мойсієнко В.В. – д.с.-г.н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра рослинництва  

 

Результати навчання (уміння та навички):   

РН 1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними 

знаннями при виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі 

предметних галузей знань. 

РН 2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання праць 

провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у галузі дослідження, 

формулювати мету власного наукового дослідження як складову загально-цивілізаційного 

процесу. 

РН 6. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей. 

РН 8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного 



суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 

мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень у сфері агрономії. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

       Теми лекцій: 

Тема 1. Сучасний стан лікарського рослинництва в Україні. 

Тема 2.  Особливості сівозмін з лікарськими культурами. 

Тема 3. Розробка системи удобрення та обробітку ґрунту під лікарські рослини. 

Тема 4. Технологія вирощування однорічних лікарських рослин. 

Тема 5. Технологія вирощування дворічних лікарських рослин. 

Тема 6. Технологія вирощування багаторічних лікарських рослин. 

Тема 7. Особливості збирання та зберігання лікарських рослин. 

Тема 8. Сучасний ринок та перспективи вирощування лікарських рослин  в Україні.  

Тема 9.  Розрахунок економічної ефективності вирощування лікарських рослин 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Сучасні технології відтворення родючості ґрунтів 
 

Назва дисципліни Сучасні технології відтворення родючості ґрунтів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ФК 5. Здатність до встановлення природних 

передумов застосування конкретних модифікацій і 

методів досліджень, вибору раціональної методики 

польових і лабораторних робіт та оцінки необхідної 

точності вимірювань і якості кінцевих побудов, що 

необхідно підтвердити на прикладі власного 

дослідження. 

ФК 7. Здатність аналізувати, систематизувати та 

узагальнювати результати проведених експериментів і 

досліджень; робити висновки на основі одержаних 

досліджень, застосовувати їх у науковій та практичній 

сфері. 

ФК 9. Вміння розробляти систему 

експериментальних досліджень для практичного 

підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її 

у агротехнологічному процесі. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

ситуаційних вправ, аналіз критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітньо-науковий ступінь доктор філософії  

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Кравчук М. М. – к. с.-г. н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра ґрунтознавства та землеробства  

 

Результати навчання (уміння та навички):   

РН 1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними знаннями 

при виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі предметних 

галузей знань. 

РН 2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання праць 

провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у галузі дослідження, 

формулювати мету власного наукового дослідження як складову загально-цивілізаційного 

процесу. 

РН 6. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових положень та 

ідей. 

РН 8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного 

суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 



мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень у сфері агрономії. 

 
 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Лекційні заняття: 

Тема 1. Теоретичні основи управління агроландшафтами. Сучасний стан і умови сталого 

існування та функціонування агроекосистем.  

Тема 2. Деградація агробіорізноманіття. Шляхи збереження агробіорізноманіття.  

Забруднення повітряного та водного середовища в агропромисловому комплексі 

Тема 3. Наукові основи управління агроекологічним станом ґрунтів. 

Тема 4. Агроекологічна оцінка мінеральних добрив та засобів захисту в агроекосистемах. 

Тема 5. Утворення, розміщення та утилізація відходів аграрного виробництва. 

Тема 6. Використання наукових досягнень німецької наукової школи у галузі органічного 

землеробства (проф. К. Шмідтке, HTW Dresden). 

Тема 7. Особливості відтворення родючості ґрунтів у органічному землеробстві.  

Тема 8. Точне землеробство як елемент системи заходів відтворення родючості ґрунтів. 

Практичні заняття: 

Пр. 1. Моніторинг за станом ґрунтів землекористування на основі використання даних 

дистанційного зондування Землі та можливостей програмного комплексу ArcGIS (QGIS). 

Пр. 2. Розрахунок допустимих ерозійних втрат грунту. 

Пр. 3. Особливості застосування сучасних систем обробітку ґрунту (strip-till, no-till, mini-

till) у різних грунтово-кліматичних умовах. Коригування існуючої в господарстві системи 

обробітку ґрунту. 

Пр. 4–5. Розробка органічної сівозміни та розрахунок балансу поживних речовин з 

врахуванням рекомендацій німецької наукової школи у галузі органічного землеробства 

(проф. К. Шмідтке, HTW Dresden). 

Пр. 6-7. Складання сучасної адаптивної (адаптивно-ландшафтної) системи землеробства з 

використанням платформи ArcGIS. 

Пр. 8. Розробка ланок системи точного землеробства. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Теоретичне обґрунтування систем землеробства 
 

Назва дисципліни Теоретичне обґрунтування систем землеробства 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ФК 5. Здатність до встановлення природних 

передумов застосування конкретних модифікацій і 

методів досліджень, вибору раціональної методики 

польових і лабораторних робіт та оцінки необхідної 

точності вимірювань і якості кінцевих побудов, що 

необхідно підтвердити на прикладі власного 

дослідження. 

ФК 7. Здатність аналізувати, систематизувати та 

узагальнювати результати проведених експериментів і 

досліджень; робити висновки на основі одержаних 

досліджень, застосовувати їх у науковій та практичній 

сфері. 

ФК 9. Вміння розробляти систему 

експериментальних досліджень для практичного 

підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її 

у агротехнологічному процесі. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

ситуаційних вправ, аналіз критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітньо-науковий ступінь доктор філософії  

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні базові знання з землеробства 

Викладач Кравчук М. М. – к. с.-г. н. 

Кропивницький Р.Б. – к. с.-г. н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра ґрунтознавства та землеробства  

 

Результати навчання (уміння та навички):   

РН 1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними знаннями 

при виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі предметних 

галузей знань. 

РН 2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання праць 

провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у галузі дослідження, 

формулювати мету власного наукового дослідження як складову загально-цивілізаційного 

процесу. 

РН 6. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових положень та 

ідей. 

РН 8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного 



суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 

мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень у сфері агрономії. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Лекційні заняття: 

Тема 1. Наукові основи систем землеробства. 

Тема 2. Сутність систем землеробства та їх історичний розвиток. 

Тема 3. Оцінювання ґрунтових умов. Агробіологічне оцінювання сільськогосподарських 

культур.  

Тема 4. Оцінювання сільськогосподарських культур за впливом на ґрунт у зв'язку з 

особливостями біології та агротехніки. 

Тема 5. Умови формування сучасних систем землеробства. 

Тема 6. Зональні особливості основних ланок систем землеробства в Україні.  

Тема 7. Принципи органічного сільськогосподарського виробництва. 

Тема 8. Використання можливостей платформи ArcGIS для розробки і коригування 

основних ланок системи землеробства.  

Практичні заняття: 

Пр. 1. Складання сівозмін для різних ґрунтово-кліматичних зон. 

Пр. 2. Моніторинг родючості та балансу гумусу ґрунтів сівозмін різних ґрунтово-

кліматичних зон. Розробка системи заходів оптимізації показників ґрунтової родючості. 

Пр. 3. Розробка сучасних систем обробітку ґрунту (strip-till, no-till, mini-till) під зерновими 

і зернобобовими культурами. 

Пр. 4. Розробка систем сучасних систем обробітку ґрунту (strip-till, no-till, mini-till) під 

технічними культурами. 

Пр. 5. Розробка грунтозберігаючої системи обробітку ґрунту в типовій сівозміні Полісся. 

Пр. 6. Розробка ґрунтозберігаючої системи обробітку ґрунту в сівозміні Лісостепу. 

Пр. 7. Розробка сучасних систем землеробства адаптивного спрямування. 

Пр. 8. Коригування системи удобрення та інших ланок системи землеробства на основі 

використання можливостей платформи ArcGIS. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ГІС та технології у агрономії  
 

Назва дисципліни ГІС та технології у агрономії 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ФК 5. Здатність до встановлення природних 

передумов застосування конкретних модифікацій і 

методів досліджень, вибору раціональної методики 

польових і лабораторних робіт та оцінки необхідної 

точності вимірювань і якості кінцевих побудов, що 

необхідно підтвердити на прикладі власного 

дослідження. 

ФК 7. Здатність аналізувати, систематизувати та 

узагальнювати результати проведених експериментів і 

досліджень; робити висновки на основі одержаних 

досліджень, застосовувати їх у науковій та практичній 

сфері. 

ФК 9. Вміння розробляти систему 

експериментальних досліджень для практичного 

підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її 

у агротехнологічному процесі. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, аналіз 

ситуаційних вправ, аналіз критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітньо-науковий ступінь доктор філософії  

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні базові знання з землеробства 

Викладач Топольницький П.В., к.т.н. 

Пивовар П.В. – к. е. н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра комп’ютерних технологій і моделювання 

систем 

 

Результати навчання (уміння та навички):   

РН 1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними знаннями 

при виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі предметних 

галузей знань. 

РН 2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання праць 

провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у галузі дослідження, 

формулювати мету власного наукового дослідження як складову загально-цивілізаційного 

процесу. 

РН 6. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових положень та 

ідей. 

РН 8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного 



суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 

мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень у сфері агрономії. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Лекційні заняття: 

Тема 1. Джерела геопросторових даних. 

Тема 2. Обробка просторової інформації. 

Тема 3. Застосування геоінформаційних систем. 

Тема 4. Вирішення тематичних завдань в агрономії. 

Тема 5. Геокодування інформації про стан агроландшафтів. 

Тема 6. Організація баз даних в системах просторової локалізації інформації. 

Тема 7. Візуалізація результатів обробки просторової інформації. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 
 


