
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

ОНП «Агрономія» 

Доктор філософії 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

НАЗВА дисципліни Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуютьс

я (лекції, 

практики, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Освітні

й рівень 

та курс, 

семестр 

 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які 

хочуть обрати 

дисципліну 

Кафедра 

рослинництва, 

Стоцька 

Світлана  

Василівна 

Адаптивні технології 

нішевих культур 

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 

РН 1. Володіти 

сучасними 

передовими 

концептуальним

и 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 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітньо

-

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

201 

«Агрономія» 

 Без обмежень 

 



комплексності 

проведення 

досліджень у галузі 

агропромислового 

виробництва та 

агрономії. 

 

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. 

Кафедра 

рослинництва, 

Мойсієнко 

Віра Василівна   

Інноваційні 

технології в 

кормовиробництві 

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 

РН 1. Володіти 

сучасними 

передовими 

концептуальним

и 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 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітньо

-

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

201 

«Агрономія» 

 Без обмежень 

 



виробництва та 

агрономії. 

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. 

Кафедра 

рослинництва, 

Мойсієнко 

Віра 

Василівна, 

Дідора Віктор 

Григорович   

Світові технології в 

рослинництві 

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. 

РН 1. Володіти 

сучасними 

передовими 

концептуальним

и 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, 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітньо

-

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

201 

«Агрономія» 

 Без обмежень 

 



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. 

Кафедра 

рослинництва, 

Мойсієнко 

Віра Василівна 

Лікарське 

рослинництво 

ЗК 5. Здатність 

розробляти та 

управляти науковими 

проектами, ініціювати 

організації 

досліджень в галузі 

науково-

дослідницької та 

інноваційної 

діяльності з 

урахуванням 

фінансування 

науково-

дослідницьких робіт 

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. 

РН 1. Володіти 

сучасними 

передовими 

концептуальним

и 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, 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітньо

-

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

201 

«Агрономія» 

Без обмежень 

 



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. 

Кафедра 

захисту рослин 

Ключевич 

Михайло 

михайлович 

Захист рослин від 

біотичних та 

абіотичних факторів 

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 

РН 1. Володіти 

сучасними 

передовими 

концептуальним

и 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 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітньо

-

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

201 

«Агрономія» 

Без обмежень 

 



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. 

 

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. 

Кафедра Економічна оцінка ФК 5. Здатність до РН 1. Володіти Лекції, Освітньо 201 Без обмежень 



рослинництва 

Панчишин 

Василь 

Зенонович 

технологій у 

рослинництві 

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 

сучасними 

передовими 

концептуальним

и 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 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

-

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

«Агрономія» 



досліджень для 

практичного 

підтвердження 

теоретичних 

допущень та 

реалізувати її у 

агротехнологічному 

процесі. 

 

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. 

Кафедра 

захисту рослин 

Тимощук 

тетяна 

Миколаївна 

Екологізація 

аграрного 

виробництва 

ЗК 2. Здатність до 

критичного аналізу та 

оцінювання сучасних 

наукових досягнень 

при вирішенні 

РН 1. Володіти 

сучасними 

передовими 

концептуальним

и та 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

Освітньо

-

науковий 

ступінь 

доктор 

201 

«Агрономія» 

Без обмежень 



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. 

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 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

філософії 



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. 

Кафедра 

захисту рослин 

Іващенко Ірина 

Вікторівна 

Сучасні методи 

біотехнології в 

рослинництві 

ЗК 2. Здатність до 

критичного аналізу та 

оцінювання сучасних 

наукових досягнень 

при вирішенні 

дослідницьких і 

практичних завдань, 

в тому числі в 

РН 1. Володіти 

сучасними 

передовими 

концептуальним

и та 

методологічними 

знаннями при 

виконанні 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітньо

-

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 
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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. 

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. 

Кафедра 

рослинництва 

Дідора Віктор 

Григорович 

Прогноз і 

програмування 

врожаїв 

сільськогосподарськ

их культур 

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 

РН 1. Володіти 

сучасними 

передовими 

концептуальним

и та 

методологічними 

знаннями при 

виконанні 

науково-

дослідницької 

та/або 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітньо

-

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 
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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. 

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. 

Кафедра 

грунтознавства 

та 

землеробства 

Кравчук 

Микола 

Миколайович 

Сучасні технології 

відтворення 

родючості грунтів 

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 

РН 1. Володіти 

сучасними 

передовими 

концептуальним

и та 

методологічними 

знаннями при 

виконанні 

науково-

дослідницької 

та/або 

професійної 

діяльності і на 

межі предметних 

галузей знань. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітньо

-

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 
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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. 

 

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. 

 

Кафедра 

грунтознавства 

та 

землеробства 

Кравчук 

Микола 

Миколайович, 
Кропивницький  

Руслан 

Броніславович 

Теоретичне 

обґрунтування 

систем землеробства 

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. 

РН 1. Володіти 

сучасними 

передовими 

концептуальним

и та 

методологічними 

знаннями при 

виконанні 

науково-

дослідницької 

та/або 

професійної 

діяльності і на 

межі предметних 

галузей знань. 

РН 2. Мати 

ґрунтовні знання 

предметної 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітньо

-

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 
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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. 

 

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. 

Кафедра  

 

 
Топольницький 

Павло 
Вікторович, 

Пивовар Петро 

Вікторович 

ГІС та технології у 

агрономії 

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 

РН 1. Володіти 

сучасними 

передовими 

концептуальним

и 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 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітньо

-

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

201 

«Агрономія» 

Без обмежень 



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. 

 

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. 

 


