
Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р.

ЕКСПЛІКАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

ДИСЦИПЛІН ВИБІРКОВОЇ КОМПОНЕНТИ АГРОНОМІЧНОГО

ФАКУЛЬТЕТУ



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 201 «АГРОНОМІЯ»
ОС «МАГІСТР»

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Біологічні особливості рослинництва
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Біологічні особливості рослинництва

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;
ЗК 2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести
соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення;
ЗК 3. Здатність до саморозвитку, самореалізації,
використання творчого потенціалу.
3К 5. Здатність керувати колективом у сфері професійної
діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні,
конфесійні і культурні відмінності.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

загальна

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції – 14 год.
Практичні – 28 год.

Самостійна робота – 78 год.

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) Магістр, 2 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

1-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

без обмежень

Викладач д. с.-г. наук, професор Дідора В.Г.
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 1. Уміти використовувати методологію наукових досліджень і дослідної справи у

професійній діяльності.
РН 5. Уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі та/або інноваційні

завдання, формулювати висновки за одержаними результатами.
РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій

виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

РН 9. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та
соціально-суспільній сферах діяльності.

РН 10. Вміти надавати професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців
і широкого загалу.



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)

Тема 1. Фенологічні фази, етапи органогенезу та управління продуктивністю.
Тема 2. Вологоспоживання сільськогосподарських культур.
Тема 3. Шляхи біологічного відновлення ґрунту.
Тема 4. Процеси фотосинтезу, формування площі листкової поверхні, фотосинтетичного

потенціалу та чистої продуктивності фотосинтезу.
Тема 5. Азотфіксатори та фосфоромобілізатори в рослинництві.
Тема 6. Біологічні елементи технології вирощування екологічно безпечної продукції

сільського господарства.
Тема 7. Особливості застосування біотехнологій в рослинництві.

Практичні  заняття
Пр. 1. Фенологічні фази, етапи органогенезу та елементи продуктивності рослин.
Пр. 2. Уніфікована розширена шкала ВВСН (загальна).
Пр. 3. Водно-фізичні властивості ґрунтів України.
Пр.4. Критичні періоди та періоди найбільшого поглинання води
Пр. 5. Характеристика температурного режиму агрокліматичних регіонів України.
Пр. 6. Температурний режим росту і розвитку сільськогосподарських культур.
Пр.7. Екологічні фактори і біологічні особливості озимих зернових культур.
Пр. 8. Екологічні фактори і біологічні особливості ярих зернових культур.
.Пр.9. Екологічні фактори і біологічні особливості зернобобових культур.
Пр.10. Екологічні фактори і біологічні особливості круп’яних культур.
Пр.11. Екологічні фактори і біологічні особливості корене- бульбоплодів.
Пр.12. Екологічні фактори і біологічні особливості олійних культур.
Пр. 13. Екологічні фактори і біологічні особливості прядивних культур.
Пр. 14. Екологічні фактори і біологічні особливості ефіроолійних культур.

Результати оцінювання (форми, критерії): поточний, проміжний та підсумковий
контроль.

Навчальна робота студентів з дисципліни «Біологічні особливості рослинництва »
оцінюється наступним чином. Лекції – 2,0 бали, у т.ч. присутність – 1 бал, конспект – 1,0 бал;
усього 14 балів. Практичні заняття – 2 бали, у т.ч. присутність – 1 бал, якісне виконання
завдання – 1 бал; усього 28 балів. Самостійна робота студентів – 0,3 бали за 1 годину,
усього 22,0 балів; оцінюється у вигляді поточного контролю знань (опитування, оформлення
зошита).

Контрольні роботи: контрольних робіт – 2 по 5 балів кожна, усього 10,0 балів.
Написання рефератів по самостійній роботі – 6 балів.

Екзамен – 20 балів.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інноваційні технології в рослинництві
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Інноваційні технології в рослинництві
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;
ЗК 2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести
соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення;
ЗК 3. Здатність до саморозвитку, самореалізації,
використання творчого потенціалу.
3К 5. Здатність керувати колективом у сфері професійної
діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні,
конфесійні і культурні відмінності.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

загальна

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції – 14 год.
Практичні – 28 год.

Самостійна робота – 78 год.

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) Магістр, 2 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

1-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з біології, екології, рослинництва,
агрохімії, землеробства

Викладач д. с.-г. наук, професор Мойсієнко В. В.
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни) Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних

задач і проблем агрономії.
РН 6. Оцінювати сучасний асортимент мінеральних добрив, хімічних засобів захисту

рослин, продуктів біотехнологій з метою розробки науково-обґрунтованих систем їхнього
застосування.

РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій
виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

РН 12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів
науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії.

РН 13. Володіти основами бізнесового проектування і маркетингового оцінювання
виконання і впровадження інноваційних розробок.



РН 15. Надавати консультації з питань інноваційних технологій в агрономії
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Змістовний модуль 1. Класифікація новітніх технологій в рослинництві, історія

становлення та умови їх реалізації.
Тема 1. Новітні технології в рослинництві.
Тема 2. Елементи сучасної технології вирощування польових культур.
Змістовний модуль 2. Інноваційні  технології  вирощування зернових,

зернобобових, кормових та технічних культур
Тема 3. Екологічно безпечні енергозберігаючі технології вирощування зернових культур

(2 год).
Тема 4. Застосування інноваційних технологій вирощування зернобобових, технічних та

кормових культур.
Тема 5. Застосування інноваційних технологій вирощування зернобобових культур.
Тема 6. Застосування інноваційних технологій вирощування технічних та кормових

культур.
Тема 7. Інтенсивна (індустріальна) технологія вирощування буряків цукрових.

Практичні  заняття
Пр. 1. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку с.-г. виробництва.
Пр. 2. Оцінка потенційних можливостей сучасних сортів і гібридів (асортимент сортів

і гібридів, їх продуктивність).
Пр.3. Абіотичні фактори, біологічні особливості, інноваційні елементи та основні

складові  сучасної технології вирощування пшениці озимої.
Пр.4. Абіотичні фактори, біологічні особливості, інноваційні елементи та основні

складові  сучасної технології вирощування жита озимого.
Пр.5. Абіотичні фактори, біологічні особливості, інноваційні елементи та основні

складові  сучасної технології вирощування ячменю озимого.
Пр.6. Абіотичні фактори, біологічні особливості, інноваційні елементи та основні

складові  сучасної технології вирощування ярого ячменю.
Пр.7. Абіотичні фактори, біологічні особливості, інноваційні елементи та основні

складові  сучасної технології вирощування пшениці ярої.
Пр.8. Абіотичні фактори, біологічні особливості, інноваційні елементи та

основні складові  сучасної технології вирощування проса.
Пр.9. Абіотичні фактори, біологічні особливості, інноваційні елементи та основні

складові  сучасної технології вирощування картоплі.
Пр.10-11. Абіотичні фактори, біологічні особливості, інноваційні елементи та основні

складові сучасної технології вирощування гороху посівного, люпину та квасолі (зернобобових
культур).

Пр.12. Абіотичні фактори, біологічні особливості, інноваційні елементи та основні
складові  сучасної технології вирощування сочевиці.

Пр.13. Абіотичні фактори, біологічні особливості, інноваційні елементи та основні
складові  сучасної технології вирощування нуту.

Пр.14. Абіотичні фактори, біологічні особливості, інноваційні елементи та основні
складові  сучасної технології вирощування вівса посівного.

Результати оцінювання (форми, критерії): поточний, проміжний та підсумковий
контроль.

Навчальна робота студентів з дисципліни «Інноваційні технології в рослинництві»
оцінюється наступним чином. Лекції – 2,0 бали, у т.ч. присутність – 1 бал, конспект – 1,0 бал;
усього 14 балів.

Практичні заняття – 2 бали, у т.ч. присутність – 1 бал, якісне виконання завдання – 1
бал; усього 28 балів. Самостійна робота студентів – 0,3 бали за 1 годину, усього 22,0 балів;
оцінюється у вигляді поточного контролю знань (опитування, оформлення зошита).

Контрольні роботи по завершенню змістовних модулів – 2 роботи після двох
змістовних модулів, усього 16,0 балів (по 8 балів). Написання реферату і виступ перед
групою – 10 балів.



Залік – максимум 10 балів додатково до підсумкової оцінки за дисципліну.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЧНЕ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Органічне плодоовочівництво
Назва загальної компетентності,

на розвиток якої спрямована
дисципліна

Здатність розв'язувати складні фахові задачі та
практичні проблеми в галузі сільськогосподарського
виробництва, що передбачає застосування теорій та
методів відповідної науки і характеризується
комплексністю та відповідністю зональних умов.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна

підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції,
практичні, командна робота, семінар,
проектна робота, проблемні заняття
тощо)

Лекції, практичні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор

філософії)

Магістр

Спеціальність
(для якої пропонується

дисципліна)

Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

3-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які
хочуть обрати дисципліну

Вимоги до освіти: спеціаліст, бакалавр

Викладач Пелехата Наталія Павлівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання

дисципліни)

Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних

задач і проблем агрономії.



РН 4. Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час
наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.

РН 6. Оцінювати сучасний асортимент мінеральних добрив, хімічних засобів захисту
рослин, продуктів біотехнологій з метою розробки науково-обґрунтованих систем їхнього
застосування.

РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій
виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

РН 15. Надавати консультації з питань інноваційних технологій в агрономії.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Т1 Лк. Суть органічного садівництва. Пз. Схеми та шляхи переходу до органічного

виробництва. Біодинамічна система землеробства.
Т2 Лк. Законодавчі принципи органічного виробництва плодів та овочів. Пз.

Сертифікація органічної продукції.
Т3 Лк. Закладання та вирощування органічних садів. Пз. ЕМ-технології в органічному

землеробстві. Мікробіологічні препарати в органічному плодоовочівництві. Біологічні
стимулятори росту в плодівництві та овочівництві. Захист плодових та овочевих культур
біологічними методами.

Т4 Лк. Закладання та вирощування органічних ягідників. Пз. Удобрення в органічному
плодоовочівництві. Мульчування  і використання сидератів.

Т5 Лк. Технології вирощування органічної овочевої продукції. Пз. Сівозміни в
органічному плодоовочівництві.

Результати оцінювання (форми, критерії):
Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточний та

підсумковий контроль. Підсумковий контроль результатів
навчання та компетентностей студентів з навчальної дисципліни здійснюється на

підставі проведення семестрового заліку.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЧНЕ КОРМОВИРОБНИЦТВО
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Органічне кормовиробництво
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;
ЗК 2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести
соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення;
ЗК 3. Здатність до саморозвитку, самореалізації,
використання творчого потенціалу.
ЗК 4. Здатність до комунікації в усній і письмовій формах на
державній та іноземних мовах для вирішення завдань
професійної діяльності;
3К 5. Здатність керувати колективом у сфері професійної
діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні,
конфесійні і культурні відмінності.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

2. Вибіркові компоненти за вибором студента

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, практичні роботи

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Магістр, 2 курс, 1 семестр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

3

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з ботаніки, екології, хімії, математики,
фізики, філософії



Викладач Стоцька С. В.
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):«Органічне кормовиробництво»

РН 1. Уміти використовувати методологію наукових досліджень і дослідної справи у
професійній діяльності.

РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних
задач і проблем агрономії.

РН 4. Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час
наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.

РН 5. Уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі та/або інноваційні
завдання, формулювати висновки за одержаними результатами.

РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій
виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

РН 9. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та
соціально-суспільній сферах діяльності.

РН 10. Вміти надавати професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців
і широкого загалу.

РН 12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів
науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії.

РН 15. Надавати консультації з питань інноваційних технологій в агрономії.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Т.1 Вступна лекція про органічне виробництво, тваринництво та кормовиробництво на основі

Постанови ЄС 834/2007.
Т. 2. Сучасні погляди на кормовиробництво в умовах органічного виробництва.
Т. 2. Сучасні технології вирощування однорічних бобових і злакових трав та заготівля

органічних кормів з них.
Т. 4. Органічна технологія вирощування люцерни посівної.
Т. 5. Удосконалена технологія вирощування конюшини лучної за органічного

виробництва.
Т. 6. Енергоощадна технологія вирощування буркуну білого за органічного виробництва.
Т. 7. Екологічно-безпечна технологія вирощування еспарцету для заготівлі високоякісних

кормів.
Пр. 1. Вміст основних показників хімічного складу кормів в Україні.
Пр. 2. Розрахунок балансу поживних речовин у кормовій сівозміні за органічного вирощування

с.-г. культур
Пр. 3. Технологічний проект вирощування однорічних бобових та злакових трав на корм в

умовах Дослідного поля ПНУ за органічного виробництва (згідно завдання) (презентація).
Пр. 4. Технологічний проект вирощування козлятнику східного в умовах Дослідного поля

ПНУ за органічного виробництва (згідно завдання) (презентація).
Пр. 5. Способи підвищення продуктивності бобово-злакових фітоценозів за органічного

виробництва.
Пр. 6. Сучасні сорти багаторічних бобових трав.
Пр. 7. Вимоги до заготівлі високоякісного сіна.
Пр. 8. Вимоги до заготівлі високоякісного сінажу.
Пр.9. Вимоги до заготівлі високоякісного силосу.
Пр.10. Механізація технологічних прийомів при вирощуванні та заготівлі органічних кормів.
Результати оцінювання (форми, критерії):



Результати оцінювання рівня знань, викладених на лекціях, визначаються на практичних
заняттях шляхом оцінювання розуміння студентом особливостей сучасних еколого-безпечних
технологій вирощування кормових культур, вміння розробляти технологічні проекти, знати та вміти
розраховувати баланс поживних речовин, знати вимоги до заготівлі кормів, вміти розробляти способи
підвищення продуктивності та якості кормів.

Результати підсумкового контролю за семестр використовуються як критерій виконання
студентом навчального плану, зарахування тем (кредитів). Об’єктивне оцінювання знань та вмінь
набутих студентами передбачає встановлення фактичного рівня знань у порівнянні з
еталонними (шкала оцінювання результатів навчання студентів, критерії у вигляді
оцінок-балів). Форми підсумкового контролю – залік.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЧНЕ РОСЛИННИЦТВО
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Органічне рослинництво

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;
ЗК 2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести
соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення;
ЗК 3. Здатність до саморозвитку, самореалізації,
використання творчого потенціалу.
3К 5. Здатність керувати колективом у сфері професійної
діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні,
конфесійні і культурні відмінності.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

загальна

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції – 14 год.
Практичні – 28 год.

Самостійна робота – 78 год.

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) Магістр, 2 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни 1-й семестр



(семестр)
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

без обмежень

Викладач д. с.-г. наук, професор Дідора В.Г.
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 1. Уміти використовувати методологію наукових досліджень і дослідної справи у

професійній діяльності.
РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних

задач і проблем агрономії
РН 4. Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час

наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.
РН 6. Оцінювати сучасний асортимент мінеральних добрив, хімічних засобів захисту

рослин, продуктів біотехнологій з метою розробки науково-обґрунтованих систем їхнього
застосування. РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і
технологій виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

РН 9. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та
соціально-суспільній сферах діяльності.

РН 12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів
науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)

Тема 1. Принципи і методи органічного рослинництва.
Тема 2. Сівозміни у системі органічного рослинництва.
Тема 3. Добрива органічного походження.
Тема 4. Біологічні та агротехнічні методи захисту рослин від шкідливих організмів.
Тема 5. Органічні технології вирощування озимих зернових культур.
Тема 6. Органічні технології вирощування ярих зернових культур.
Тема 7. Органічні технології вирощування зернобобових культур.

Практичні  заняття
Пр. 1. Правила переходу до органічного рослинництва.
Пр. 2. Добрива і покращення родючості ґрунтів.
Пр. 3-4. Короткоротаційні сівозміни, технологію вирощування зеленого добрива.
Пр. 5-6. Контроль шкідників, хвороб і бур’янів.
Пр.7. Застосування стимуляторів росту та комплексних добрив на хелатній основі.
Пр. 8. Органічна технологія вирощування пшениці озимої.
.Пр.9. Органічна технологія вирощування пшениці ярої.
Пр.10. Органічна технологія вирощування ячменю ярого.
Пр.11. Органічна технологія вирощування кукурудзи на зерно.
Пр.12. Органічна технологія вирощування гречки.
Пр. 13. Органічна технологія вирощування сої.
Пр. 14. Органічна технологія вирощування гороху.

Результати оцінювання (форми, критерії): поточний, проміжний та підсумковий



контроль.
Навчальна робота студентів з дисципліни «Органічне рослинництво» оцінюється

наступним чином. Лекції – 2,0 бали, у т.ч. присутність – 1 бал, конспект – 1,0 бал; усього 14
балів. Практичні заняття – 2 бали, у т.ч. присутність – 1 бал, якісне виконання завдання – 1
бал; усього 28 балів. Самостійна робота студентів – 0,3 бали за 1 годину, усього 22,0 балів;
оцінюється у вигляді поточного контролю знань (опитування, оформлення зошита).

Контрольні роботи: контрольних робіт – 2 по 5 балів кожна, усього 10,0 балів.
Написання рефератів по самостійній роботі – 6 балів.

Залік – 20 балів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Технологія вирощування лікарських рослин

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;
ЗК 2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести
соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення;
ЗК 3. Здатність до саморозвитку, самореалізації,
використання творчого потенціалу.
3К 5. Здатність керувати колективом у сфері професійної
діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні,
конфесійні і культурні відмінності.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

загальна

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції – 14 год.
Практичні – 28 год.

Самостійна робота – 78 год.



Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) Магістр, 2 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

1-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

без обмежень

Викладач д. с.-г. наук, професор Мойсієнко В. В.
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних

задач і проблем агрономії.
РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій

виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

РН 12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів
науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії.

РН 13. Володіти основами бізнесового проектування і маркетингового оцінювання
виконання і впровадження інноваційних розробок.

РН 15. Надавати консультації з питань інноваційних технологій в агрономії.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Змістовний модуль 1. Класифікація лікарських рослин, особливості збирання та

зберігання лікарської сировини.
Тема 1. Історія застосування, класифікація лікарських рослин та використання їх у

народній та науковій медицині.
Тема 2. Особливості збирання та зберігання лікарських рослин.
Тема 3. Ботанічна характеристика, морфологічні та біологічні особливості лікарських

рослин.
Змістовний модуль 2. Культивовані 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. Сучасний ринок та перспективи вирощування лікарських рослин  в Україні.

Практичні  заняття
Пр. 1-2. Ботанічна характеристика, морфологічні та біологічні особливості однорічних

лікарських рослин та елементи агротехніки їх вирощування.
Пр. 3. Ботанічна характеристика, морфологічні та біологічні особливості дворічних

лікарських рослин та елементи агротехніки їх вирощування.
Пр.4-5. Ботанічна характеристика, морфологічні та біологічні особливості багаторічних

лікарських рослин та елементи агротехніки їх вирощування.
Пр. 6. Особливості сівозмін з лікарськими культурами.
Пр.7. Розробка системи удобрення лікарських рослин.
Пр. 8. Розробка системи обробітку ґрунту під лікарські рослини.
.Пр.9-10. Розробка технологічних карт вирощування основних лікарських рослин.



Пр.11. Вивчення характеристики та продуктивності районованих сортів та гібридів
лікарських рослин.

Пр.12. Особливості збирання лікарської сировини. Первинна переробка, сушіння,
вимоги до якості продукції, упаковка, умови зберігання.

Пр. 13. Достигання лікарських культур, строки і способи збирання насіння. Сушіння,
очищення, доведення його до посівних кондицій.

Пр. 14. Розрахунок економічної ефективності вирощування лікарських рослин.

Результати оцінювання (форми, критерії): поточний, проміжний та підсумковий
контроль.

Навчальна робота студентів з дисципліни «Технологія вирощування лікарських рослин»
оцінюється наступним чином. Лекції – 2,0 бали, у т.ч. присутність – 1 бал, конспект – 1,0 бал;
усього 14 балів. Практичні заняття – 2 бали, у т.ч. присутність – 1 бал, якісне виконання
завдання – 1 бал; усього 28 балів. Самостійна робота студентів – 0,3 бали за 1 годину,
усього 22,0 балів; оцінюється у вигляді поточного контролю знань (опитування, оформлення
зошита).

Контрольні роботи по завершенню змістовних модулів – 2 роботи після двох
змістовних модулів, усього 16,0 балів (по 8 балів). Написання реферату і виступ перед
групою – 10 балів.

Залік – максимум 10 балів додатково до підсумкової оцінки за дисципліну

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ ФІТОЦЕНОЗІВ

Назва дисципліни Інегрований захист фітоценозів
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 3. Здатність до саморозвитку, самореалізації,
використання творчого потенціалу.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Магістр»



Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) 1-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Знання і вміння з наступних дисциплін:
фітопатологія, ентомологія, гербологія, вірусологія,
хімічний захист рослин з основами
агротоксикології

Викладач Ключевич Михайло Михайлович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):
РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних

задач і проблем агрономії.
РН 6. Оцінювати сучасний асортимент мінеральних добрив, хімічних засобів захисту

рослин, продуктів біотехнологій з метою розробки науково-обґрунтованих систем їхнього
застосування.

РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій
виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

РН 10. Вміти надавати професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців
і широкого загалу.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Теми лекцій:
Тема 1 (Т1). Основні поняття та принципи розробки інтегрованих систем захисту

рослин. Об’єкти, предмети, принципи і завдання дисципліни '"Інтегрований захист рослин".
Головні заходи щодо збереження і накопичення корисних організмів в агроценозах. Принципи
поетапного виконання робіт із інтегрованого захисту с.-г культур від шкідливих організмів у
просторі і часі. Економічні пороги шкідливості (ЕПШ). Вибір заходів в інтегрованих системах
захисту с.-г культур від шкідливих організмів.

Тема 2 (Т2). Захисні заходи профілактичного характеру та активної дії в інтегрованому
захисті рослин. Значення організаційно-господарських і агротехнічних заходів.
Фізико-механічні й біофізичні засоби. Роль біологічного захисту. Генетичні методи.
Стерилізація самців. Трансгенні за стійкістю культури. Оптимізація хімічного захисту рослин.
Економічна доцільність, екологічна і соціальна безпека заходів захисту, що застосовуються.

Тема 3 (Т3). Інтегрований захист зернових культур (озимої і ярої пшениці, озимого жита,
ячменю, вівса, проса, кукурудзи) від найбільш поширених шкідливих організмів.

Тема 4 (Т4). Інтегрований захист однорічних зернобобових культур і багаторічних
бобових трав від найбільш поширених шкідливих організмів.

Тема 5 (Т5). Інтегрований захист цукрових буряків від найбільш поширених шкідливих
організмів.

Тема 6 (Т6). Інтегрований захист картоплі від найбільш поширених шкідливих
організмів.

Тема 7 (Т7). Інтегрований захист льону та хмелю від найбільш поширених шкідливих
організмів.

Тема 8 (Т8). Інтегрований захист овочевих культур відкритого та захищеного ґрунту від
найбільш поширених шкідливих організмів.

Тема 9 (Т9). Інтегрований захист плодових і ягідних культур від найбільш поширених
шкідливих організмів.



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

ФІТОСАНІТАРНИЙ МОНІТОРИНГ

Назва дисципліни Фітосанітарний моніторинг
Назва загальної компетентності, на розвиток якої
спрямована дисципліна

ЗК 3. Здатність до саморозвитку,
самореалізації, використання творчого
потенціалу.

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 критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Магістр»

Спеціальність (для якої пропонується дисципліна) 201 «Агрономія»
Терміни вивчення дисципліни (семестр) 1-й семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати
дисципліну

Знання і вміння з наступних дисциплін:
фітопатологія, ентомологія, гербологія,
вірусологія, хімічний захист рослин з
основами агротоксикології

Викладач Плотницька Наталія Михайлівна
Кафедра (яка забезпечує викладання дисципліни) Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):
РН 1. Уміти використовувати методологію наукових досліджень і дослідної справи у

професійній діяльності.
РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних

задач і проблем агрономії.
РН 4. Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час

наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.
РН 10. Вміти надавати професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців

і широкого загалу.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Теми лекцій:
Тема 1 (Т 1). Вступ. Загальні принципи фітосанітарного моніторингу.
Тема 2 (Т 2). Облік поліфагів у посівах сільськогосподарських культур.
Тема 3 (Т 3). Особливості обліку шкідливих організмів у посівах зернових і круп’яних

культур.
Тема 4 (Т 4). Особливості обліку шкідливих організмів у посівах зернобобових культур.
Тема 5 (Т 5). Методи обліку шкідників у посівах технічних культур.
Тема 6 (Т 6). Особливості обліку шкідливих організмів у посівах овочевих і

плодовоягідних культур.
Тема 7 (Т 7). Моніторинг сегетальної рослинності в агрофітоценозах.
Тема 8 (Т 8). Основи фітосанітарного прогнозу.
Тема 9 (Т 9). Багаторічний фітосанітарний прогноз.
Тема 10 (Т 10). Річний і короткостроковий фітосанітарний прогнози.

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

Методи і організація досліджень зі зберігання та переробки продукції
рослинництва

(назва дисципліни)

 для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Зберігання органічної продукції рослинництва



Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована
дисципліна (ЗК)

 компетентність  у здатності розв’язувати складні
фахові задачі  при плануванні та проведенні досліджень
зі зберігання та переробки продукції рослинництва.
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу,
синтезу;
ЗК 2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести
соціальну і етичну відповідальність за прийняті
рішення;
ЗК 3. Здатність до саморозвитку, самореалізації,
використання творчого потенціалу.
ЗК 4. Здатність до комунікації в усній і письмовій
формах на державній та іноземних мовах для
вирішення завдань професійної діяльності;
3К 5. Здатність керувати колективом у сфері
професійної діяльності, толерантно сприймаючи
соціальні, етнічні, конфесійні і культурні відмінності.

Цикл дисциплін (загальна, або
професійна підготовка)  вибіркова

Методи викладання (лекції,
практичні, командна робота,
семінар, проектна робота,
проблемні заняття тощо)

 лекції, практичні, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор
філософії)

 магістр

Спеціальність (для якої
пропонується дисципліна)  201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)  2 курс, 1-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які
хочуть обрати дисципліну

 для вивчення курсу студент повинен знати: -
- стандарти на основні види продукції рослинництва;
- методики визначення якості основних видів продукції
рослинництва відповідно до вимог стандартів;
- наукові основи переробки зберігання продукції
рослинництва;
- режими і способи зберігання зерна, насіння та інших
видів продукції рослинництва;
- будову сховищ та методи створення необхідних для
зберігання умов;

Викладач  Орловський М.Й.
Кафедра (яка забезпечує
викладання дисципліни)

 Технологія зберігання та переробки продукції
рослинництва

Результати навчання (уміння та навички): РН 1. Уміти використовувати методологію
наукових досліджень і дослідної справи у професійній діяльності.

РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних
задач і проблем агрономії.

РН 3. Знати правові й етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та
реалізації економічно-значущих виробничих і дослідницьких проектів.

РН 4. Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час
наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.

РН 5. Уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі та/або інноваційні
завдання, формулювати висновки за одержаними результатами.

РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій



виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

РН 8. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності, реалізації
комплексних наукових і виробничих проектів з врахуванням наявних ресурсів та часових
обмежень.

РН 9. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та
соціально-суспільній сферах діяльності.

РН 10. Вміти надавати професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців
і широкого загалу.

РН 11. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до
прийняття рішень.

РН 12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів
науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії.

РН 13. Володіти основами бізнесового проектування і маркетингового оцінювання
виконання і впровадження інноваційних розробок.

РН 14. Вибирати оптимальну стратегію ведення наукових досліджень та
господарювання в агрономії залежно від комплексу умов.

РН 15. Надавати консультації з питань інноваційних технологій в агрономії. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)…
Лекції:
Т. 1. Історія дослідної справи. Завдання науково-дослідної роботи зі зберігання та

переробки продукції рослинництва. Теоретичні та методологічні принципи НДР. Об’єкт,
предмет та мета наукового дослідження. Вибір параметрів, факторів і моделі досліду. Рівні,
види та методи наукових досліджень зі зберігання і переробки зерна та іншої продукції
рослинництва.

Т. 2. Організації науково-дослідної роботи зі зберігання та переробки продукції
рослинництва. Типи експериментів зі зберігання та переробки продукції рослинництва.
Напрямки досліджень зі зберігання та переробки продукції рослинництва. Вимоги до дослідів
зі зберігання зерна та іншої продукції рослинництва. Вибір теми, розробка гіпотези
експерименту. Архітектоніка робочої програми досліду зі зберігання та переробки.

Т. 3. Основи статистичної обробки результатів досліджень зі зберігання та переробки
продукції рослинництва. Умови проведення дослідів та заходи підвищення їх точності. Обсяг
вибірки для аналізу маси продукції. Методика математичної обробки результатів досліджень.
Методика математичної обробки результатів лабораторних аналізів. Загальні правила
оформлення НДР. Необхідна документація.

Т. 4. Методи і організація проведення досліджень зі зберігання та переробки зерна
злакових та круп’яних культур. Напрями та завдання проведення досліджень зі зберігання та
переробки зерна культур різного цільового призначення. Особливості планування та
закладання досліджень зі зберігання та переробки зерна. Вибір місця та параметрів досліду зі
зберігання та переробки зерна. Особливості обліку врожаю та оцінки його якості. Частота
обліків та спостережень протягом.

Т. 5. Методи і організація досліджень зі зберігання бульб картоплі. Напрями та завдання
проведення досліджень зі зберігання бульб картоплі. Особливості планування та закладання
досліджень зі зберігання бульб картоплі. Вибір місця та параметрів досліду. Розрахунок втрат
продукції під час зберігання. Дослідження ступеня пошкодженості хворобами. Оцінка якості
бульб. Проведення аналізу бульб. Визначення фактичних втрат поживних елементів бульбами
при зберіганні. Постановка схеми дослідження на прикладі вивчення та узагальнення досвіду з
картоплярства. Методика визначення економічної ефективності науково-дослідних робіт зі
зберігання картоплі..

Т.6. Особливості проведення наукових досліджень зі зберігання овочів. Методика
проведення дослідів з капустяними товарний аналіз та методика закладання дослідів;
визначення втрат у процесі зберігання. Особливості проведення досліджень зі зберігання
плодів цибулевих. Особливості проведення досліджень зі зберігання коренеплодів. Особливості
проведення досліджень зі зберігання плодових овочів: огірків, помідорів, перцю солодкого,



баклажан, зеленого горошку. Особливості проведення досліджень зі зберігання плодів
баштанних культур. Підготовка сховищ до закладання плодів на зберігання.

Т. 7. Особливості проведення досліджень зі зберігання плодів і ягід. Напрями та об’єкти
досліджень. Відбір продукції, призначеної для дослідного зберігання. Методика закладання
дослідів і проведення обліку урожаю. Проведення досліджень із визначення оптимальних
термінів збирання плодів, ягід і винограду. Методика проведення досліджень із технологічних
параметрів зберігання плодів. Проведення досліджень зі зберігання плодів, ягід і винограду в
умовах РГС.

Т.8. Особливості проведення досліджень зі зберігання та переробки технічних культур.
Методика проведення досліджень зі зберігання соломи та трести льону-довгунця та конопель.
Методика проведення досліджень зі зберігання коренеплодів цукрових буряків. Дослідження зі
зберігання шишок хмелю шишками хмелю. Дослідження з сировиною тютюну та махорки.

Практичні:
Пр. 1. Складання плану експерименту. Основні поняття дослідної справи. Види

експериментів. Вибір параметрів, факторів і моделі досліду. Архітектоніка робочої програми
досліду зі зберігання.

Пр. 2. Основні навички при виконанні аналітичних робіт. Підготовка робочого місця та
матеріалів для проведення аналізів. Характеристика приладів і посуду, який використовують
під час проведення аналітичних робіт. Характеристика приладів і обладнання, який
використовують при виконанні біохімічних аналізів.

Пр. 3.Методи кореляційного і регресійного аналізів в дослідженнях зі зберігання та
переробки продукції рослинництва. Статистичний аналіз результатів досліджень.

Розрахунок обсягу вибірки для аналізу маси продукції. Кореляційний та регресійний
аналізи

Пр. 4. Складання робочих програм досліджень зі зберігання та переробки зерна..
Пр. 5. Розробка схеми дослідження з картоплярства. Розрахунок втрат бульб картоплі під

час зберігання.
Пр. 6. Складання робочих програм досліджень зі зберігання та переробки різних видів

овочів: коренеплодів, капусти, плодових, цибулевих, зеленних тощо..
Пр. 7. Складання робочих програм досліджень зі зберігання та переробкирізних видів

плодоягідної продукції.
Пр. 8. Розробка робочих програм науково-дослідної роботи зі зберігання та технічних

культур: льону-довгунцю, цукрових буряків, хмелю, тютюну та махорки
Результати оцінювання (форми, критерії)
Усні та письмові екзамени, заліки, захисти модульних контрольних робіт, колоквіуми,

захист виробничої практики, презентація досліджень магістерських робіт.



 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 

Зберігання органічної продукції рослинництва
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Зберігання органічної продукції рослинництва

Назва загальної
компетентності, на
розвиток якої спрямована
дисципліна (ЗК)

 компетентність  у здатності розв’язувати складні фахові
задачі  при зберіганні органічної продукції рослинництва.
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;
ЗК 2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести
соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення;
ЗК 3. Здатність до саморозвитку, самореалізації,
використання творчого потенціалу.
ЗК 4. Здатність до комунікації в усній і письмовій формах на
державній та іноземних мовах для вирішення завдань
професійної діяльності;
3К 5. Здатність керувати колективом у сфері професійної
діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні,
конфесійні і культурні відмінності.

Цикл дисциплін (загальна,
або професійна підготовка)  професійна підготовка

Методи викладання (лекції,
практичні, командна
робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття
тощо)

 лекції, практичні, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор
філософії)

 магістр

Спеціальність (для якої
пропонується дисципліна)  201 «Агрономія»

Терміни вивчення
дисципліни (семестр)  2 курс, 1-й семестр

Вхідні вимоги до студентів,
які хочуть обрати
дисципліну

 для вивчення курсу студент повинен знати: -
- стандарти на основні види продукції органічної продукції
рослинництва;
- методики визначення якості основних видів органічної
продукції рослинництва відповідно до вимог стандартів;
- наукові основи зберігання органічної продукції
рослинництва;
- режими і способи зберігання зерна, насіння та інших видів
органічної продукції рослинництва;
- будову сховищ та методи створення необхідних для
зберігання умов;

Викладач  Руденко Ю.Ф.
Кафедра (яка забезпечує
викладання дисципліни)  Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 1. Уміти використовувати методологію наукових досліджень і дослідної справи у

професійній діяльності.
РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних



задач і проблем агрономії.
РН 3. Знати правові й етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та

реалізації економічно-значущих виробничих і дослідницьких проектів.
РН 4. Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час

наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.
РН 5. Уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі та/або інноваційні

завдання, формулювати висновки за одержаними результатами.
РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій

виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

РН 8. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності, реалізації
комплексних наукових і виробничих проектів з врахуванням наявних ресурсів та часових
обмежень.

РН 9. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та
соціально-суспільній сферах діяльності.

РН 10. Вміти надавати професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців
і широкого загалу.

РН 11. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до
прийняття рішень.

РН 12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів
науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії.

РН 13. Володіти основами бізнесового проектування і маркетингового оцінювання
виконання і впровадження інноваційних розробок.

РН 14. Вибирати оптимальну стратегію ведення наукових досліджень та
господарювання в агрономії залежно від комплексу умов.

РН 15. Надавати консультації з питань інноваційних технологій в агрономії. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)…
Лекції:
Т. 1. Юридичні основи виробництва органічної продукції.
Т. 2. Зберігання органічної продукції рослинництва.
Т. 3. Режими та способи зберігання органічного зерна.
Т. 4. Післязбиральна обробка органічних зернових мас.
Т. 5. Післязбиральна обробка і зберігання органічної соковитої продукції.
Т.6.  Технологія зберігання органічної картоплі
Т. 7. Способи зберігання органічної картоплі, плодів та овочів
Практичні:
Пр. 1. Органічна продукція рослинництва, її характеристика та юридичні основи

виробництва (3 год.).
Пр. 2. Сертифікація органічної продукції рослинництва
Пр. 3. Наукові основи зберігання органічної продукції рослинництва (3 год.).
Пр. 4. Зб е ріг а ння органічного з е рна та про д уктів його   пе ре ро б ки.
Пр. 5. Режими зберігання органічного зерна та продуктів його переробки. (4 год.).
Пр. 6. Способи зберігання органічного зерна та продуктів його переробки (4 год.).
Пр. 7. Кількісно-якісний облік зерна під час зберігання.
Пр. 8. Післязбиральна обробка і  зберігання органічної соковитої продукції
Пр. 9. Режими зберігання картоплі та інших овочевих культур
Пр. 10. Способи зберігання картоплі та інших овочевих культур.
Пр. 11. Режими та способи зберігання цукрових буряків (4 год.).
Результати оцінювання (форми, критерії)
Усні та письмові екзамени, заліки, захисти модульних контрольних робіт, колоквіуми,

захист виробничої практики, презентація досліджень магістерських робіт.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 
Переробка органічної продукції рослинництва

(назва дисципліни)
для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Переробка органічної продукції рослинництва

Назва загальної
компетентності, на розвиток
якої спрямована дисципліна
(ЗК)

 компетентність  у здатності розв’язувати складні фахові
задачі  при переробці органічної продукції рослинництва.
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;
ЗК 2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести
соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення;
ЗК 3. Здатність до саморозвитку, самореалізації,
використання творчого потенціалу.
ЗК 4. Здатність до комунікації в усній і письмовій формах на
державній та іноземних мовах для вирішення завдань
професійної діяльності;
3К 5. Здатність керувати колективом у сфері професійної
діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні,
конфесійні і культурні відмінності.

Цикл дисциплін (загальна,
або професійна підготовка)  професійна підготовка

Методи викладання (лекції,
практичні, командна робота,
семінар, проектна робота,
проблемні заняття тощо)

 лекції, практичні, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор
філософії)

 магістр

Спеціальність (для якої
пропонується дисципліна)  201 «Агрономія»

Терміни вивчення
дисципліни (семестр)  2 курс, 1-й семестр

Вхідні вимоги до студентів,
які хочуть обрати дисципліну

для вивчення курсу студент повинен знати: -
- стандарти на основні види продукції органічної продукції
рослинництва;
- методики визначення якості основних видів органічної
продукції рослинництва відповідно до вимог стандартів;
- наукові основи переробки органічної продукції
рослинництва;
- режими і способи переробки зерна, насіння та інших видів
органічної продукції рослинництва;
- будову сховищ та методи створення необхідних для
зберігання умов для подальшої переробки органічної
продукції рослинництва;

Викладач  Руденко Ю.Ф.
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

 Технологія зберігання та переробки продукції
рослинництва



Результати навчання (уміння та навички):
РН 1. Уміти використовувати методологію наукових досліджень і дослідної справи у

професійній діяльності.
РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних

задач і проблем агрономії.
РН 3. Знати правові й етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та

реалізації економічно-значущих виробничих і дослідницьких проектів.
РН 4. Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час

наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.
РН 5. Уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі та/або інноваційні

завдання, формулювати висновки за одержаними результатами.
РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій

виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

РН 8. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності, реалізації
комплексних наукових і виробничих проектів з врахуванням наявних ресурсів та часових
обмежень.

РН 9. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та
соціально-суспільній сферах діяльності.

РН 10. Вміти надавати професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців
і широкого загалу.

РН 11. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до
прийняття рішень.

РН 12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів
науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії.

РН 13. Володіти основами бізнесового проектування і маркетингового оцінювання
виконання і впровадження інноваційних розробок.

РН 14. Вибирати оптимальну стратегію ведення наукових досліджень та
господарювання в агрономії залежно від комплексу умов.

РН 15. Надавати консультації з питань інноваційних технологій в агрономії. 
 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)…
Лекції:
Т.1 Юридичні основи виробництва та переробки органічної продукції рослинництва.
Т.2. Технології переробки органічної продукції рослинництва.
Т.3. Технології переробки органічного зерна на борошно.
Т. 4. Технології переробки органічного зерна на крупи.
Т.5. Технологія переробки органічної картоплі на крохмаль та чіпси.
Т.6. Технологія  переробки органічних  цукрових буряків на цукор.
Т. 7. Технології  переробки  органічного насіння олійних культур на олію.
Практичні:
Тема 1. Розрахунок рецептури помельних сумішей.
Тема 2. Визначення впливу крупності зерна пшениці на вміст ендосперму та

технологічні властивості зерна.
Тема 3. Визначення  впливу  попереднього  лущення зерна на вихід і якість борошна.
Тема. 4. Визначення вимелювання зерна та ефективності подрібнення зерна.
Тема 5. Вивчення технологічного процесу простого та односортного помелу зерна жита

в обдирне борошно.
Тема 6. Визначення хлібопекарських властивостей пшеничного та житнього сортового

борошна.
Тема 7. Вивчення гідротермічної обробки зерна гречки.
Тема 8. Вивчення процесу розділення лущених і нелущених зерен гречки. Технологія

виробництва пшона.
Тема 9. Вивчення технології виробництва гречаної та рисової крупи.



Тема 10. Види комбікормів, їх виробництво і зберігання.
Тема 11. Технології виробництва трав’яного борошна
Результати оцінювання (форми, критерії)
Усні та письмові екзамени, заліки, захисти модульних контрольних робіт, колоквіуми,

захист виробничої практики, презентація досліджень магістерських робіт. 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА, КРУП ТА КОМБІКОРМІВ
(назва дисципліни)

 для «Каталогу вибіркових дисциплін»
  

Назва дисципліни Технологія виробництва борошна, круп та
комбікормів

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна
(ЗК)

 компетентність  у здатності розв’язувати складні
фахові задачі  при виробництві борошна круп та
комбікормів.
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу,
синтезу;
ЗК 2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях,
нести соціальну і етичну відповідальність за
прийняті рішення;
ЗК 3. Здатність до саморозвитку, самореалізації,
використання творчого потенціалу.
ЗК 4. Здатність до комунікації в усній і письмовій
формах на державній та іноземних мовах для
вирішення завдань професійної діяльності;
3К 5. Здатність керувати колективом у сфері
професійної діяльності, толерантно сприймаючи
соціальні, етнічні, конфесійні і культурні
відмінності.

Цикл дисциплін (загальна, або
професійна підготовка)  професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

 лекції, практичні, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)  магістр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)  201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)  2 курс, 1-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

 для вивчення курсу студент повинен знати:
- стандарти на основні види продукції, які
отримують з борошна;
-методики  визначення  якості  основних  видів
продукції  з  зерна  та борошна,відповідно до вимог
стандартів;
- наукові основи переробки зерна на
борошно,крупи та комбікорми;
- режими і способи переробки зерна на



борошно, крупи та комбікорми, заходи зменшення
втрат та якості продукції під час переробки;
основи технології переробки зерна на борошно,
крупи та комбікорми; принципи роботи і
використання обладнання для переробки зерна

Викладач Ковальов В.Б.
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

 Технологія зберігання та переробки продукції
рослинництва

Результати навчання (уміння та навички): РН 1. Уміти використовувати методологію
наукових досліджень і дослідної справи у професійній діяльності.

РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних
задач і проблем агрономії.

РН 3. Знати правові й етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та
реалізації економічно-значущих виробничих і дослідницьких проектів.

РН 4. Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час
наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.

РН 5. Уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі та/або інноваційні
завдання, формулювати висновки за одержаними результатами.

РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій
виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

РН 8. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності, реалізації
комплексних наукових і виробничих проектів з врахуванням наявних ресурсів та часових
обмежень.

РН 9. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та
соціально-суспільній сферах діяльності.

РН 10. Вміти надавати професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців
і широкого загалу.

РН 11. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до
прийняття рішень.

РН 12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів
науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії.

РН 13. Володіти основами бізнесового проектування і маркетингового оцінювання
виконання і впровадження інноваційних розробок.

РН 14. Вибирати оптимальну стратегію ведення наукових досліджень та
господарювання в агрономії залежно від комплексу умов.

РН 15. Надавати консультації з питань інноваційних технологій в агрономії. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)…
Лекції:
Т1. Загальна характеристика борошномельного виробництва.
Т2. Підготовка зерна до розмелу.
Т3. Розмелювання зерна і випічка хліба.
Т4. Круп'яна сировина і асортимент готової продукції, підготовка зерна до переробки.
Т5. Технологічні процеси виробництва крупи.
Т.6. Переробка зерна окремих круп'яних культур у крупу і круп'яні продукти.
Т. 7. Види комбікормТема 1. Розрахунок рецептури помельних сумішей.ів, їх

виробництво і зберігання.

Практичні:
Тема 1. Розрахунок рецептури помельних сумішей.
Тема 2. Визначення впливу крупності зерна пшениці на вміст ендосперму та

технологічні властивості зерна.



Тема 3. Визначення впливу попереднього лущення зерна на вихід і якість борошна.
Тема 4. Визначення вимелювання зерна та ефективності подрібнення зерна.
Тема 5. Вивчення технологічного процесу простого та односортного помелу зерна жита

в обдирне борошно.
Тема 6. Визначення хлібопекарських властивостей пшеничного та житнього сортового

борошна
Тема 7. Вивчення гідротермічної обробки зерна гречки
Тема 8. Вивчення процесу розділення лущених і нелущених зерен гречки. Технологія

виробництва пшона.
Тема 9. Вивчення технології виробництва гречаної та рисової крупи.
Тема 10. Види комбікормів, їх виробництво і зберігання.
Тема 11. Технології виробництва трав’яного борошна.
.
Результати оцінювання (форми, критерії)
Усні та письмові екзамени, заліки, захисти модульних контрольних робіт, колоквіуми,

захист виробничої практики, презентація досліджень магістерських робіт.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 
ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

(назва дисципліни)
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Технологія зберігання та переробки лікарських
рослин

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна
(ЗК)

 компетентність  у здатності розв’язувати складні
фахові задачі  зберіганні та переробці лікарських
рослин.
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення,
аналізу, синтезу;
ЗК 2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях,
нести соціальну і етичну відповідальність за
прийняті рішення;
ЗК 3. Здатність до саморозвитку, самореалізації,
використання творчого потенціалу.
ЗК 4. Здатність до комунікації в усній і письмовій
формах на державній та іноземних мовах для
вирішення завдань професійної діяльності;
3К 5. Здатність керувати колективом у сфері
професійної діяльності, толерантно сприймаючи
соціальні, етнічні, конфесійні і культурні
відмінності.

Цикл дисциплін (загальна, або
професійна підготовка)  професійна підготовка

Методи викладання (лекції,
практичні, командна робота, семінар,
проектна робота, проблемні заняття
тощо)

 лекції, практичні, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)  магістр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)  201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)  2 курс, 1-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які
хочуть обрати дисципліну

 для вивчення курсу студент повинен знати:
- стандарти (ДСТУ) на лікарську рослинну



сировину;
- основні форми лікарських рослин, що
реалізуються, а також ознаки їх ідентифікації;

Викладач Ковальов В.Б.
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

 Технологія зберігання та переробки продукції
рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 1. Уміти використовувати методологію наукових досліджень і дослідної справи у

професійній діяльності.
РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних

задач і проблем агрономії.
РН 3. Знати правові й етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та

реалізації економічно-значущих виробничих і дослідницьких проектів.
РН 4. Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час

наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.
РН 5. Уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі та/або інноваційні

завдання, формулювати висновки за одержаними результатами.
РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій

виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

РН 8. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності, реалізації
комплексних наукових і виробничих проектів з врахуванням наявних ресурсів та часових
обмежень.

РН 9. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та
соціально-суспільній сферах діяльності.

РН 10. Вміти надавати професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців
і широкого загалу.

РН 11. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до
прийняття рішень.

РН 12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів
науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії.

РН 13. Володіти основами бізнесового проектування і маркетингового оцінювання
виконання і впровадження інноваційних розробок.

РН 14. Вибирати оптимальну стратегію ведення наукових досліджень та
господарювання в агрономії залежно від комплексу умов.

РН 15. Надавати консультації з питань інноваційних технологій в агрономії. 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)…
Лекції:
Тема 1. Якість лікарської рослинної сировини за показниками стандартів та

нормативних документів.
Тема 2. Автентичність лікарської рослинної сировини та її значення для зберігання і

переробки сировини.
Тема 3. Підготовка лікарської рослинної сировини до зберігання.
Тема 4. Первинна обробка та сушіння лікарської рослинної сировини.
Тема 5. Проведення до стандартного стану лікарської рослинної сировини.
Тема 6. Зберігання лікарської рослинної сировини.
Тема 6. Переробка та використання лікарської рослинної сировини.
Практичні:
Тема 1. Правила приймання лікарської рослинної сировини та методи відбору проб для

аналізів.
Тема 2. Якість лікарської рослинної сировини за показниками стандартів та

нормативних документів.
Тема 3. Приведення до стандартного стану, сушіння, паркування та маркування



лікарської рослинної сировини.
Тема 4. Первинна обробка та сушіння лікарської рослинної сировини
Тема 5 Режими сушіння лікарської рослинної сировини.
Тема 6. Зберігання лікарської рослинної сировини.
Тема 7. Пакування та маркування лікарської рослинної сировини.
Тема 8. Режими та контроль за зберіганням рослинної лікарської сировини.
Тема 9. Переробка та використання лікарської рослинної сировини.
Тема 10. Визначення вмісту золи в лікарській рослинній сировині.
Тема 11. Визначення вмісту дубильних речовин у лікарській рослинній сировині.
Тема 12. Визначення вмісту ефірної олії у лікарській рослинній сировині.
Тема 13. Визначення вмісту екстрактивних речовин у лікарській рослинній сировині.
Тема 14. Визначення вмісту важких металів у лікарській рослинній сировині.
Результати оцінювання (форми, критерії)
Усні та письмові екзамени, заліки, захисти модульних контрольних робіт, колоквіуми,

захист виробничої практики, презентація досліджень магістерських робіт.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
 

 Назва дисципліни Стандартизація та сертифікація якості продукції
рослинництва

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

 компетентність  у здатності розв’язувати складні
фахові задачі  при організації та проведенні
стандартизації та сертифікації продукції
рослинництва
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення,
аналізу, синтезу;
ЗК 2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях,
нести соціальну і етичну відповідальність за
прийняті рішення;
ЗК 3. Здатність до саморозвитку, самореалізації,
використання творчого потенціалу.
ЗК 4. Здатність до комунікації в усній і письмовій
формах на державній та іноземних мовах для
вирішення завдань професійної діяльності;
3К 5. Здатність керувати колективом у сфері
професійної діяльності, толерантно сприймаючи
соціальні, етнічні, конфесійні і культурні
відмінності.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка) Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

лекції, практичні, лабораторні, самостійна
робота, контрольні роботи, проблемні заняття та
ін.

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) Магістр

Спеціальність (для якої пропонується
дисципліна) 201 Агрономія



Терміни вивчення дисципліни
(семестр) 2 курс, 1 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

для вивчення курсу студент повинен знати:
- органи і служби, що здійснюють
стандартизацію та сертифікацію в Україні, їх
функціональні обов’язки, види та схеми
сертифікації;
– суть та принцип основних методів оцінювання
якості продукції рослинництва
– стандартні показники якості зерна,
продовольчої продукції, продукції технічних
культур, які контролюються при стандартизації та
сертифікації залежно від цільового призначення;
– правові аспекти стандартизації та
сертифікації;
– стандартні методики визначення
фактичної якості продукції рослинництва,
– знати стандартні показники якості
продукції рослинництва залежно від їх цільового
призначення;
– методики оформлення документів про
якість партії рослинницької продукції
– наукові основи зберігання продукції
рослинництва

Викладач Деребон І.Ю.
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра технології зберігання та переробки
продукції рослинництва 

Результати навчання (уміння та навички):
РН 1. Уміти використовувати методологію наукових досліджень і дослідної справи у

професійній діяльності.
РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних

задач і проблем агрономії.
РН 3. Знати правові й етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та

реалізації економічно-значущих виробничих і дослідницьких проектів.
РН 4. Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час

наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.
РН 5. Уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі та/або інноваційні

завдання, формулювати висновки за одержаними результатами.
РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій

виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

РН 8. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності, реалізації
комплексних наукових і виробничих проектів з врахуванням наявних ресурсів та часових
обмежень.

РН 9. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та
соціально-суспільній сферах діяльності.

РН 10. Вміти надавати професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців
і широкого загалу.

РН 11. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до
прийняття рішень.



РН 12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів
науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії.

РН 13. Володіти основами бізнесового проектування і маркетингового оцінювання
виконання і впровадження інноваційних розробок.

РН 14. Вибирати оптимальну стратегію ведення наукових досліджень та
господарювання в агрономії залежно від комплексу умов.

РН 15. Надавати консультації з питань інноваційних технологій в агрономії. 

Теми лекцій:
1. Національна система сертифікації УкрСЕПРО.
Суть сертифікації. Види сертифікації. Організаційна структура системи УкрСЕПРО.

Підпорядкованість Системи. Види діяльності, що здійснюються в Системи. Порядок
проведення сертифікації продукції. Процедури їх суть та послідовність при проведенні
сертифікації продукції. Схема (моделі) сертифікації. Загальні вимоги до нормативних
документів на продукцію, що сертифікується.

2. Загальні правила та порядок проведення робіт з сертифікації.
Подання заявки. Аналіз документації.  Обстеження виробництва. Рішення про

сертифікацію. Сертифікація систем якості. Видача сертифіката відповідності та термін його
чинності. Атестація виробництва. Загальні положення: ініціація атестації виробництва, хто
здійснює, мета атестації. Вимоги до документації виробництва, що атестується. Порядок
здійснення робіт з атестації виробництва та їх суть.

3. Порядок сертифікації імпортованої продукції.
Сертифікація імпортованої продукції в системі УкрСЕПРО: процедури та їх

послідовність. Порядок визнання сертифікатів відповідності виданих за кордоном. Показники
якості імпортованої продукції, що контролюються при сертифікації першочергово.

4. Якість та контроль якості продукції.
Поняття про якість, контроль якості продукції та метод контролю. Зв'язок контролю

якості із стандартизацією та сертифікацією. Види показників якості. Фактори що впливають на
якість продукції. Види контролю.

5. Принципи побудови і функціонування комплексних систем управління якістю
Суть управління якістю продукції.

Стадії життєвого циклу продукції. Принцип та основні положення системи управління
якістю за ДСТУ ISO 9000-2001. Комплексність взаємопов’язаних заходів – основа
функціонування системи управління якістю. Особливості управління якістю продукції
рослинництва. Оцінювання якості продукції зернових та зернобобових культур. Вимоги до
якості зерна пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, проса. Обов’язкові показники якості
зерна вказаних культур. Підходи до визначення якості зерна цих культур в зарубіжних країнах.
Вимоги до якості зерна гороху та сої. Обов’язкові показники якості зерна гороху та сої.

6. Оцінювання якості плодоовочевих культур.
Показники, що контролюються при оцінюванні якості картоплі, столових коренеплодів,

капусти, цибулі, томатів, огірків. Практичне значення цих показників. Показники, що
контролюються при оцінюванні якості зерняткових плодів (яблук та груш).

7. Оцінювання якості основних технічних культур зони Полісся.
Показники якості трести льону-довгунця та методи і визначення. Показники якості

хмелю спресованого та їх практичне значення, методи визначення. Насіння ріпаку – методи
оцінювання якості.

Теми практичних:
1. Порядок проведення обстеження виробництва.
2. Національний знак відповідальності: форма, креслення, порядок застосування.
3. Найуважніші методи оцінювання якості продукції рослинництва. Проведення

дегустації.
4. Оцінювання якості зерна пшениці та жита: методи та їх практичне застосування.



5. Оцінювання якості зерняткових плодів: методи, порядок проведення дегустації.
6. Визначення номера трести лляної.
7. Визначення номера трести лляної вимірювальними методами.
8. Визначення якості хмелесировини вимірювальними методами.
9. Визначення якості цукрових буряків вимірювальними методами.
10. Оцінювання якості технічних культур органолептичними та вимірювальними

способами.
Результати оцінювання (форми, критерії)
Усні та письмові екзамени, заліки, захисти модульних контрольних робіт, колоквіуми,

захист виробничої практики, презентація досліджень магістерських робіт.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТОВАРОЗНАВСТВО ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Товарознавство та контроль якості продукції
рослинництва

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

компетентність  у здатності розв’язувати складні
фахові задачі  при товарознавчому оцінюванні та
контролі якості продукції рослинництва.
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення,
аналізу, синтезу;
ЗК 2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях,
нести соціальну і етичну відповідальність за
прийняті рішення;
ЗК 3. Здатність до саморозвитку, самореалізації,
використання творчого потенціалу.
ЗК 4. Здатність до комунікації в усній і письмовій
формах на державній та іноземних мовах для
вирішення завдань професійної діяльності;
3К 5. Здатність керувати колективом у сфері
професійної діяльності, толерантно сприймаючи
соціальні, етнічні, конфесійні і культурні
відмінності

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка) Професійна підготовка

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

лекції, практичні, лабораторні, командна робота,
контрольні роботи, проблемні заняття та ін.



робота, проблемні заняття тощо)
Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) магістр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 2 курс 1 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Для вивчення цієї дисципліни студент повинен
знати:
- біохімічний склад продукції рослинництва;
- методики відбору проб для визначення
показників якості продукції рослинництва;
- стандартні показники якості продукції
рослинництва та методики їх визначення
- основні методики проходження сертифікації
продукції рослинництва;
- організовувати короткострокове та
довгострокове зберігання продукції рослинництва
різного цільового призначення;
- технологію вирощування продукції
рослинництва та її екологічні аспекти;
- правила транспортування кожної партії
продукції рослинництва;
- основні нормативних документів стосовно
стандартизації, сертифікації та контролю якості
кожного виду продукції рослинництва;
- наукові основи зберігання продукції
рослинництва.

Викладач Деребон І.Ю.
Кафедра
(яка забезпечує викладання дисципліни)

Кафедра технології зберігання та переробки
продукції рослинництва 

Результати навчання (уміння та навички):
РН 1. Уміти використовувати методологію наукових досліджень і дослідної справи у

професійній діяльності.
РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних

задач і проблем агрономії.
РН 3. Знати правові й етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та

реалізації економічно-значущих виробничих і дослідницьких проектів.
РН 4. Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час

наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.
РН 5. Уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі та/або інноваційні

завдання, формулювати висновки за одержаними результатами.
РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій

виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

РН 8. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності, реалізації
комплексних наукових і виробничих проектів з врахуванням наявних ресурсів та часових
обмежень.

РН 9. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та
соціально-суспільній сферах діяльності.

РН 10. Вміти надавати професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців
і широкого загалу.



РН 11. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до
прийняття рішень.

РН 12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів
науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії.

РН 13. Володіти основами бізнесового проектування і маркетингового оцінювання
виконання і впровадження інноваційних розробок.

РН 14. Вибирати оптимальну стратегію ведення наукових досліджень та
господарювання в агрономії залежно від комплексу умов.

РН 15. Надавати консультації з питань інноваційних технологій в агрономії. 
Теми лекцій:
1. Товарознавча характеристика борошномельних культур та продуктів переробки з

зерна жита і пшениці
Розглядаються питання товарознавчої характеристики зерна пшениці, жита, тритікале та

вівса як сировини для подальшої переробки
2. Товарна характеристика основних круп’яних культур та крупів з них.
Розглядаються питання товарної характеристики зерна круп’яних культур та продуктів

переробки.
3. Товарознавча характеристика кукурудзи та ячменю.
Розглядаються питання загальної характеристики зерна кукурудзи як товару. Загальний

хімічний склад зерна ячменю та продуктів які отримують з нього.
4. Товарознавча характеристика вівса, рису та продуктів переробки з них.
Загальний хімічний склад зерна вівса і рису та продуктів які отримують з нього
5. Товарна характеристика зерна зернобобових, які використовують на продовольчі

та кормові цілі.
Розглядаються вимоги які ставляться до зерна зернобобових культур які призначені на

продовольчі цілі.  Розглядаються вимоги які ставляться до зерна зернобобових культур які
призначені на кормові цілі.

6. Товарознавство технічної сировини та продуктів переробки з нього.
Розглядаються питання загальної характеристики буряків цукрових, льону, хмелю та

продуктів переробки з них.
7. Товарознавча характеристика олійної сировини та готової продукції.
Розглядаються питання загальної характеристики соняшнику, ріпаку, льону олійного та

їхніх продуктів переробки.
Теми практичних:
1. Методика формування партій зерна різного цільового призначення.
2. Методика відбору проб, порядок оцінки та розрахунків товарних партій зерна

борошна і круп’яних культур.
3. Методика відбору проб, порядок оцінки та розрахунків товарних партій зерна

насіння олійних, кукурудзи в качанах.
4. Методика відбору проб, порядок оцінки та розрахунків товарних партій зерна та

борошна.
5. Методика відбору проб, порядок оцінки та розрахунків товарних партій зерна

крупи.
6. Товарна оцінка партій коренеплодів цукрових буряків. Порядок розрахунків за

технічну сировину.
7. Формування товарних партій та товарна оцінка технічної 2 сировини:

льонотрести та хмелю.. Розрахунки за продукцію.
8. Формування товарних партій та товарна оцінка технічної сировини: тютюну,

махорки. Розрахунки за продукцію.
9. Формування товарних партій овочів, правила відбору проб та їх оцінка.

Розрахунки за продукцію.
10. Товарна оцінка партій коренеплодів цукрових буряків. Порядок розрахунків за



технічну сировину.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Усні та письмові екзамени, заліки, захисти модульних контрольних робіт, колоквіуми,

захист виробничої практики, презентація досліджень магістерських робіт.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

БІОДИНАМІЧНЕ ТА АДАПТИВНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Біодинамічне та адаптивне землеробство
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу,
синтезу;
ЗК 2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести
соціальну і етичну відповідальність за прийняті
рішення;
ЗК 3. Здатність до саморозвитку, самореалізації,
використання творчого потенціалу.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні роботи, ситуаційні завдання

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Магістр



Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

2 курс 1 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні
базові знання біології, мікробіології, агрометеорології,
загального землеробства.

Викладач Кропивницький Руслан Броніславович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):
РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних

задач і проблем агрономії.
РН 4. Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час

наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.
РН 6. Оцінювати сучасний асортимент мінеральних добрив, хімічних засобів захисту

рослин, продуктів біотехнологій з метою розробки науково-обґрунтованих систем їхнього
застосування.

РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій
виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

РН 12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів
науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії.

РН 14. Вибирати оптимальну стратегію ведення наукових досліджень та
господарювання в агрономії залежно від комплексу умов.

РН 15. Надавати консультації з питань інноваційних технологій в агрономії.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Тема 1. Наукові основи біодинамічного землеробства.
Тема 2. Агротехнічні принципи біодинамічного землеробства.
Тема 3. Наукові основи адаптивних систем землеробства.
Тема 4. Агрокліматичні та ґрунтові умови впровадження адаптивних систем

землеробства.
Тема 5. Агробіологічна оцінка сільськогосподарських культур.
Тема 6. Особливості формування адаптивних систем землеробства.
Тема 7. Основні ланки біодинамічних та адаптивних систем землеробства в Україні.
Практичні заняття:
Пр. 1. Принципи зональності при розробці систем землеробства в різних зонах України.
Пр. 2-4. Особливості ведення систем землеробства у різних зонах України.
Пр. 5. Провідні ланки адаптивних систем землеробства.
Пр. 6-8. Розробка сівозмін за адаптивних та біодинамічних систем землеробства у різних

зонах України.
Пр. 9-11. Розробка систем удобрення за адаптивних та біодинамічних систем

землеробства у різних зонах України.
Пр. 12-14. Розробка систем обробітку ґрунту за адаптивних та біодинамічних систем

землеробства у різних зонах України.



Результати оцінювання (форми, критерії)
Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення іспиту

у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють перевірити
розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими
розділами.

Тестові питання теоретичного та практичного спрямування передбачають вирішення
типових професійних завдань фахівця на робочому місці і дозволяють діагностувати рівень
підготовки студента та рівень його компетентностей з навчальної дисципліни.

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних
за результатами перевірки успішності під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі не
досягла 36 балів. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за
результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36 - 60 балам.

Підсумкові бали за іспит (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за
відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на
іспиті дорівнює 24, максимальна можлива – 40.

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час іспиту
та балів, отриманих під час поточного контролю.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МАРКУВАННЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ В ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Маркування та сертифікація в органічному
виробництві

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;
діяти в нестандартних ситуаціях, нести соціальну і
етичну відповідальність за прийняті рішення;
прагнути до саморозвитку, самореалізації,
використання творчого потенціалу.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

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

Лекції, практичні



робота, проблемні заняття тощо)
Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Магістр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

2 курс, 1-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з дисциплін агрономічного
спрямування.
Володіння іноземною мовою.
Знання ПК на рівні користувача.

Викладач Журавель С.В.
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):

Уміти використовувати методологію наукових досліджень і дослідної справи у
професійній діяльності.

Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час наукових
досліджень та/або інноваційної діяльності.

Уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі та/або інноваційні завдання,
формулювати висновки за одержаними результатами.

Оцінювати сучасний асортимент мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин,
продуктів біотехнологій з метою розробки науково-обґрунтованих систем їхнього застосування.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)……… …………..
Тема 1. Органічне виробництво передумови виникнення.
Тема 2. Особливості сертифікації в органічному виробництві.
Тема 3. Етапи сертифікації органічного господарства.
Тема 4. Види сертифікації.
Тема 5. Маркування його роль та значення.
Тема 6. Особливості маркування в органічному виробництві.
Тема 7. Правові аспекти та підзаконні акти, що регулюють процеси маркування і

сертифікації в органічному виробництві.
Практичні заняття:

Пр. 1-2. Система сертифікації, її види (внутрішньодержавна, міжнародна).
Пр. 3. Міжнародні сертифікуючі органи та особливості сертифікації в Україні.
Пр. 4-5. Основні етапи сертифікації сільськогосподарського підприємства та критерії їх

оцінки.
Пр. 6. Сертифікація в галузі рослинництва, нормативно правові аспекти.
Пр. 7. Сертифікація в галузі тваринництва, нормативно правові аспекти.
Пр. 8. Сертифікація переробних підприємств, нормативно правові аспекти.
Пр. 9. Порядок та можливість вживання термінів, які стосуються маркування органічної

продукції.
Пр. 10-11. Особливості використання логотипу при маркуванні, використання коду і

місця походження.
Пр. 12. Специфічні вимоги до маркування продукції рослинного походження отриманої

а в перехідний період.
Пр. 13. Маркування продуктів і речовин що використовуються у рослинництві.
Пр. 14. Специфічні вимоги щодо маркування органічних кормів.



Результати оцінювання (форми, критерії): Усна перевірка, письмова перевірка, графічна
перевірка, практична перевірка, тестова перевірка та інші методи.

Оцінювання проводиться за Болонською системою навчання.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

БІОПРОДУКТИ ТА ЕКОПРОДУКТИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Біопродукти та екопродукти в умовах сучасного
землеробства

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Здатність до комунікації в усній і письмовій формах
на державній та іноземних мовах для вирішення
завдань професійної діяльності; керувати колективом
у сфері професійної діяльності, толерантно
сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні і
культурні відмінності.



Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, практичні

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Магістр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

Агрономія

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 2 курс, 1-й семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з дисциплін агрономічного
спрямування.
Володіння іноземною мовою.
Знання ПК на рівні користувача.

Викладач Журавель С.В.
Кафедра
(яка забезпечує викладання дисципліни)

Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):
Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій

виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей
агроландшафтів та економічної ефективності.

Демонструвати здатність до організації колективної діяльності, реалізації комплексних
наукових і виробничих проектів з врахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

Вміти надавати професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців і
широкого загалу.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Тема 1. Сучасне землеробство передумови та етапи його розвитку.
Тема 2. Особливості впровадження біологічних та екологічних технологій в сучасному

землеробстві.
Тема 3.Біологічні технології вирощування основних сільськогосподарських культур.
Тема 4.Біологічні технології вирощування нішевих сільськогосподарських культур.
Тема 5. Отримання біо та екопродукції.
Тема 6. Особливості зберігання та первинної обробки еко і біо сировини.
Тема 7. Нормативно правові аспекти застосування біо та екотехнологій.

Практичні заняття:
Пр. 1-2. Концепція біологічного (альтернативного) землеробства, основні принципи та

аспекти.
Пр. 3. Альтернативна технологія обробітку грунту при вирощуванні (певної)

сільськогосподарської культури.
Пр. 4. Розробка біологічної (екологічної) системи удобрення при вирощування (певної)

сільськогосподарської культури.
Пр. 5. Біологічні та екологічні методи боротьби з бур’янами сільськогосподарських

культур.
Пр. 6. Біологічні та екологічні методи боротьби з шкідниками сільськогосподарських

культур.
Пр. 7. Біологічні та екологічні методи боротьби з хворобами сільськогосподарських

культур.
Пр. 8-9. Екологічні аспекти побудови сучасних моделей короткоротаційних сівозмін.
Пр. 10. Нормативно правові вимоги щодо отримання «біо» та «еко» продукції.
Пр. 11. Нормативно правові вимоги щодо зберігання біо- та екопродукції.



Пр. 12. Нормативно правові вимоги щодо переробки біо- та екопродукції.
Пр. 13. Сертифікація біо- та екопродукції в країнах ЄС та Україні.
Пр. 14. Маркування біо- та екопродукції в країнах ЄС та Україні.

Результати оцінювання (форми, критерії): Усна перевірка, письмова перевірка, графічна
перевірка, практична перевірка, тестова перевірка та інші методи.

Оцінювання проводиться за Болонською системою навчання.

ОС «БАКАЛАВР»

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТИПОЛОГІЯ ЛУКІВ УКРАЇНИ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»



Назва дисципліни Типологія луків України
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК 7. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК 11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

загальна

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції – 18 год.
Лабораторні – 24 год.

Самостійна робота – 78 год.

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр, 3 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

6-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Без обмежень

Викладач д. с.-г. наук, професор Мойсієнко В. В.
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни) Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної
підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН 12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого
матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.

РН 13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.

РН 16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Тема 1. Класифікація природних луків України.
Тема 2. Луки природних зон України та їх характеристика
Тема 3. Вимоги лучних трав до вологи, тепла, світла і повітря.
Тема 4. Біологічні та екологічні особливості лучних трав.
Тема 5. Аналіз рослинності трав’янистих фітоценозів.
Тема 6–7. Відтворення рослинного покриву трав’янистих фітоценозів
Тема 8. Наукові основи підбору травосумішок для різного режиму використання

травостою луків.
Тема 9. Технологія вирощування багаторічних трав на насіння.



Лабораторні  заняття
Лб. 1. Біологія росту і розвитку багаторічних трав на луках.
Лб. 2. Особливості росту та розвитку пагонів і коріння багаторічних трав.
Лб.3. Характеристика видового складу лучної рослинності
Лб.4. Вивчення багаторічних лучних  злакових (тонконогових) трав.
Лб.5. Вивчення багаторічних щільнокущових злакових трав.
Лб.6. Вивчення лучних багаторічних бобових  трав.
Лб.7. Вивчення багаторічних осокових та ситникових трав.
Лб.8. Вивчення лучного різнотрав’я.
Лб.9. Характеристика шкідливих та отруйних рослин природних луків.
Лб. 10. Поверхневе поліпшення природних луків.
Лб. 11. Докорінне поліпшення природних луків.
Лб.12. Особливості збирання лучних трав на насіння.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточний та

підсумковий контроль. Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей
студентів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену.



 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТОВАРОЗНАВСТВО, ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ПЛОДІВ І ОВОЧІВ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
 

Назва дисципліни  Товарознавство, зберігання та переробка плодів і овочів

Назва загальної
компетентності, на розвиток
якої спрямована дисципліна

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні,

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і

письмово.
ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК6.Знання та розуміння предметної області та розуміння

професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з

різних джерел.
ЗК10.Здатність працювати в команді.
ЗК11.Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна

підготовка)
вибіркова

Методи викладання (лекції,
практичні, командна робота,
семінар, проектна робота,
проблемні заняття тощо)

лекції, лабораторні, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор

філософії)
 бакалавр

Спеціальність (для якої
пропонується дисципліна)  201 «Агрономія»

Терміни вивчення
дисципліни (семестр)  3 курс 6 семестр

Вхідні вимоги до студентів,
які хочуть обрати дисципліну

  Знання і вміння з наступних дисциплін: ботаніка,
рослинництво, плодівництво, овочівництво

Викладач  Орловський М.Й.
Кафедра
(яка забезпечує викладання Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва



дисципліни)
Результати навчання (уміння та навички):
РН 1. Аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку для формування

громадської позиції.
РН2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.
РН3. Обговорювати і пояснювати основи, що сприяють розвитку загальної політичної

культури та активності, формуванню національної гідності й патріотизму, соціалізації
особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки й права.

РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН.5. Проводити літературний пошук українською та іноземною мовами та аналізувати

отриману інформацію.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному

для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки в
обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення проблем відповідно до загальних умов.
РН12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого

матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.
РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарської

продукції відповідно до чинних вимог.
РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Теми лекцій:
Тема 1. Вступ. Товарознавча характеристика плодоовочевих товарів
Тема 2 Фізичні властивості та товарна якість плодів і овочів. Зберігання плодів і овочів. 4год.
Тема 3. Класифікація плодоовочевої продукції.
Тема 4. Товарознавча характеристика свіжих плодів.
Тема 5. Товарознавча характеристика свіжих ягід.
Тема 6. Товарознавча характеристика субтропічних і тропічних плодів.
Тема 7. Товарознавча характеристика свіжих овочів.
Тема 8. Товарознавча характеристика продуктів переробки.
Лабораторні роботи.
Тема 1. Характеристика господарсько-ботанічного сорту і оцінка якості свіжої картоплі.
Тема 2. Характеристика господарсько-ботанічного сорту і оцінка якості свіжих коренеплодів.

4год
Тема 3. Характеристика господарсько-ботанічного сорту і оцінка якості ріпчастої цибулі. 4

год.
Тема 4. Характеристика господарсько-ботанічного сорту і оцінка якості свіжих томатів.4 год.
Тема 5. Характеристика помологічного сорту и оцінка якості свіжих яблук.
Тема 6. Характеристика помологічного сорту и оцінка якості свіжого винограду. 4 год.
Тема 7. Характеристика помологічного сорту и оцінка якості свіжих грибів.
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

ПРИРОДНІ ЛУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Природні лучні екосистеми
Назва загальної компетентності, на розвиток
якої спрямована дисципліна

ЗК 6. Знання та розуміння предметної
області та розуміння професійної
діяльності.
ЗК 7. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК 11. Прагнення до збереження
навколишнього середовища.

Цикл дисциплін (загальна, або професійна
підготовка)

загальна

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна робота,
проблемні заняття тощо)

Лекції – 18 год.
Лабораторні – 24 год.
Самостійна робота – 78 год.

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр, 3 курс

Спеціальність (для якої пропонується
дисципліна)

201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 6-й семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати
дисципліну

Без обмежень

Викладач д. с.-г. наук, професор Мойсієнко В. В.
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному

для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки
в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН 12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого
матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.

РН 13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.

РН 16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Тема 1. Фізико-географічні умови України.



Тема 2. Природні особливості трав’янистих біогеоценозів.
Тема 3. Вимоги лучних трав до вологи, тепла, світла і повітря.
Тема 4. Аналіз рослинності трав’янистих фітоценозів.
Тема 5. Типологічна характеристика трав’яних біогеоценозів.
Тема 6. Фактори формування трав’янистих фітоценозів та їхня динаміка.
Тема 7. Відтворення рослинного покриву трав’янистих біогеоценозів.
Тема 8. Агротехнічне управління продуктивністю, видовою структурою та якістю

трав’янистих біогеоценозів.
Тема 9. Особливості сільськогосподарського освоєння боліт.

Лабораторні  заняття
Лб. 1. Типи трав’янистих біогеоценозів.
Лб. 2. Особливості росту та розвитку пагонів і коріння багаторічних трав.
Лб.3. Флористичний склад  рослинності трав’янистих біогеоценозів.
Лб.4. Характеристика господарської цінності багаторічних лучних злакових (тонконогових)

трав.
Лб.5. Вивчення багаторічних щільнокущових злакових трав.
Лб.6. Характеристика господарської цінності лучних багаторічних бобових  трав.
Лб.7. Характеристика господарської цінності багаторічних осокових та ситникових трав.
Лб.8. Вивчення та характеристика господарської цінності лучного різнотрав’я.
Лб.9. Характеристика шкідливих та отруйних рослин природних луків.
Лб. 10. Залуження та особливості спонтанного відновлення трав’яних біогеоценозів.
Лб. 11. Технологічні заходи докорінного поліпшення природних луків.
Лб.12. Створення багаторічних пасовищ на осушуваних землях.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточний та підсумковий

контроль. Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної
дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену.



 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОВОЧІВНИЦТВО ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни  Овочівництво закритого ґрунту

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК 7. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)  Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

 Лекції, лабораторні, самостійна  робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)  ОР «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)  201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни (семестр)  4 курс 8 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Знання і вміння з наступних дисциплін:
фізіологія рослин, агрохімія, агротехніка,
фітопатологія 

Викладач  Ковальов Віталій Борисович
Кафедра
(яка забезпечує викладання дисципліни)

 Кафедра технології зберігання і переробки
продукції рослинництва

 
Результати навчання (уміння та навички):
РН 13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН 15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН 16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Теми лекцій :
Лекція 1. Предмет, завдання і методологічні основи дисципліни. конструкція, енергетика

та обладнання споруд захищеного ґрунту.
Лекція 2.Субстрати, використовувані в овочівництві захищеного ґрунту,
Лекція 3. Штучне регулювання водного, повітряного режиму та режиму мінерального

живлення при вирощуванні культур закритого ґрунту.



Лекція 4. Насіннєвий і садивний матеріал, що використовується в тепличному
овочівництві.

Лекція 5. Агротехніка культур захищеного ґрунту: культура огірка.
Лекція 6. Агротехніка культур захищеного ґрунту: культура томатів.
Лекція 7. Культура баклажана та перців та посівні зелені культури і культура редису,

вирощувані на захищеному ґрунті.
Лекція 8.  Посівні зелені культури і культура редису, вирощувані на захищеному ґрунті.
Лекція 9. Вирощування грибів у закритому ґрунті.
Лекція 10. Захист рослин від хвороб та шкідників у закритому ґрунті.

Перелік лабораторних робіт:
Тема 1. Розглянути типи культиваційних споруд захищеного ґрунту та провести оцінку їх з

точки зору використання різних субстратів та регулювання параметрів вологи, температури та
складу повітря.

Тема 2. Вивчити відношення окремих овочевих культур до факторів, що визначають ріст і
розвиток рослин у процесі вегетації : температури, вологості субстрату і повітря, підживлення,
насичення повітря вуглекислим газом.

Тема 3. Вивчити відношення окремих плодових культур до факторів, що визначають ріст і
розвиток рослин у процесі вегетації : температури, вологості субстрату і повітря, підживлення,
насичення повітря вуглекислим газом.

Тема 4. Скласти таблиці субстратів з урахуванням різних компонентів стосовно
використання різних споруд. Вивчити технології підтримування якості субстратів, регулювання
водного режиму та мінерального живлення.

Тема 5. Розглянути технології вирощування розсади овочів для закритого і  відкритого
ґрунту та вимоги до якості садивного матеріалу (розсади).

Тема 6. Вивчити технологію вирощування огірка  у зимовій теплиці. Розробити
технологічну карту вирощування цієї культури.

Тема 7. Вивчити технологію вирощування  томатів у зимовій теплиці. Розробити
технологічну карту вирощування цієї культури.

Тема 8. Скласти технологічні карти вирощування та збору врожаю перців і баклажанів.
Тема 9. Скласти технологічні карти вирощування зелених культур у зимових теплицях.
Тема 10. Скласти технологічні карти вирощування та збору грибів у зимових та весняних

теплицях.
Тема 11. Вивчити прийоми догляду за овочевими культурами, методи боротьби з

шкідниками та хворобами у культиваційних спорудах. 4 год.

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

КУЛЬТИВАЦІЙНІ СПОРУДИ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни  Культиваційні споруди

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК 7. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)  Цикл професійної підготовки

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

 Лекції, лабораторні, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)  ОР «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)  201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)  4 курс 8 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Знання і вміння з наступних дисциплін:
фізіологія рослин , агрохімія, агротехніка,
фітопатологія 

Викладач  Ковальов Віталій Борисович
Кафедра
(яка забезпечує викладання дисципліни)

 Кафедра технології зберігання і переробки
продукції рослинництва

 
Результати навчання (уміння та навички):
РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН 16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем лекцій та лабораторних робіт )



Теми лекцій:
Лекція 1. Предмет, завдання і методологічні основи дисципліни. конструкція, енергетика

та обладнання споруд захищеного ґрунту.
Лекція 2.Субстрати, використовувані в овочівництві захищеного ґрунту,
Лекція 3. Штучне регулювання водного, повітряного режиму та режиму мінерального

живлення при вирощуванні культур закритого ґрунту.
Лекція 4. Насіннєвий і садивний матеріал, що використовується в тепличному

овочівництві.
Лекція 5. Вирощування сіянців плодових культур у культиваційних спорудах.
Лекція 6. Вирощування саджанців плодових культур у культиваційних спорудах.
Лекція 7. Агротехніка культур захищеного ґрунту: культура огірка та томатів.
Лекція 8. Культура баклажана , перців та посівні зелені культури і культура редису,

вирощувані на захищеному ґрунті.
Лекція 9. Вирощування грибів у культиваційних спорудах.
Лекція 10. Захист рослин від хвороб та шкідників у культиваційних спорудах.
Перелік лабораторних робіт.
Тема 1. Розглянути типи культиваційних споруд захищеного ґрунту та провести оцінку їх з

точки зору використання різних субстратів та регулювання параметрів вологи, температури та
складу  повітря.

Тема 2. Вивчити відношення окремих овочевих культур до факторів, що визначають ріст і
розвиток рослин у процесі вегетації: температури, вологості субстрату і повітря, підживлення,
насичення повітря вуглекислим газом.

Тема 3. Вивчити відношення окремих плодових культур до факторів, що визначають ріст і
розвиток рослин у процесі вегетації : температури, вологості субстрату і повітря, підживлення,
насичення повітря вуглекислим газом.

Тема 4. Скласти таблиці субстратів з урахуванням різних компонентів стосовно
використання різних споруд. Вивчити технології підтримування якості субстратів, регулювання
водного режиму та мінерального живлення.

Тема 5. Розглянути технології вирощування розсади овочів для закритого і відкритого
ґрунту та вимоги до якості садивного матеріалу (розсади).

Тема 6. Розглянути технології вирощування сіянців плодових культур для відкритого
ґрунту та вимоги до якості садивного матеріалу.

Тема 7. Вивчити технологію вирощування огірка та томатів у зимовій теплиці. Розробити
технологічну карту вирощування цих культур.

Тема 8. Скласти технологічні карти вирощування та збору врожаю перців і баклажанів.
Тема 9. Скласти технологічні карти вирощування сіянців та саджанців у культиваційних

спорудах.
Тема 10. Скласти технологічні карти вирощування та збору зелених овочів та грибів у

зимових та весняних теплицях.
Тема 11. Вивчити прийоми догляду за овочевими культурами, методи боротьби з

шкідниками та хворобами у культиваційних спорудах.
Тема 12. Вивчити прийоми догляду за сіянцями та саджанцями, методи боротьби з

шкідниками та хворобами у культиваційних спорудах.

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

ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ОРГАНІЧНО-БЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни  Зберігання та переробка органічно-безпечної

продукції

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована
дисципліна

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна
підготовка)

 Цикл професійної підготовки

Методи викладання (лекції,
практичні, командна робота, семінар,
проектна робота, проблемні заняття
тощо)

 Лекції, лабораторні, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)  ОР  «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)  201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) 4 курс 8 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які
хочуть обрати дисципліну

 Знання і вміння з наступних дисциплін: агрохімія,
агротехніка, фітопатологія , технологія зберігання і
переробки продукції рослинництва

Викладач  Ковальов Віталій Борисович
Кафедра
(яка забезпечує викладання

 Технології зберігання і переробки продукції
рослинництва



дисципліни)
 

Результати навчання (уміння та навички):

РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.

РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

РН 15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН 16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Перелік тем лекцій:

Лекція 1. Юридичні основи виробництва органічної продукції
Лекція 2.Зберігання органічної продукції рослинництва
Лекція 3. Режими та способи зберігання зернових мас
Лекція 4. Післязбиральна обробка зернових мас
Лекція 5. Післязбиральна обробка і зберігання картоплі та овочів
Лекція 6. Післязбиральна обробка і зберігання буряків цукрових
Лекція 7. Органічне виробництво та органічні продукти харчування
Лекція 8. Переробка зерна на борошно, крупи та комбікорми.
Лекція 9.  Переробка насіння олійних культур
Лекція 10.Технологія переробки цукрових буряків та   виробництво цукру.
Лекція 11. Переробка картоплі та крохмалепатокове виробництво
Лекція 12.Переробка органічної продукції рослинництва: плодів та овочів
Перелік лабораторних завдань:
Тема 1.Органічна продукція рослинництва, її характеристика та юридичні основи

виробництва
Тема 2.Режими зберігання органічного зерна та продуктів його переробки
Тема 3. Способи зберігання органічного зерна та продуктів його переробки
Тема 4.Режими зберігання картоплі та інших овочевих овочевих культур
Тема 5. Способи зберігання картоплі та інших овочевих культур
Тема 6.Режими та способи зберігання цукрових буряків
Тема 7. За літературними джерелами ознайомитись з «Сучасними досягненнями

вітчизняної та зарубіжної науки щодо розроблення та проведення експериментальних досліджень
з технології виробництва борошна».

Тема 8. Описати методи досліджень властивостей зерна, призначеного для переробки в
борошно.

Тема 9. Провести аналіз підготовки зерна до помелу в зерноочисному відділенні
борошномельного заводу

Тема 10. Провести випічку хліба.
Тема 11. За літературними джерелами ознайомитись з «Сучасними досягненнями

вітчизняної та зарубіжної науки щодо розроблення та проведення експериментальних досліджень
з технології виробництва круп».

Тема 12. Описати методи досліджень властивостей зерна, призначеного для переробки в
крупу.

Тема 13. Описати методи досліджень сировини та виробленої з неї продукції (комбікормів,
трав’яної та вітамінної муки).

Результати оцінювання (форми, критерії)
Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове

оцінювання.
Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамен.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІТОЕНЕРГЕТИКА В РОСЛИННИЦТВІ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Фітоенергетика в рослинництві
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК10. Здатність працювати в команді.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка) Цикл професійної підготовки

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОР «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) 4 курс 8 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Знання і вміння з наступних дисциплін: ботаніка,
землеробство, фізіологія рослин, агрохімія,
рослинництво



Викладач Овезмирадова Ольга Бяшимівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Рослинництво

Результати навчання (уміння та навички):
РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН10 Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки
в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого
матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.

РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.

РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Теми лекцій:
Тема 1. Вступ.
Тема 2. Енергетична верба.
Тема 3. Міскантус.
Тема 4. Свічграс.
Тема 5. Сорго цукрове.
Тема 6-7 Льон олійний.
Тема 8-9. Ріпак озимий.
Лабораторні роботи:
Тема 1. Сильфій пронизанолистий.
Тема 2. Щавнат.
Тема 3. Сіда.
Тема 4. Мальви однорічні.
Тема 5-6. Цукровий буряк.
Тема 7. Соняшник бульбастий.
Тема 8-9. Елевсіна коракана.
Тема 10. Смикавець їстівний.
Тема 11-12. Тифон.
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

 

МАЛОПОШИРЕНІ ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ
(назва дисципліни)  

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни  Малопоширені овочеві культури

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована
дисципліна

 ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки
як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
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 11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна
підготовка)

 за вільним вибором студентів

Методи викладання (лекції,
практичні, командна робота, семінар,
проектна робота, проблемні заняття
тощо)

 лекції, лабораторні, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)  ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)  201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)  4 курс 8 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які
хочуть обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні
базові знання біології, мікробіології, , фізіологія
рослин,землеробства, агрохімії, рослинництва,
овочівництва, овочівництва закритого ґрунту,
агрометеорології.

Викладач Руденко Ю.Ф.
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Технологія зберігання та переробки продукції
рослинництва

 
Результати навчання (уміння та навички):
РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,



необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної

підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних

завдань)…………………………………..
Лекції:
Тема 1. Значення та завдання малопоширених овочевих рослин для цілорічного
забезпечення населення свіжими овочами.
Тема 2. Способи ведення малопоширених овочевих рослин. Класифікація видів
малопоширених овочевих рослин.
Тема 3. Методи вирощування мало-поширених овочевих рослин.
Тема 4. Малопоширені гриби
Тема 5. Сівозміни для малопоширених овочевих культур.
Тема 6. Група капустяні – малопоширені овочеві рослини. Технологія
вирощування капусти пекінської.
Тема 7. Група гарбузові – малопоширені овочеві рослини. Технології
вирощування крукнеку та лагінарії.
Тема 8. Група зеленні – малопоширені овочеві рослини
Тема 9. Технологія вирощування амаранту овочевого ………………
Лабораторні:
Тема 1. Значення та завдання малопоширених овочевих рослин для цілорічного

забезпечення населення свіжими овочами.
Тема 2. Способи ведення малопоширених овочевих рослин.
Тема 3. Класифікація видів малопоширених овочевих рослин.
Тема 4. Методи вирощування мало-поширених овочевих рослин.
Тема 5. Малопоширені гриби.
Тема 6. Сівозміни для малопоширених овочевих культур.
Тема7. Група капустяні – малопоширені овочеві рослини.
Тема 8. Технологія вирощування капусти пекінської.
Тема 9. Група гарбузові – малопоширені овочеві рослини.
Технології вирощування крукнеку та лагінарії.
Тема 10. Група зеленні – малопоширені овочеві рослини.
Тема 11. Технологія вирощування амаранту овочевого.
Тема 12. Технології вирощування шпинату городнього та
шпинату суничного (лободи головчастої).

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

ОХОРОНА ҐРУНТІВ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Охорона ґрунтів
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК. 6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК. 7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК. 8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК. 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК. 11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

4 курс, 8 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні
базові знання біології, мікробіології.

Викладач Довбиш Л.Л.
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):
РН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в

обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН 8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН 9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної
підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН 11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення проблем відповідно до загальних
умов.



РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

РН 15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Теми лекцій:
Тема 1. Види ґрунтових деградацій і причини їх виникнення.
Тема 2. Типологія деградаційних процесів.
Тема 3. Деградація меліорованих ґрунтів.
Тема 4. Біохімічна і хімічна деградація ґрунтів.
Тема 5. Основні заходи відтворення родючості ґрунтів та сучасні наукові підходи.
Тема 6 Антропогенне забруднення земель та його джерела
Тема 7 Оцінка рівнів деградації.
Тема 8. Аридизація ґрунтів та пірогенна деградація.
Тема 9. Нормативно–правова основа охорони земель.
Лабораторні роботи:
ЛР. 1. Оцінка рівнів ерозійної деградації земель розрахунковим способом.
ЛР. 2. Визначення рівнів біохімічної і хімічної деградації земель.
ЛР. 3-4. Оцінка рівнів юридизації та пірогенної деградації  ґрунтів.
ЛР. 5. Оцінка рівнів агрохімічного забруднення ґрунтів (агрохімікати, важкі метали,

радіонукліди, інше).
ЛР. 6. Оцінка забруднення ґрунтів побутовими відходами, їх сучасний стан і заходи

запобігання.
ЛР. 7. Оцінка опустелювання земель та методика шляхів запобігання.
ЛР. 8.Розрахунок балансу гумусу з метою відтворення родючості ґрунту.
ЛР. 9. Методика програмування ґрунтозахисних сівозмін.
ЛР. 10-11. Методика моніторингу земель та розробка і визначення показників.
ЛР. 12. Диференціація ґрунтів на еколого–технологічні групи та їх правове регулювання.
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

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Сільськогосподарська меліорація
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК. 6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК. 7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК. 8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК. 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК. 11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 3 курс, 6-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні
базові знання біології.

Викладач Клименко Т.В.
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):
РН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному

для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН 8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН 9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки
в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН 11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення проблем відповідно до загальних умов.
РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН 15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Теми лекцій:
Тема 1. Загальне поняття про меліорацію.
Тема 2. Науково-теоретичні основи меліорації земель.
Тема 3. Сучасний стан меліорації в Україні та перспективи її розвитку.
Тема 4. Загальне поняття про види меліорації та її використання в цілому.
Тема 5. Меліорація земель, як основа підвищення урожайності сільськогосподарських

культур.
Тема 6. Наукове забезпечення і впровадження меліоративних заходів у сучасному

сільськогосподарському виробництві.
Тема 7. Ефективність впровадження меліоративних технологій.
Тема 8. Можливий розвиток інфраструктури меліоративного комплексу.
Тема 9. Еколого-економічна роль меліорації в сучасному сільськогосподарському

виробництві.
Лабораторні роботи:
ЛР. 1. Розрахунок ефективності впровадження меліоративних заходів
ЛР. 2. Розрахунок волого забезпечення меліорованих ґрунтів.
ЛР. 3-4. Розрахунок водгл балансу та його складові..
ЛР. 5. Розрахунок економічної ефективності при водо регулюванні ґрунтів.
ЛР. 6. Розрахунок ефективності впровадження інноваційних меліоративних технологій і

заходів.
ЛР. 7. Методика оцінки біокліматичного потенціалу меліорованих ландшафтів.
ЛР. 8. Оцінка меліоративних заходів.
ЛР. 9. Критерії оцінки технічного стану меліоративних систем.
ЛР. 10-11. Розробка сівозмін для меліорованих ґрунтів.
ЛР. 12. Розробка удосконалених заходів з охорони меліорованих земель.

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

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ОВОЧІВНИЦТВА ТА
ВИНОГРАДАРСТВА

(назва дисципліни)

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Стандартизація та управління якістю продукції
овочівництва та виноградарства

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована
дисципліна

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як
члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя.
ЗК.3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК.4.Здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово.
ЗК.5.Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК.6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК.7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК.8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК.9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК.10. Здатність працювати в команді.
ЗК. 11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін (загальна, або
професійна підготовка) Професійна підготовка

Методи викладання (лекції,
практичні, командна робота,
семінар, проектна робота, проблемні
заняття тощо)

лекції, лабораторні, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) 3 курс 6 семестр



Вхідні вимоги до студентів, які
хочуть обрати дисципліну

Знання і вміння з наступних дисциплін: фізіологія
рослин, ґрунтознавство, рослинництво, землеробство,
плодівництво, овочівництво, виноградарство

Викладач Деребон І.Ю.
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Технології зберігання та переробки продукції
рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН1. Аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку для формування

громадської позиції.
РН2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.
РН3. Обговорювати і пояснювати основи, що сприяють розвитку загальної політичної

культури та активності, формуванню національної гідності й патріотизму, соціалізації
особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки й права.

РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН5. Проводити літературний пошук українською та іноземною мовами та аналізувати

отриману інформацію.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної
підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення проблем відповідно до загальних
умов.

РН12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого
матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.

РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.

РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Теми лекцій:
Тема 1. Державна система стандартизації в Україні.
Тема 2. Міжнародне співробітництво зі стандартизації.
Тема 3. Наукові основи стандартизації та управління якістю продукції плодівництва та

виноградарства.
Тема 4. Якість та контроль якості продукції плодівництва та виноградарства.
Тема 5. Правові питання стандартизації.
Тема 6. Державна система сертифікації.
Тема 7. Стандартизація овочевої продукції.
Тема 8. Стандартизація продукції виноградарства. 4 год.
Теми лабораторних робіт:
Тема 1. ДСТУ Національна система стандартизації України. Терміни та визначення
Тема 2. ДСТУ стосовно міжнародного співробітництва зі стандартизації. Терміни та



визначення
Тема 3. Основні ДСТУ стосовно оцінки якості. Терміни та визначення.
Тема 4. Класифікація показників якості овочів.
Тема 5. Класифікація показників якості продукції виноградарства.
Тема 6. ДСТУ з оцінки якості томатів свіжих та для промислового переробляння.
Тема 7. ДСТУ з оцінки якості огірків свіжих.
Тема 8. ДСТУ з оцінки якості капусти свіжої та для промислового переробляння.
Тема 9. Нормативні документи з оцінювання якості баклажанів.
Тема 10. Нормативні документи з оцінювання якості перцю
Тема 11. Нормативні документи з оцінювання якості винограду свіжого.
Тема 12. Нормативні документи з оцінювання якості винограду для промислового

переробляння.
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

ОСУШНІ ТА ЗРОШУВАЛЬНІ МЕЛІОРАЦІЇ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Осушні та зрошувальні меліорації
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК. 6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК. 7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК. 8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК. 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК. 11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

3 курс, 6 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні
базові знання біології, мікробіології, агрометеорології.

Викладач Цуман Н.В.
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):
РН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному

для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН 8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН 9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки
в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН 11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення проблем відповідно до загальних умов.
РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування



сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН 15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Теми лекцій:
Тема 1. Водні меліорації.  Геоморфологічні передумови зрошення і осушення.
Тема 2. Регулююча сітка осушувальної системи.
Тема 3. Осушувально-зволожувальні системи.
Тема 4. Зрошувальні меліорації. Основні типи зрошувальних систем.
Тема 5. Кліматичні меліорації, їх. значення
Тема 6. Регулювання русел рік. Заходи, що впливають на  розвантаження руслового потоку.
Тема 7. Обводнювальні медіорації. Визначення норм водоспоживання для окремих

територій України.
Тема 8. Основні проблеми меліоративної геоморфології.
Тема 9. Сучасні проекти меліоративних систем. Проектування осушувальних і

зрошувальних систем на Україні.
Лабораторні роботи:
ЛР. 1. Геоморфологічні методи визначення водного живлення.
ЛР. 2. Нанесення елементів осушувальної системи на геоморфологічну карту.
ЛР. 3-4. Розрахунок регулюючої сітки осушувальної системи.
ЛР. 5. Розрахунок розміщення зрошувальної сітки. Методи зволожувальної меліорації.
ЛР. 6. Розрахунок ефективності впровадження структурної меліорації: землювання,

торфування, використання сапропелей, кольматування.
ЛР. 7. Методика оцінки хімічної меліорації: вапнювання, гіпсування, кислування,

використання хімічних меліорантів.
ЛР. 8. Оцінка агролісомеліорації. Розрахунок розміщення лісосмуг.
ЛР. 9. Критерії оцінки фітомеліорації.
ЛР. 10-11. Проектування осушувальних і зрошувальних систем.
ЛР. 12. Розробка удосконалених заходів з комплексного природно-меліоративного

районування.
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

Геодезія та землевпорядкування
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Геодезія та землевпорядкування
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

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

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Вибіркові компоненти за вибором студента

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОС Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

2 курс 4 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з агрономічних дисциплін
(рослинництво, землеробство, агрохімія,
ґрунтознавство) та з комп’ютерної техніки

Викладач Зубова Олена Володимирівна
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички):
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об`єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної
підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення проблем відповідно до загальних
умов.

РН12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого
матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)..
Тема 1. Методологічні основи геодезії та землевпорядкування. Поняття, предмет, мета та



завдання. Геодезія як наука, та її зв’язок з землевпорядкуванням. Застосування геодезії та
землевпорядкування та її зв’язок з іншими дисциплінами.

Тема 2. Топографічні карти і плани. Масштаби карт. Номенклатура. Умовні знаки.
Прямокутні координати. Географічні координати.

Тема 3. Сучасні геодезичні прилади. Топографічне знімання. Прив’язка точок поворотів
земельних ділянок. Пряма та обернена кутова засічка. Обчислення площ земельних ділянок.
Визначення точності обчислень.

Тема 4. Землевпорядкування с.-г. землеволодінь і землекористувань. Теоретичні основи
землеустрою та класифікація. Організація та порядок здійснення землеустрою. Документація із
землеустрою.

Тема 5. Класифікація земельного фонду України. Структура органів управління
земельними ресурсами України. Управління земельними ресурсами.

Тема 6. Внутрішньогосподарський землеустрій. Поняття, завдання та зміст
внутрішньогосподарського землеустрою. Підготовчі та обстежувальні роботи. Розміщення
внутрішньогосподарських магістральних шляхів, інженерних споруд. Організація угідь і сівозмін.

Тема 7. Геоінформаційні системи сучасності. Функції геоінформаційних систем та
технологій, класифікація сучасних ГІС. Представлення інформації в ГІС. Методи та технології
візуалізації інформації в геоінформаційних системах. Тематичне картографування, карта як засіб
візуалізації.

Тема 8-9. Аналітичні можливості програмного програмного-забезпечення ArcGIS.
Характеристика, переваги та недоліки.

Теми лабораторних робіт:
Лб.1. Робота з картою. Масштаб. Номенклатура. Умовні знаки. Вимірювання прямокутних

та географічних координат по карті.
Лб.2. Прив’язка точок поворотів земельних ділянок. Використання сучасних геодезичних

приладів GNSS знімання.
Лб.3. Організація та порядок здійснення землеустрою. Документація із землеустрою.
Лб.4. Внутрішньогосподарський землеустрій. Завдання та вимоги до землевпорядкування

території с.-г. підприємств. Вивчення існуючих проектів та передпроектних розробок. Оцінка
агроекологічного стану території. Завдання і зміст розміщення шляхів і об’єктів інженерного
оснащення території. Види шляхів.

Лб.5. Організація угідь і сівозмін. Складання експлікації земель.
Лб.6. Особливості використання Геоінформаційних систем ESRI.
Лб.7 Отримання космічних знімків на прикладі Landsat ЕТМ+ для використання в

програмному продукті ArcGIS.
Лб.8. Візуальний аналіз знімка. Інтерпретація дешифрованих об’єктів. Вимірювання площ

угідь. Створення картосхем.
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

ФОТОГРАМЕТРІЯ І ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ АГРОЛАНДШАФТІВ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Фотограметрія і дистанційне зондування

агроландшафтів
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

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

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Вибіркові компоненти за вибором студента

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття та індивідуальна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 2 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

2 курс 4 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з агрономічних дисциплін
(рослинництво, землеробство, агрохімія,
ґрунтознавство) та математики

Викладач Гуреля Віталій Вікторович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички):
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об`єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної
підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення проблем відповідно до загальних
умов.

РН12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого
матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.

РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.

РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування



сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Т.1. Основи фотограмметрії і дистанційного зондування агроландшафтів. Поняття,

предмет, мета та завдання. Загальний опис наукової дисципліни. Застосування фотограмметрії та
дистанційного зондування агроландшафтів та її зв’язок з іншими дисциплінами.

Т.2. Методи ФДЗ та їх класифікація. Сенсорні системи і датчики ДЗЗ. Цифровий формат
знімка. Класифікація методів ДЗЗ. Основні характеристики сенсорних систем: просторове,
радіометричне, часове, спектральне. Класифікація видів зйомки за спектральним діапазоном.

Т.3. Програмні засоби обробки даних фотограмметрії та дистанційного зондування для
роботи з просторовими даними. Геоінформаційні системи сучасності. Функції геоінформаційних
систем та технологій, класифікація сучасних ГІС. Характеристика, переваги та недоліки. Джерела
геопросторових даних та їхня структура.

Т.4. Концепція вегетаційних індексів. Тематична обробка даних ФДЗ. Вегетаційні індекси
(ВІ) як показники, визначені на основі операцій з різними спектральними діапазонами даних ДЗЗ.
Відносні ВІ та перпендикулярні ВІ. Ефективність застосування різних груп вегетаційних індексів.

Т.5. Впровадження аерокосмічних методів і технологій в систему моніторингу с/г об’єктів.
Ознаки дешифруваня. Методи та технології візуалізації інформації. Тематичне картографування,
карта як засіб візуалізації.

Лб.1.Отримання даних ДЗЗ на прикладі космічних знімків Landsat ЕТМ+
Лб.2.Інтерпретація спектральних каналів. Візуальний аналіз знімка. Інтерпретація

дешифрованих об’єктів
Лб.3.Особливості використання Геоінформаційних систем ESRI.
Лб.4.Визначення вегетаційних індексів.
Лб.5.Прогнозування продуктивності посівів і визначення валових зборів с/г культур.
Лб.6.Оцінювання придатності ґрунтів для вирощування культур.

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

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АГРОНОМІЇ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Геоінформаційні системи в агрономії
Назва загальної та спеціальної
компетентностей, на розвиток яких
спрямована дисципліна

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

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Вибіркові компоненти за вибором студента

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття та індивідуальна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОС Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

2 курс 4 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з агрономічних дисциплін
(рослинництво, землеробство, агрохімія,
ґрунтознавство) та математики

Викладач Гуреля Віталій Вікторович
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички):
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об`єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної
підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення проблем відповідно до загальних
умов.

РН12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого



матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.
РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)..
Т.1. Основи геоінформаційних систем. Поняття, предмет, мета та завдання. Загальний опис

наукової дисципліни. Застосування ГІС та її зв’язок з іншими дисциплінами. Функції та завдання,
що вирішуються за допомогою ГІС. Класифікація ГІС Історія розвитку ГІС. Сучасний стан
впровадження ГІС в агровиробництві в Україні.

Т.2. Інформаційна основа ГІС . сутність поняття, об’єкт інформаційного моделювання.
Поняття просторового об’єкта та просторових даних. Типи моделей для цифрового опису
просторових даних: растрові та векторні. Визначення растрової моделі просторових даних.
Основні методи стиснення графічних даних: групове кодування, LZW, JPEG. Растрові формати
даних та їх характеристика. Визначення векторної моделі просторових даних. Векторні формати
даних та їх характеристика.

Т.3. Геоінформаційний аналіз даних: сутність поняття, головна мета. Основні види
геоінформаційного аналізу даних в агрономії.

Т.4. Необхідність відображення (візуалізації) результатів роботи ГІС. Графічне відтворення
даних у ГІС: картографічна візуалізація (карти, серії карт, атласи, картографічні анімації).

Т.5. Сучасне прикладне застосування ГІС. Геоінформаційні проекти для агровиробництва.
ГІС для збалансованого розвитку сільських територій.

Лб.1. Знайомство з інтерфейсом ГІС ArcGIS ESRI.
Лб.2. Створення та редагування просторових даних у програмному забезпеченні ArcGIS.
Лб.3. Додавання та редагування атрибутивних даних до мап у програмному забезпеченні

ArcGIS.
Лб.4. Пошук і ідентифікація об’єктів.
Лб.5. Побудова просторових моделей засобами вбудованого просторового аналізу ArcGIS.
Лб.6. Створення картосхем продуктивності посівів і визначення валових зборів с/г

культур;чи стану посівів (на вибір студента).

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

ДЕКОРАТИВНЕ САДІВНИЦТВО
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Декоративне садівництво
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми з агрономії, що передбачає
застосування теорій та методів відповідної науки і
характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

5-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з агрономічних дисциплін:
«Агрометеорологія», «Грунтознавство», «Агрохімія»,
«Землеробство», «Ботаніка», «Фізіологія рослин»,
«Рослинництво»

Викладач Пелехата Наталія Павлівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в

обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної

підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування



сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН 15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН 16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та лабораторних завдань):
Т1 Лк. 1. Вступ до декоративного садівництва. Лб. 1. Дендродекоративне районування

України. Лб. 2. Життєві форми деревних рослин і їхнє декоративне значення.
Т2 Лк. 2–3. Види деревокущових насаджень регулярного стилю. Лб. 3–4. Декоративні

якості деревних рослин.
Т3 Лк. 4–5. Ландшафтні види декоративних деревокущових насаджень. Лб. 5. Насіннєве

розмноження декоративних деревних рослин. Лб. 6. Вегетативне розмноження декоративних
деревних рослин.

Т4 Лк. 6-7. Трав'янисті насадження (газони): функції, групування. Лб. 7. Розрахунок норм
висіву газонних трав на різних типах грунтів. Лб. 8. Складання календарного плану робіт з
догляду за газоном.

Т5 Лк. 8–9. Догляд за декоративними рослинами. Лб. 9–10. Основи проектування
дерево-кущових насаджень. Лб. 11–12. Складання календарного плану робіт з догляду за
декоративними насадженнями.

Результати оцінювання (форми, критерії):
Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточний та підсумковий

контроль. Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної
дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Агрометеорологія
Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна
ЗК6. Знання та розуміння предметної області та

розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних

ситуаціях.
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього

середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка) Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 3 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 3 курс 5 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні базові

знання біології, мікробіології, агрометеорології, агрохімії.

Викладач Клименко Т. В.
Кафедра (яка забезпечує викладання

дисципліни)
Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):

РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної

підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та лабораторних робіт)
Лекційні заняття:
Тема 1. Агрометеорологія у сільському господарстві. Погода і клімат.
Тема 2. Температурний режим грунту та повітря.



Тема 3. Сонячна радіація та її значення для сільського господарства.
Тема 4. Атмосферний тиск і циркуляція атмосфери. Вітер та способи його врахування у
сільськогосподарському виробництві.
Тема 5. Водяна пара в атмосфері. Опади та сніговий покрив.
Тема 6. Повітряні течії в атмосфері. Циклони й антициклони.
Тема 7. Небезпечні для сільського господарства погодні явища та заходи боротьби з ними.
Тема 8. Агрокліматичні умови і ресурси. Агрокліматичне районування.
Тема 9. Агрометеорологічні прогнози. Агрометеорологічна забезпеченість
сільського господарства.

Лабораторні заняття:
ЛР. 1. Вимірювання температури повітря та ґрунту. Робота з приладами.
ЛР. 2. Вимірювання сонячної радіації. Робота з приладами.
ЛР. 3. Вимірювання атмосферного тиску та вітру. Робота з приладами.
ЛР. 4. Вимірювання вологості повітря. Робота з приладами.
ЛР. 5. Опади. Хмарність. Робота з атласами
ЛР. 6-7. Агрометеорологічні прогнози. Агрометеорологічна забезпеченість сільського

господарства.
ЛР. 8. Методи прогнозів запасів продуктивної вологи та вологозабезпеченості

сільськогосподарських культур.
ЛР. 9. Прогнози урожайності сільськогосподарських культур
ЛР. 10. Небезпечні для сільського господарства погодні явища.
ЛР. 11-12. Складання агрокліматичної характеристики території району по метеостанції.

Побудова кліматограми.
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

КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Кліматичні ресурси в органічному землеробстві
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка) Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 3 курс, 5 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні базові
знання біології, мікробіології, агрометеорології, агрохімії.

Викладач Клименко Т.В.
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):

РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної

підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.



РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та лабораторних робіт)
Лекційні заняття:
Тема  1.   Погода, клімат  та  кліматичні ресурси у сільському господарстві.
Тема 2-3. Основні метеорологічні елементи та їх влив на ведення органічного

землеробства.
Тема 4. Клімат України: показники, розподіл температур та загальні риси.
Тема 5. Органічне сільське господарство в Україні.
Тема 6. Вплив зміни клімату на розвиток органічного землеробства та виробництва

продукції рослинництва;
Тема 7. Реалії та перспективи розвитку виробництва органічної продукції в Україні за умов

глобального потепління
Тема 8. Основні заходи з адаптації сільського господарства до змін клімату
Тема 9.  Агрокліматичні ресурси України. Агрокліматичне районування.

Лабораторні заняття:
ЛР. 1-2. Вимірювання  метеорологічних показників. Робота з приладами.
ЛР. 3. Використання даних агрометеорологічного спостереження в сільському

господарстві. Складання синоптичної карти та прогнозу погоди.
ЛР. 4. Кліматична програма  та господарська оцінка клімату України.
ЛР. 5. Агроекологічна характеристика кліматичних ресурсів.
ЛР. 6. Зміни і коливання клімату. Роль антропогенних факторів у зміні клімату.
ЛР. 7. Визначення клімату, кліматичної системи та факторів формування клімату.
ЛР. 8. Органічне землеробство краще традиційного.
ЛР. 9. Прогнози урожайності сільськогосподарських культур в органічному землеробстві.
ЛР. 10. Агрометеорологічні прогнози. Агрометеорологічна забезпеченість органічного

сільського господарства.
ЛР. 11-12. Складання агрокліматичної характеристики території району по метеостанції.

Побудова кліматограми.
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

КВІТНИКАРСТВО
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Квітникарство
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми з агрономії, що передбачає
застосування теорій та методів відповідної науки і
характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Агроном

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

5-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з агрономічних дисциплін:
«Агрометеорологія», «Грунтознавство», «Агрохімія»,
«Землеробство», «Ботаніка», «Фізіологія рослин»,
«Рослинництво»

Викладач Пелехата Наталія Павлівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в

обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної

підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.



РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

РН 15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН 16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Т1 Лк. 1. Вступ до квітникарства. Лб. 1–2. Декоративні якості квіткових рослин.
Т2 Лк. 2–3. Асортимент квіткових культур та його вдосконалення. Походження

квітково-декоративних рослин. Лб. 3–4. Фактори середовища та їх регулювання.
Т3 Лк. 4. Класифікація квітково-декоративних рослин за виробничими ознаками. Лб. 4–5.

Насіннєве розмноження квіткових культур.
Т4 Лк. 5–6. Квітково-декоративні насадження регулярного та ландшафтного стилів. Лб.

5–6. Вегетативне розмноження трав'янистих декоративних рослин.
Т5 Лк. 6–7. Квітково-декоративні рослини закритого ґрунту. Лб. 6–7. Складання

календарних агротехнічних планів з вирощування садивного матеріалу квітково-декоративних
рослин. Лб. 8–10. Складання календарних агротехнічних планів з вирощування у відкритому і
закритому ґрунті квіткової продукції на зрізування.

Т6 Лк. 8–9. Догляд за квітково-декоративними насадженнями. Лб. 11–12. Добрива,
препарати захисту рослин та біологічно активні речовини, що використовуються у квітникарстві.

Результати оцінювання (форми, критерії):
Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточний та підсумковий

контроль. Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної
дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТОВАРОЗНАВСТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
(назва дисципліни)

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Товарознавство продукції рослинництва

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована
дисципліна

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і
обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав
і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про
природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види
та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК.3. Здатність до абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
ЗК.4.Здатність спілкуватися державною мовою
як усно, так і письмово.
ЗК.5.Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК.6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК.7. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК.8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК.9. Здатність до пошуку, оброблення та
аналізу інформації з різних джерел.



ЗК.10. Здатність працювати в команді.
ЗК.11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна
підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції,
практичні, командна робота,
семінар, проектна робота, проблемні
заняття тощо)

лекції, практичні, лабораторні, командна робота,
контрольні роботи, проблемні заняття та ін.

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) 3 курс 5 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які
хочуть обрати дисципліну

Базові знання з агрономічних дисциплін:
ґрунтознавство, рослинництво, землеробство,
агрохімія, плодівництво, овочівництво

Викладач Деребон І.Ю.
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Технології зберігання та переробки продукції
рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН1. Аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку для формування

громадської позиції.
РН2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.
РН3. Обговорювати і пояснювати основи, що сприяють розвитку загальної політичної

культури та активності, формуванню національної гідності й патріотизму, соціалізації
особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки й права.

РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН5. Проводити літературний пошук українською та іноземною мовами та аналізувати

отриману інформацію.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної
підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення проблем відповідно до загальних
умов.

РН12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого
матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.



РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.

РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Тема 1. Товарознавча характеристика провідних хлібопекарських культур
Тема 2. Товарна характеристика основних борошномельних культур.
Тема 3. Товарознавча характеристика проса та сорго.
Тема 4. Товарознавча характеристика вівса, рису та продуктів переробки з них.
Тема 5-6. Товарна характеристика зерна зернобобових, які використовують на продовольчі

та кормові цілі.
Тема 7-8. Товарознавство технічної сировини та продуктів переробки з нього.
Тема 9. Товарознавча характеристика олійної та ефіроолійної сировини та готової

продукції.
Розглядаються питання загальної характеристики соняшнику, рицини, сафлору та

характеристика олії, що з них отримана.
Теми практичних:
Тема 1. Методика формування партій зерна основних хлібних злаків.
Тема 2. Методика відбору проб, порядок оцінки та розрахунків товарних партій зерна

борошна і круп’яних культур.
Тема 3. Методика відбору проб, порядок оцінки та розрахунків товарних партій зерна

насіння олійних та ефіроолійних культур.
Тема 4. Методика відбору проб, порядок оцінки та розрахунків товарних партій зерна та

борошна.
Тема 5. Методика відбору проб, порядок оцінки та розрахунків товарних партій зерна

круп’яних культур.
Тема 6. Товарна оцінка партій коренеплодів цукрових буряків. Порядок розрахунків за

технічну сировину.
Тема 7. Формування товарних партій та товарна оцінка льоно трести. Розрахунки за

продукцію.
Тема 8. Формування товарних партій та товарна оцінка продукції хмелярства. Розрахунки

за продукцію.
Тема 9. Формування товарних партій та товарна оцінка технічної сировини ефіроолійних

культур. Розрахунки за продукцію.
Тема 10. Формування товарних партій сої та гороху відбору проб та їх оцінка. Розрахунки

за продукцію.
Тема 11-12. Товарна оцінка партій коренеплодів цукрових буряків. Порядок розрахунків за

технічну сировину.
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

АГРОЕКОЛОГІЯ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Агроекологія
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка) Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

3 курс, 5-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні базові
знання біології, мікробіології, агрометеорології, агрохімії.

Викладач Радько В.Г.



Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):
РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної

підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та лабораторних робіт)
Лекційні заняття:
Тема 1. Вступ до предмету.
Тема 2. Агроекосистема.
Тема 3. Грунт як базова складова агроекоситеми. Чинники грунтоутворення.
Тема 4.  Грунти України та їх гумусовий стан.
Тема 5. Клімат агроекосистеми. Стійкість агроекосистем, як основа її продуктивності.
Тема 6. Енергетична оцінка агроекосистем.
Тема 7. Пестициди та нітрати. Їх вплив на екосистему та людину.
Тема 8. Агроекологічний моніторинг у системі землеробства.
Тема 9. Біологічне землеробство, біотехнології та  екологічна експертиза.
Лабораторні заняття:
ЛР. 1. Агроекосистеми.
ЛР. 2. Абіотичні фактори рослин.
ЛР. 3. Агрофітоценоз. Видовий склад і просторово-часова організація агрофітоценозу.
ЛР. 4. Агрокліматична характеристика території.
ЛР. 5. Екологічні основи сівозмін.
ЛР. 6. Еколого-агрохімічна оцінка ґрунту.
ЛР. 7. Баланс органічної речовини ґрунту. ЛР. 8. Оптимізація структури агроекосистеми.
ЛР. 9. Енергетичний аналіз та оцінка агроекосистем.
ЛР. 10. Біоіндикація в агроекології.
ЛР. 11. Меліоративна агроекологія.
ЛР. 12. Охорона агроекосистем та обмеження шкідливого агротехногенного навантаження

на агроекосистему.
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

ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН, МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ВІРУСОЛОГІЇ

Назва дисципліни Фізіологія рослин, мікробіологія з основами
вірусології

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОР «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) 2 курс, 4 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень



Викладач Іващенко Ірина Вікторівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в

обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН 9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Вступ. Фізіологія рослин як наука. Предмет, завдання фізіології рослин. Методи

фізіології рослин. Будова рослинної клітини.
Тема 2. Будова рослинної клітини. Структура рослинної клітини. Біологічні мембрани.

Ядро. Цитоплазма. Ендоплазматична сітка. Рибосоми. Апарат Гольджи. Мітохондрії. Пластиди.
Вакуолярна система.

Тема 3. Будова і функції біомакромолекул. Предмет, завдання фізіології рослин. Методи
фізіології рослин. Хімічний склад рослинної клітини. Амінокислоти. Білки. Нуклеїнові кислоти.
Ліпіди. Вітаміни. Вуглеводи.

Тема 4. Водообмін у рослин. Значення води в життєдіяльності рослини. Кореневий тиск,
його прояви (плач, гутація), фізіологічне значення.

Тема 5. Мінеральне живлення. Грунтове живлення рослин. Макроелементи, їх доступні
форми та роль, функціональні порушення у разі нестачі в рослині. Фізіологічна роль і доступні
форми мікроелементів.

Тема 6. Фотосинтез. Листок як орган фотосинтезу. Пігменти рослин. Світлові реакції
фотосинтезу. Темнова фаза фотосинтезу. Інтенсивність фотосинтезу. Залежність інтенсивності
фотосинтезу від ендогенних та екзогенних факторів.  Фотосинтез і врожай.

Тема 7. Фізіологія онтогенезу рослин. Поняття про онтогенез рослин. Періодизація
онтогенезу насінних рослин (за Т. А. Работновим та А. А. Урановим). Фенологічні фази рослин.

Тема 8. Ріст і розвиток рослин. Поняття про ріст і розвиток рослин. Локалізація росту у
рослин. Ростові явища. Залежність росту від екологічних факторів. Розвиток рослин.

Тема 9. Посухостійкість та зимостійкість рослин. Адаптація рослин до високих
температур. Вплив високих температур на рослини.Жаростійкість рослин. Посухостійкість
рослин. Загартовування рослин. Морозостійкість рослин. Випрівання та снігова пліснява. Інші
несприятливі фактори осінньої та зимово-весняної вегетації озимих рослин.

Тема 10. Фітогормони. Фізіологічні основи сільськогосподарської біотехнології. Загальна
характеристика фітогормонів. Особливості дії фітогормонів на ріст тканин і органів, формування
насіння і плодів. Використання фітогормонів. Об’єкти, мета, завдання біотехнології. Напрями
використання біотехнології. Клональне мікророзмноження рослин в умовах in vitro.

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

ЗАХИСТ РОСЛИН ЗА ПРЕЦИЗІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Назва дисципліни Захист рослин за прецизійних та інформаційних
технологій

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОР «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 201 «Агрономія»



Терміни вивчення дисципліни (семестр) 2 курс 4 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Знання і вміння з наступних дисциплін:
фітопатологія, ентомологія, гербологія

Викладач Вигера Сергій Михайлович
Ключевич Михайло Михайлович

Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни) Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН 15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1 (Т1). Теорія і практика новітніх технологій виробництва фітопродукції.
Тема 2 (Т2). Прецизійні та інформаційні фітотехнології, їх структура та особливості.
Тема 3 (Т3). Апаратно-програмне забезпечення прецизійних фітотехнологій.
Тема 4 (Т4). Методологія реалізації прецизійних фітотехнологій.
Тема 5 (Т5). Особливості внесення змінних норм технологічних матеріалів.
Тема 6 (Т6). Прецизійні та інформаційні фітотехнології  в захисті рослин.
Тема 7 (Т7). Особливості моніторингу біоти та стану фітоценозів.
Тема 8 (Т8). Сучасні та новітні методи захисту урбофітоценозів.
Тема 9 (Т9). Особливості внесення змінних норм засобів захисту рослин.
Тема 10 (Т0). Природоохоронні  аспекти впровадження прецизійних фітотехнологій.
Тема 11 (Т11). Світовий досвід прецизійних фітотехнологій.

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

ЗАХИСТ РОСЛИН ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Назва дисципліни Захист рослин за органічного виробництва
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс ОС «Бакалавр»



(бакалавр/магістр/доктор філософії)
Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 2 курс 4 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Повинні володіти знаннями із основних дисциплін
для їх застосування при захисті рослин за
органічного виробництва.

Викладач Ключевич Михайло Михайлович
Кафедра
(яка забезпечує викладання дисципліни) Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН 16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Методи обліку основних хвороб та шкідників сільськогосподарських культур за

органічного виробництва.
Тема 2. Методи обліку фітосанітарного стану зернових культур.
Тема 3. Методи обліку фітосанітарного стану овочевих культур.
Тема 4. Методи обліку фітосанітарного стану плодово-ягідних культур.
Тема 5. Екологічно обґрунтовані системи захисту рослин у технологіях вирощування

основних зернових  культур.
Тема 6. Екологічно обґрунтовані системи захисту рослин у технологіях вирощування

овочевих культур.
Тема 7. Екологічно обґрунтована система захисту технічних культур. Екологічно

обґрунтовані системи екологізованого захисту плодових культур.
Тема 8. Екологічно обгрунтована система захисту ягідників.
Тема 9. Мікробіологічні препарати проти шкідників сільськогосподарських рослин та

регламенти їх застосування (бактеріальні, вірусні, грибні).

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

ВИНОГРАДАРСТВО
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Виноградарство
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі
та практичні проблеми з агрономії, що передбачає
застосування теорій та методів відповідної науки і
характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.



Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

Агрономія

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 6-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з агрономічних дисциплін:
«Агрометеорологія», «Грунтознавство», «Агрохімія»,
«Землеробство», «Ботаніка», «Фізіологія рослин»,
«Рослинництво», «Плодівництво»

Викладач Пелехатий Вадим Миколайович
Кафедра
(яка забезпечує викладання дисципліни)

Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН 5. Проводити літературний пошук українською та іноземною мовами та аналізувати

отриману інформацію.
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в

обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН 8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН 9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної
підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН 13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.

РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

РН 15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН 16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Т1 Лк. 1. Вступ у виноградарство. Лб. 1. Ботанічна класифікація винограду.
Т2 Лк. 2. Біологічні основи виноградарства. Лб. 2–4. Морфологія виноградного куща.
Т3 Лк. 3. Розмноження винограду. Лб. 5. Заготівля чубуків винограду та визначення їх

якості. Пз. 6. Зберігання та висаджування чубуків.
Т4 Лк. 4. Закладання виноградників. Лб. 7. Розбивка площі під промисловий виноградник.
Т5 Лк. 5–6. Формування та обрізування кущів винограду. Лб. 8. Прийоми та способи

формування і обрізування виноградних кущів. Лб. 9. Формування безштамбового винограду. Лб.
10. Формування штамбового винограду.

Т6 Лк. 7–8. Догляд за виноградником. Лб. 11. Обрізування плодоносних насаджень
винограду.

Т7 Лк. 9. Збирання винограду. Лб. 12. Складання календарного плану робіт на



винограднику і виноградній шкілці.

Результати оцінювання (форми, критерії):
Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточний та підсумковий

контроль. Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної
дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 
ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ І ОВОЧІВ

(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Технологія переробки та зберігання плодів і овочів



Назва загальної
компетентності, на розвиток
якої спрямована дисципліна

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця
у загальній системі знань про природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати
різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК.3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК.4.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК.5.Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК.6. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК.7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК.8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК.9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК.10. Здатність працювати в команді.
ЗК.11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна
підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції,
практичні, командна робота,
семінар, проектна робота,
проблемні заняття тощо)

лекції, практичні, лабораторні, командна робота, контрольні
роботи, проблемні заняття та ін.

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор
філософії)

Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується
дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) 3 курс 6 семестр

Вхідні вимоги до студентів,
які хочуть обрати дисципліну

Базові знання з агрономічних дисциплін: ґрунтознавство,
рослинництво, землеробство, агрохімія, плодівництво,
овочівництво

Викладач Федорчук С.В.
Кафедра (яка забезпечує
викладання дисципліни) Технології зберігання та переробки продукції рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН1. Аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку для формування

громадської позиції.
РН2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.
РН3. Обговорювати і пояснювати основи, що сприяють розвитку загальної політичної

культури та активності, формуванню національної гідності й патріотизму, соціалізації
особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки й права.

РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.



РН5. Проводити літературний пошук українською та іноземною мовами та аналізувати
отриману інформацію.

РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному
для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.

РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,
необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.

РН8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки в
обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення проблем відповідно до загальних умов.
РН12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого

матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.
РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарської

продукції відповідно до чинних вимог.
РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Тема 1. Наукові принципи зберігання і консервування продукції рослинництва.
Тема 2. Загальні властивості овочів та плодів, як об'єктів зберігання.
Тема 3. Режими продукції і способи зберігання плодоовочевої продукції.
Тема 4. Особливості післязбиральної обробки і зберігання овочів.
Тема 5. Особливості зберігання плодоягідної продукції.
Тема 6. Консервування овочів і плодів.
Тема 7. Фізичні способи консервування.
Тема 8. Мікробіологічні і хімічні способи консервування. Консервування цукром.
Тема 9. Контроль виробництва і зберігання консервованої продукції.
Теми практичних:
Тема 1. Зберігання плодоовочевої продукції. Розрахунки режиму зберігання продукції
Тема 2. Розрахунки товщини укриття при зберіганні продукції в буртах і траншеях.

Визначення шпаруватості насипу овочів.
Тема 3. Організація вентилювання сховищ та контролю за вентиляційною системою сховищ.
Тема 4. Засоби контролю та регулювання режиму зберігання плодоовочевої продукції.
Тема 5. Розрахунки втрат і ефективності зберігання плодово-овочевої продукції.
Тема 6. Вивчення технології виробництва консервованих овочів, плодів і ягід.
Тема 7. Мікробіологічні способи консервування
Тема 8. Розрахунок концентрації розчинів і потреби в матеріалах для консервування
Тема 9-10. Визначення придатності плодово-ягідної продукції для виготовлення желейних

продуктів переробки
Тема 11-12. Визначення якості консервованої плодоовочевої продукції 4год.
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



ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ТА СЕРТИФІКАЦІЯ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Органічне землеробство та сертифікація
Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна
ЗК6. Знання та розуміння предметної області та

розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних

ситуаціях.
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу

інформації з різних джерел.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього

середовища.
Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

3 курс, 6-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні
базові знання біології, мікробіології, агрометеорології,
агрохімії, землеробства.

Викладач Журавель С.В.
Кафедра
(яка забезпечує викладання

дисципліни)

Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):
РН1. Аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку для формування

громадської позиції.
РН2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.
РН3. Обговорювати і пояснювати основи, що сприяють розвитку загальної політичної

культури та активності, формуванню національної гідності й патріотизму, соціалізації
особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки й права.

РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН5. Проводити літературний пошук українською та іноземною мовами та аналізувати

отриману інформацію.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної



підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення проблем відповідно до загальних

умов.
РН12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого

матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.
РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Тема 1. Розвиток та досягнення органічного землеробства
Тема 2. Біолого-екологічні основи органічного землеробства
Тема 3. Сучасний стан біологічного землеробства в Україні та перспективність розвитку

даного напряму.
Тема 4. Розвиток наукових основ «Органічного землеробства».
Тема 5. Наукові підходи у відтворенні родючості ґрунтів, шляхи її регулювання та основні

фактори впливу на рослину.
Тема 6. Властивості ґрунту, та фактори, які впливають на його родючість.
Тема 7. Бур’янова рослинність та заходи по її регулюванні в органічному землеробстві.
Тема 8. Сівозміни та проміжні посіви в органічному рільництві.
Тема 9. Наукові основи механічного обробітку ґрунту.
Лабораторні роботи:
ЛР. 1. Розрахунок норм нагромадження підстилкового гною, соломи та сидерату в

господарстві.
ЛР. 2. Екологічні аспекти застосування різних систем удобрення дозволених в органічному

землеробстві.
ЛР. 3-4. Біологічний метод боротьби з бур'янами, особливості та передумови його

використання.
ЛР. 5. Способи і строки застосування біологічних методів на основних

сільськогосподарських культуpax.
ЛР. 6. Поняття про введення і освоєння сівозміни за умов органічної технології

вирощування культур.
ЛР. 7. Методика оцінки продуктивності органічних сівозмін.
ЛР. 8. Оцінка умов відтворення родючості ґрунту в нових сівозмінах, обґрунтування

протиерозійних заходів.
ЛР. 9. Використання нішевих культур в органічному землеробстві.
ЛР. 10-11. Розробка чергування культур сівозміни. Визначення продуктивності сівозміни.
ЛР. 12. Розробка систем обробітку ґрунту в сівозміні.
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

ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЇВ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Програмування врожаїв
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК10. Здатність працювати в команді.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

3 курс 6 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Знання і вміння з наступних дисциплін: ботаніка,
землеробство, фізіологія рослин, агрохімія,
рослинництво

Викладач Овезмирадова Ольга Бяшимівна
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Рослинництво

Результати навчання (уміння та навички):
РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному

для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН10 Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки
в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого
матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.

РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.



РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Теми лекції:
Тема 1. Теоретичні, практичні та наукові основи програмування врожайності.
Тема 2. Агрометереологічні основи програмування врожаїв.
Тема 3. Фотосинтетично активна радіація таїї роль у формуванні врожаїв.
Тема 4. Кліматично забезпечений урожай за ресурсами вологи.
Тема 5. Продуктивність культур за родючістю ґрунту.
Тема 6. Агробіологічні основи програмування врожаїв.
Тема 7. Формування асиміляційного апарату і його фотосинтетична діяльність.
Тема 8. Агрохімічні основи програмування врожаю.
Тема 9. Оптимізація науково обґрунтованої системи застосування добрив.
Теми лабораторних робіт:
Тема 1. Програмування урожайності методом вирівнювання динамічних рядів.
Тема 2. Програмування за показниками факторів життєдіяльності рослин і станом посівів.
Тема 3. Нормативне планування врожайності.
Тема 4. Розрахунок ресурсів ФАР і величини потенціальної врожайності за ресурсами ФАР.
Тема 5. Розрахунок ресурсів доступної рослинам вологи і розрахунок величини урожайності

за ресурсами вологи.
Тема 6. Розрахунок урожайності за водно-тепловими ресурсами місцевості/ за ГТП, БКП,

БГТП.
Тема 7. Складання балансу водоспоживання.
Тема 8. Розрахунок величини ефективної урожайності/родючості/ за вмістом елементів

живлення в ґрунті/ за даними ґрунтових картограм.
Тема 9. Розрахунок РВУ для умов зрошення.
Тема 10. Розрахунок фотосинтетичного потенціалу, середньої і максимальної площі

листкової поверхні для прогнозованої врожайності.
Тема 11. Розрахунок доз добрив на запланований приріст урожайності.
Тема 12. Розрахунок доз добрив за балами оцінювання землі.
Результати оцінювання (форми, критерії)
Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточний та підсумковий

контроль. Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної
дисципліни здійснюється на підставі проведення екзамену.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЯГІДНИЦТВО
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Ягідництво
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі
та практичні проблеми з агрономії, що передбачає
застосування теорій та методів відповідної науки і
характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 6-й семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з агрономічних дисциплін:
«Агрометеорологія», «Грунтознавство», «Агрохімія»,
«Землеробство», «Ботаніка», «Фізіологія рослин»,
«Рослинництво»

Викладач Пелехатий Вадим Миколайович
Кафедра
(яка забезпечує викладання дисципліни)

Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН 5. Проводити літературний пошук українською та іноземною мовами та аналізувати

отриману інформацію.
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в

обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН 8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН 9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної
підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН 13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.



РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

РН 15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН 16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Т1 Лк. 1. Вступ до ягідництва. Лб 1. Класифікація ягідних культур..
Т2 Лк. 2. Технології вирощування суниці. Лб. 2. Особливості технології вирощування

суниці у відкритому грунті. Лб. 3. Особливості технології вирощування суниці у закритому
грунті.

Т3 Лк. 3. Технології вирощування малини. Лб. 4. Формування й обрізування насаджень
малини у відкритому ґрунті. Лб. 5. Технлогія вирощування малини в тунелях.

Т4 Лк. 4. Технології вирощування смородини. Лб. 6. Формування й обрізування смородини
в сучасних насадженнях.

Т5 Лк. 5. Технології вирощування порічки й аґрусу. Технології вирощування органічної
овочевої продукції. Лб. 7. Вирощування порічки й аґрусу на шпалері.

Т6 Лк. 6. Технології вирощування чорниці високорослої. Лб. 8. Сорти чорниці
високорослої для інтенсивних насаджень.

Т7 Лк. 7-8. Технології вирощування ожини, жимолості їстивної, аронії чорноплідної,
обліпихи. Лб. 9–10. Сорти ожини, жимолості їстивної, аронії чорноплідної, обліпихи для
інтенсивних насаджень.

Т8 Лк. 9. Технології вирощування актинідії, лимонника китайського, калини, ірги,
шипшини. Технології вирощування органічної овочевої продукції. Лб. 11–12. Сорти актинідії,
лимонника китайського, калини, ірги, шипшини обліпихи для сучасних насаджень.

Результати оцінювання (форми, критерії):
Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточний та підсумковий

контроль. Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної
дисципліни здійснюється на підставі проведення екзамену.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Методика наукових досліджень в органічному

виробництві
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка) Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

3 курс, 6 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні базові
знання біології, мікробіології, агрометеорології, агрохімії.

Викладач Клименко Т.В.
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):
РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної

підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та лабораторних робіт)
Лекційні заняття:
Тема 1. Теоретичні основи агрономічних досліджень. Етапи розвитку агрономічної справи



Тема 2. Методика та методи планування наукових досліджень в органічному землеробстві
Тема 3. Класифікація польових дослідів в органічній справі
Тема 4. Розвиток органічного напрямку сільського господарства у світі та його стан в

Україні
Тема 5.  Перехід до органічного виробництва
Тема 6. Практична підготовка до введення органічного землеробства
Тема 7.  Матеріально-технічне забезпечення технологій органічного виробництва
Тема 8.  Методики спостережень аналізів і обліків в органічному землеробстві
Тема 9. Шляхи підвищення ефективності виробництва органічної сільськогосподарської

продукції
Лабораторні заняття:
ЛР. 1. Основні символи, що використовуються в наукових дослідженнях. Виконання

польових робіт на дослідному полі.
ЛР. 2. Форми запису наукових досліджень у журналі польового досліду.
ЛР. 3. ЕМ-технологія органічного землеробства.
ЛР. 4. Органічні добрива, мікробіологічні препарати та стимулятори росту в органічному

землеробстві.
ЛР. 5. Технології вирощування основних сільськогосподарських культур в органічному

землеробстві. Їх умови та особливості.
ЛР. 6-7. Практична розробка технологій органічного виробництва. Нульовий обробіток

ґрунту. Його суть та технологія.
ЛР. 8. Біодинамічна система землеробства.
ЛР. 9. Основи статистичної обробки результатів досліджень. Визначення однофакторного

дисперсійного аналізу за результатами досліджень культур.
ЛР. 10. Елементарні регресійні моделі за результатами досліджень.
ЛР. 11-12. Особливості оцінки земель у процесі організації органічного сільського

господарства.
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

ПЛОДОВЕ РОЗСАДНИЦТВО
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Плодове розсадництво
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми з агрономії, що передбачає
застосування теорій та методів відповідної науки і
характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

8-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з агрономічних дисциплін:
«Агрометеорологія», «Грунтознавство», «Агрохімія»,
«Землеробство», «Ботаніка», «Фізіологія рослин»,
«Рослинництво», «Плодівництво»

Викладач Пелехатий Вадим Миколайович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН 5. Проводити літературний пошук українською та іноземною мовами та аналізувати

отриману інформацію.
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в

обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН 8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН 9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.



РН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної
підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН 12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого
матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.

РН 13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.

РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

РН 15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН 16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Т1 Лк. 1. Способи розмноження плодових рослин. Лб. 1. Структура плодового розсадника.
Т2 Лк. 2. Взаємовплив підщепи і прищепи. Лб. 2. Організація робіт у плодовому

розсаднику.
Т3 Лк. 3. Біологічні і агротехнічні основи вирощування оздоровленого садивного

матеріалу плодових рослин. Лб. 3. Вирощування садивного матеріалу шляхом культури меристем.
Т4 Лк. 4. Організація плодового розсадника. Лб. 4. Структура плодового розсадника.
Т5 Лк. 5. Класифікація і характеристика підщеп. Лб. 5–6. Підщепи зерняткових і

кісточкових плодових культур.
Т6 Лк. 6. Технології вирощування насінних підщеп. Лб. 7. Стратифікація насіння плодових

культур. Лб. 8. Кондиції насіння плодових культур та його підготовка до висіву.
Т7 Лк. 7. Технології вирощування вегетативно розмножуваних (клонових) підщеп. Лб. 9.

Способи розмноження клонових підщеп і догляд за маточником.
Т8 Лк. 8. Технологія вирощування саджанців способом окулірування. Лб. 10. Способи

окулірування. Лб. 11. Вирощування саджанців з використанням зимового щеплення.
Т9 Лк. 9. Технологія вирощування саджанців ягідних культур. Лб. 12. Заготівля та садіння

живців ягідних рослин.

Результати оцінювання (форми, критерії):
Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточний та підсумковий

контроль. Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної
дисципліни здійснюється на підставі проведення екзамену.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МАЛОПОШИРЕНІ ПЛОДОВІ КУЛЬТУРИ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Малопоширені плодові культури
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми з агрономії, що передбачає
застосування теорій та методів відповідної науки і
характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

8-й семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з агрономічних дисциплін:
«Агрометеорологія», «Грунтознавство», «Агрохімія»,
«Землеробство», «Ботаніка», «Фізіологія рослин»,
«Рослинництво»

Викладач Пелехатий Вадим Миколайович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН 5. Проводити літературний пошук українською та іноземною мовами та аналізувати

отриману інформацію.
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в

обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.



РН 8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН 9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної
підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН 13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.

РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

РН 15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН 16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Т1 Лк. 1. Значення малопоширених плодових культур. Лб. 1. Особливості технологій

вирощування малопоширених плодових культур.
Т2 Лк. 2. Біологічно-виробнича характеристика аличі і калини. Лб. 2. Технологія

вирощування аличі й калини.
Т3 Лк. 3. Біологічно-виробнича характеристика кизилу. Лб. 3. Технологія вирощування

кизилу.
Т4 Лк. 4. Біологічно-виробнича характеристика ліщини. Лб.4–5. Технологія вирощування

ліщини.
Т5 Лк. 5. Біологічно-виробнича характеристика актинідії. Лб. 6. Технологія вирощування

актинідії.
Т6 Лк. 6. Біологічно-виробнича характеристика жимолості їстивної. Лб. 7–8. Технологія

вирощування жимолості їстивної.
Т7 Лк. 7. Біологічно-виробнича характеристика лимонника китайського. Лб. 9. Технологія

вирощування лимонника китайського.
Т8 Лк. 8. Біологічно-виробнича характеристика ожини. Лб. 10–11. Технології вирощування

ожини.
Т9 Лк. 9. Біологічно-виробнича характеристика шовковиці. Лб. 12. Технологія

вирощування шовковиці.

Результати оцінювання (форми, критерії):
Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточний та підсумковий

контроль. Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної
дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Органічні технології раціонального землекористування
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка) Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

4 курс, 8 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні базові
знання біології, мікробіології, агрометеорології, агрохімії.

Викладач Радько В.Г.
Кафедра
(яка забезпечує викладання

Ґрунтознавства та землеробства



дисципліни)
Результати навчання (уміння та навички):
РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної

підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Лекційні заняття:
Тема 1. Новітні органічні технології в землеробстві.
Тема 2. Ресурсоощадні технології виробництва.
Тема 3. Грунтозберігаючі технології.
Тема 4. ГІС- технології в органічному землеробстві.
Тема 5. Екологічно чисті технології.
Тема 6. Органічні технології.
Тема 7. Адаптивні та адаптовані технології.
Тема 8. ЕМ-технологія органічного землеробства.
Тема 9. Матеріально-технічне забезпечення технологій органічного виробництва.
Лабораторні заняття:
ЛР. 1. Перехід до органічного виробництва. Вимоги, шляхи та схеми переходу.
ЛР. 2. Практична підготовка до введення органічного землеробства.
ЛР. 3-4. Система обробітку ґрунту в органічному землеробстві.
ЛР. 5. Стимулятори росту в органічному землеробстві.
ЛР. 6. Захист рослин від шкідників і хвороб з застосуванням мікробіологічних препаратів.
ЛР. 7. Боротьба з бур’янами в органічному землеробстві.
ЛР. 8. Фітоіндикація в системі органічного землеробства.
ЛР. 9.Сівозміни в органічному землеробстві.
ЛР.10. Технології вирощування основних сільськогосподарських культур в органічному

землеробстві.
ЛР.11. Сільськогосподарські машини і знаряддя для інноваційних технологій в

органічному землеробстві
ЛР.12. Перспективи розвитку органічного землеробства в Україні та світі.
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

ФІТОНЦИДОЛОГІЯ

Назва дисципліни Фітонцидологія
Назва загальної компетентності, на розвиток якої
спрямована дисципліна

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОР «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) 4 курс 7 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати
дисципліну Без обмежень

Викладач Руденко Юрій Федорович
Вигера Сергій Михайлович

Кафедра
(яка забезпечує викладання дисципліни) Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):
РН 2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти



РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,
необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.

РН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної
підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема1. Вступ. Класифікація фітонцидно-лікарських рослин та їх фітонцидів.
Тема 2. Фітонцидно-лікарські ресурси природних фітоценозів.
Тема 3. Фітонцидно-лікарські ресурси культурних фітоценозів.
Тема 4. Класифікація і характеристика основних біохімічних сполук, що входять до складу

фітонцидів.
Тема 5. Фітодизайн відкритого і закритого типу
Тема 6. Особливості використання фітонциднолікарських рослин в гуманітарній та

ветеринарній медицині.
Тема 7. Особливості використання фітонциднолікарських рослин в харчовій, косметичній

та парфумерній промисловості, кормовиробництві та бджільництві.
Тема 8. Використання фітонцидно-лікарських рослин в захисті від шкідливих організмів.

Фітонцидний метод захисту 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

ТРОФОЛОГІЯ

Назва дисципліни Трофологія
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОР «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 4 курс 7 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Вигера Сергій Михайлович



Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни) Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):
РН 2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної

підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1 (Т1). Місце трофології в системі наук про життєві процеси.
Тема 2 (Т2). Трофологічна класифікація та спеціалізація біоти.
Тема 3 (Т3). Трофологія продуцентів. Принципи розвитку фітології та її

фітопродуцентології. Інформаційні технології фітопродуцентології.
Тема 4 (Т4). Трофологія консументів та редуцентів. Трофологія тваринного світу (без

гексапол). Трофологія гексапод. Трофологія мікробіоти.
Тема 5 (Т5). Абіотичні чинники впливу на трофологічні процеси біоти.
Тема 6 (Т6). Трофологічні принципи людини та організаційно-правова методологія її

харчування.
Тема 7 (Т7). Закономірності правильного харчування людини.
Тема 8 (Т8). Різновидності харчування людини.
Тема 9 (Т9). Напрямки та системи виробництва сировини для харчування людини.
Тема 10 (Т10). Законодавча база про харчові продукти та харчові технології для

правильного харчування  людини.
Результати оцінювання (форми, критерії):
Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове

оцінювання.
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.

Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

БОНІТУВАННЯ ГРУНТІВ ТА ГІС У ЗЕМЛЕРОБСТВІ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Бонітування ґрунтів та ГІС у землеробстві
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК7. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні роботи

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія



Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

3 курс 6 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії.
Необхідні базові знання з ґрунтознавства

Викладач Кравчук Микола Миколайович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):
РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до
зональних умов

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Лекційні заняття:
Тема 1. Теоретичні основи оцінки земель.
Тема 2. Теоретичні основи бонітування ґрунтів.
Тема 3. Класифікація, характеристика і діагностичні ознаки ґрунтів при ґрунтових

обстеженнях.
Тема 4. Комплексне просторове оцінювання стану земель.
Тема 5. Диференціація земель за рівнем родючості.
Тема 6. Принципи організації та функціонування ГІС.
Тема 7. Формалізація просторової інформації в ГІС.
Тема 8. Формування атрибутів для ґрунтових карт.
Тема 9. Прикладне застосування ГІС у землеробстві.

Лабораторні заняття:
Лб. 1. Оцінка земель сільськогосподарського призначення з використанням

агроекологічного методу.
Лб. 2. Оцінка земель сільськогосподарського призначення з використанням методів

загального і спеціального бонітування.
Лб. 3. Ознайомлення з ArcGIS. Панелі інструментів. Основні можливості системи.
Лб. 4. Вивчення інтерфейсу ГІС програми QGIS. Основні можливості системи.
Лб. 5. Системи координат та проекції.
Лб. 6. Робота з атрибутивною інформацією.
Лб. 7. Геоприв'язка растрового шару.
Лб. 8. Створення електронної карти ґрунтів господарства.
Лб. 9. Складання тематичних ґрунтових карт в ArcGIS як приклад класифікації об’єктів.

Побудова тематичної карти (картограми).
Лб. 10. Робота з даними дистанційного зондування у середовищі ArcGIS.
Лб. 11-12. Використання ArcGIS (QGIS) для розрахунку вегетаційного індексу NDVI та

моделювання процесів, що відбуваються у природних і агроландшафтах.

Результати оцінювання (форми, критерії) Система оцінювання знань, умінь та навичок
студентів передбачає поточне оцінювання, розробку індивідуального завдання на тему: «Побудова
тематичної карти ґрунтів з використанням ArcGIS» та підсумкове оцінювання.

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СИСТЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Система застосування добрив
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

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

Лекції, лабораторні роботи, ситуаційні завдання



робота, проблемні заняття тощо)
Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

4 курс 7 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні
базові знання біології, мікробіології, агрометеорології,
агрохімія.

Викладач Трембіцька Оксана Іванівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):
РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному

для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки

в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Лекційні заняття:
Тема 1. Вступ до дисципліни «Система застосування добрив».
Тема 2. Значення добрив у зростанні врожаїв, поліпшенні якості сільськогосподарської

продукції та підвищенні родючості ґрунту.
Тема 3. Основні строки та способи внесення добрив.
Тема 4. Особливості удобрення озимих зернових культур.
Тема 5. Особливості удобрення олійних культур.
Тема 6-7. Особливості удобрення бульбоплодів та коренеплодів.
Тема 8. Особливості удобрення кукурудзи.
Тема 9. Особливості удобрення овочевих культур.
Лабораторні заняття:
Лб. 1. Визначення балансу гумусу.
Лб. 2. Класифікація, властивості добрив та способи внесення.
Лб.3. Розрахунок нагромадження гною у господарстві.
Лб. 4. Хімічна меліорація ґрунту.
Лб. 5. Методи встановлення норм вапна.
Лб. 6. План використання добрив у сівозміні.
Лб. 7. Визначення балансу поживних речовин в грунтах сівозміни.
Лб. 8-9. Розрахунок доз добрив під запланований врожай основних сільськогосподарських

культур.
Лб. 10. Оцінка системи удобрення.
Лб. 11-12. Вплив добрив на атмосферу, гідросферу, літосферу, флору та фауну.
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

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ОВОЧІВНИЦТВА ТА
ВИНОГРАДАРСТВА

(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Стандартизація та управління якістю продукції
овочівництва та виноградарства

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як
члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на



основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя.
ЗК.3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК.4.Здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово.
ЗК.5.Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК.6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК.7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК.8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК.9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК.10. Здатність працювати в команді.
ЗК. 11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін (загальна, або
професійна підготовка) Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, прак-тичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

лекції, практичні, лабораторні, командна робота,
контрольні роботи, проблемні заняття та ін.

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 4 курс 7 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні
базові знання з овочівництва та виноградарства

Викладач Деребон І.Ю.
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Технології зберігання та переробки продукції
рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН1. Аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку для формування

громадської позиції.
РН2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.
РН3. Обговорювати і пояснювати основи, що сприяють розвитку загальної політичної

культури та активності, формуванню національної гідності й патріотизму, соціалізації
особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки й права.

РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН5. Проводити літературний пошук українською та іноземною мовами та аналізувати

отриману інформацію.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.



РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,
класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної
підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення проблем відповідно до загальних
умов.

РН12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого
матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.

РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.

РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Тема 1. Державна система стандартизації в Україні. Розглядаються такі питання: Сутність

стандартизації як галузі практичної діяльності людини. Системи стандартизації. Національна
система стандартизації України (органи і служби). Мета та основні принципи стандартизації в
Україні.

Тема 2. Міжнародне співробітництво зі стандартизації. Розглядаються такі питання: Мета і
завдання МС. Основні організації з міжнародної стандартизації, основні принципи розробки МС.
Принципи позначення НД міжнародного рівня. Основи класифікації нормативних документів.

Тема 3. Наукові основи стандартизації та управління якістю продукції плодівництва та
виноградарства. Розглядаються такі питання: Суть управління якістю. Стадії життєвого циклу
продукції. Принципи управління якістю за ДСТУ ISO 9000-2001.  Наукові основи стандартизації.

Тема 4. Якість та контроль якості продукції плодівництва та виноградарства. Розглянуті
питання: Поняття про якість і контроль якості продукції плодівництва. Зв’язок контролю якості зі
стандартизацією. Підвищення якості продукції плодівництва та виноградарства як найважливіше
завдання сільськогосподарського виробництва. Фактори що впливають на якість продукції. Види і
різновиди контролю якості продукції.

Тема 5. Правові питання стандартизації. Органи і посадові особи державного нагляду за
продукцією плодівництва та виноградарства. Форми держнагляду. Функції державного нагляду.
Права, обов'язки та відповідальність службових осіб органів державного нагляду.

Тема 6. Державна система сертифікації. Сутність та основні положення сертифікації.
Система сертифікації УкрСЕПРО. Загальні положення УкрСЕПРО .Основні принципи та загальні
правила УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

Тема 7. Стандартизація овочевої продукції. Основні показники якості продукції
плодівництва, що наводяться у нормативних документах. Їх характеристики, сутність та цифрові
значення.

Тема 8. Стандартизація продукції виноградарства. Основні показники якості продукції
плодівництва, що наводяться у нормативних документах. Їх характеристики, сутність та цифрові
значення. 4.

Теми лабораторних робіт:
Тема 1. ДСТУ Національна система стандартизації України. Терміни та визначення
Тема 2. ДСТУ стосовно міжнародного співробітництва зі стандартизації. Терміни та

визначення
Тема 3. Основні ДСТУ стосовно оцінки якості. Терміни та визначення.
Тема 4. Класифікація показників якості овочів.
Тема 5. Класифікація показників якості продукції виноградарства.
Тема 6. ДСТУ з оцінки якості томатів свіжих та для промислового переробляння.
Тема 7. ДСТУ з оцінки якості огірків свіжих.
Тема 8. ДСТУ з оцінки якості капусти свіжої та для промислового переробляння.
Тема 9. Нормативні документи з оцінювання якості баклажанів.



Тема 10. Нормативні документи з оцінювання якості перцю
Тема 11. Нормативні документи з оцінювання якості винограду свіжого.
Тема 12. Нормативні документи з оцінювання якості винограду для промислового

переробляння.
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

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Раціональне використання добрив
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.



ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні роботи, ситуаційні завдання

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

4 курс 7 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні
базові знання біології, мікробіології, агрометеорології,
агрохімія.

Викладач Трембіцька Оксана Іванівна
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):

РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної

підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Лекційні заняття:
Тема 1. Вступ до дисципліни «Раціональне використання добрив».
Тема 2. Значення добрив у зростанні врожаїв, поліпшенні якості сільськогосподарської

продукції та підвищенні родючості ґрунту.
Тема 3. Основні строки та способи внесення добрив.
Тема 4. Особливості удобрення озимих зернових культур.
Тема 5. Особливості удобрення олійних культур.
Тема 6-7. Особливості удобрення бульбоплодів та коренеплодів.
Тема 8. Особливості удобрення кукурудзи.
Тема 9. Особливості удобрення овочевих культур.
Лабораторні заняття:
Лб. 1. Визначення балансу гумусу.
Лб. 2. Класифікація, властивості добрив та способи внесення.
Лб.3. Розрахунок нагромадження гною у господарстві.
Лб. 4. Хімічна меліорація грунту.
Лб. 5. Методи встановлення норм вапна.



Лб. 6. План використання добрив у сівозміні.
Лб. 7. Визначення балансу поживних речовин в грунтах сівозміни.
Лб. 8-9. Розрахунок доз добрив під запланований врожай основних сільськогосподарських

культур.
Лб. 10. Оцінка системи удобрення.
Лб. 11-12. Вплив добрив на атмосферу, гідросферу, літосферу, флору та фауну.
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

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНЕ РОСЛИННИЦТВО
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Еколого-біологічне рослинництво



Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК10. Здатність працювати в команді.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201Агрономія

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

2 курс 4 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Без обмежень

Викладач Овезмирадова Ольга Бяшимівна
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички): РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні
науково-технічні досягнення у галузі агрономії.

РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,
необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.

РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,
необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної
підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.

РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Теми лекцій:
Тема 1-2.Предмет, метод, задачі еколого-біологічного рослинництва.
Тема 3. Екологічні особливості польових культур.
Тема 4. Біологічні основи рослинництва. Коренева система.
Тема 5-6. Екологічно чисті енергозберігаючі технології вирощування зернових культур.
Тема 7. Екологічно чисті енергозберігаючі технології вирощування круп’яних культур.
Тема 8-9. Екологічно чисті енергозберігаючі технології вирощування зернобобових

культур.
Теми лабораторних робіт:
Тема 1-2. Зернові культури. Хліба І групи. Озима пшениця.



Тема 3-4. Зернові культури. Хліба ІІ групи. Кукурудза. Гречка.
Тема 5-7. Зернобобові культури. Грох. Соя.
Тема 8-9. Прядивні культури. Льон-довгунець.
Тема 10-11. Бульбоплоди. Картопля.
Тема 12. Коренеплоди. Цукрові буряки.

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



Екологія виробництва та переробки продукції рослинництва

Назва дисципліни Екологія виробництва та переробки продукції
рослинництва

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

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 критичних
випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОР «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) 2 курс 4 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Знання і вміння з наступних дисциплін: рослинництво,
грунтознавство, технічні культури, ТЗППР

Викладач Тишковський Владислав Вікторович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Технології зберігання та переробки продукції
рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти
РН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення проблем відповідно до загальних

умов.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Теми лекцій:
Тема 1. Вступ: Зміст курсу ЕВППР, його зв’язок з іншими дисципліни. Екологічна ситуація

в Україні на межі тисячоліття. Значення екологічно безперечної продукції в здоров’ї нації та
процвітання країни.

Тема 2. Нормування і оцінка якості рослинницької продукції. Нормативні документація яка
регулює якість сільськогосподарської продукції. Методики визначення якості рослинницької
продукції.

Тема 3. Екологічна безпечність та якість харчових продуктів. Екологізація харчової
промисловості на шляху до сталого розвитку економіки України.

Тема 4. Класифікація і характеристика основних харчових додатків. Біологічні, біохімічні,
фізіологічні механізми дії харчових додатків. Фізіологічна взаємодія речовин що входять до
складу харчових додатків. Основні види харчових додатків. Вплив на організм людини харчових
додатків.

Тема 5. Екологічні проблеми харчових виробництв. Основні джерела забруднення
атмосферного повітря, грунту та підземних вод в результаті виробництва рослинницької
продукції.



Тема 6. Особливості ведення рослинництва в умовах радіаційного забруднення. Оцінка
радіологічного стану на основі даних радіологічного обстеження та нормативи вмісту
радіонуклідів в сільськогосподарській продукції.

Тема 7. Шляхи негативного впливу на довкілля в результаті виробництва та переробки
продукції рослинництва. Джерела забруднення довкілля в результаті виробництва та переробки
продукції рослинництва. Комплексне перероблення плодоовочевої продукції.

Тема 8. Комплексне перероблення рослинницької продукції та утилізація відходів.
Класифікація відходів за характером дії на навколишнє середовище. Характер біохімічної

взаємодії відходів переробки продукції рослинництва з навколишнім середовищем. Технології
безвідходного виробництва.

Тема 9. Генно-модифіковані організми. Особливості та мехінізми створення. Особливості
вирощування та культивування ГМО. Вплив на екологічно-чисте виробництво продукції
рослинництва.

Тема 10. Особливості екологічної переробки та консервування продукції рослинництва.
Переробка та зберігання Зернових культур. Переробка цукрових буряків особливості виробництва
цукру та вплив на екологію Виробництво вина та виноматеріалів.

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

Меліоративне землеробство
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Меліоративне землеробство
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні роботи, ситуаційні завдання

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 2 курс 4 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні
базові знання біології, мікробіології,
агрометеорології, загального землеробства.

Викладач Кропивницький Руслан Броніславович
Кафедра
(яка забезпечує викладання дисципліни)

Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):
РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному

для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки

в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Лекційні заняття:
Тема 1.Предмет і зміст курсу меліоративне землеробство.
Тема 2. Основні відомості про утворення боліт і їх класифікація.



Тема 3. Підготовка осушених земель до сільськогосподарського використання.
Тема 4. Агрономічні властивості осушених земель.
Тема 5-6. Наукові основи системи землеробства на меліорованих землях.
Тема 7. Структура посівних площ і схеми сівозмін на осушених землях.
Тема 8. Система обробітку ґрунту меліорованих земель.
Тема 9-10. Система обробітку осушеного ґрунту під окремі групи сільськогосподарських

культур.
Тема 11-12. Землеробство на зрошуваних землях.
Лабораторні заняття:
Лб. 1. Вологість та методи її визначення на торфових ґрунтах.
Лб. 2. Характеристика основних рослин-торфоутворювачів.
Лб. 3. Визначення ботанічного складу торфу.
Лб. 4. Визначення ступеня розкладання торфу.
Лб. 5. Визначення зольності торфу.
Лб. 6. Визначення ступеня набухання та водовіддачі торфу.
Лб. 7. Фільтрація ґрунту. Визначення ступеня фільтрації ґрунту.
Лб. 8. Класифікація торфовищ за глибиною залягання торфу.
Лб. 9. Культуртехнічні роботи на осушених землях.
Лб. 10. Сівозміни на осушених ґрунтах.
Лб. 11. Особливості обробітку осушених ґрунтів.
Лб. 12. Захист торфових ґрунтів від ерозії.
Лб. 13. Рекультивація торфових ґрунтів.
Лб. 14. Особливості технології вирощування сільськогосподарських культур на осушених

землях.

Результати оцінювання (форми, критерії)
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

СУЧАСНА ГІДРОПОНІКА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Сучасна гідропоніка в сільському господарстві
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.

ЗК. 7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК 10. Здатність працювати в команді.
ЗК 11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Вибіркові компоненти за вибором студента

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, практичні заняття та індивідуальна робота

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни (семестр)4 курс 7 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з ботаніки, фізіології рослин, хімії,
математики, фізики.

Викладач Сладковська Т. А.
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН 7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в

обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН 9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із



збереженням природного різноманіття.
РН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної

підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН 12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого

матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.
РН 13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН 15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН 16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Т. 1 Основи сучасної гідропоніки.
Т.2 Сучасні методи в гідропоніці.
Т.3 Гідропонні системи та субстрати.
Т.4 Використання поживних розчинів у гідропоніці (4 год).
Т.5 Регулювання мікроклімата та фотосинтеза у гідропонних установках.
Т.6 Використання гідропонних технологій у сільському господарстві (6 год).
Лб.1 Основні принципи підбору культур та методів їх вирощування (4 год).
Лб.2 Основи приготування поживних розчинів у гідропоніці.
Лб.3 Вимоги та підготовка води для гідропонного вирощування.
Лб.4 Вимоги різних культур до методів гідропонного вирощування.
Лб.5 Сучасна гідропоніка в насінництві.
Лб.6 Вирощування розсади овочевих методом гідропоніки.
Лб.7 Гідропонне вирощування овочевих (4 год).
Лб.8 Використання гідропоніки в квітникарстві (4 год).
Лб.9 Гідропоніка в кормовиробництві.

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

ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Технологія зберігання та переробки плодоовочевої
продукції

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як
члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства
на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця у загальній
системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати
різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК.3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК.4.Здатність спілкуватися державною мовою як
усно, так і письмово.
ЗК.5.Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК.6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК.7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК.8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК.9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК.10. Здатність працювати в команді.
ЗК.11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін (загальна, або
професійна підготовка) Професійна підготовка



Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

лекції, практичні, лабораторні, командна робота,
контрольні роботи, проблемні заняття та ін.

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 4 курс 7 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні
базові знання з плодівництва та овочівництва

Викладач Федорчук С.В.
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Технології зберігання та переробки продукції
рослинництва

Результати навчання (уміння та навички):
РН1. Аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку для формування

громадської позиції.
РН2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.
РН3. Обговорювати і пояснювати основи, що сприяють розвитку загальної політичної

культури та активності, формуванню національної гідності й патріотизму, соціалізації
особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки й права.

РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН5. Проводити літературний пошук українською та іноземною мовами та аналізувати

отриману інформацію.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації,

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із
збереженням природного різноманіття.

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної
підготовки в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.

РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення проблем відповідно до загальних
умов.

РН12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого
матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.

РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.

РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.
РН16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Тема 1. Характеристика галузей зберігання і консервування плодоовочевої продукції.
Тема 2. Загальні морфологічні і фізіологічні особливості об’єктів зберігання плодоовочевої

продукції
Тема 3. Характеристика режимів та способів зберігання плодоовочевої продукції.
Тема 4. Післязбиральна обробка плодоовочевої продукції та її зберігання.
Тема 5. Зберігання плодоягідної продукції. Хвороби плодів під час зберігання.
Тема 6. Основні технологічні вимоги при консервуванні плодоовочевої продукції.
Тема 7. Фізичні способи консервування плодоовочевої продукції.



Тема 8. Мікробіологічні і хімічні способи консервування плодоовочевої продукції.
Тема 9. Технохімічний контроль консервного виробництва.
Теми лабораторних робіт:
Тема 1. Розрахунки режиму зберігання плодоовочевої продукції.
Тема 2. Розрахунки шпаруватості насипу овочів та товщини укриття при зберіганні

плодоовочевої продукції в буртах і траншеях.
Тема 3. Контроль та організація за вентиляційною системою сховищ при зберіганні

плодоовочевої продукції.
Тема 4. Регулювання режиму та основні засоби контролю при зберіганні плодоовочевої

продукції.
Тема 5. Ефективності та втрати при зберіганні плодово-овочевої продукції.
Тема 6. Технології виробництва консервованих овочів, плодів і ягід.
Тема 7. Вивчення основних способів консервування.
Тема 8 Вивчення потреб в матеріалах та розрахунок концентрації розчинів для

консервування.
Тема 9-10. Виготовлення желейних продуктів переробки та визначення придатності

плодово-ягідної продукції.
Тема 11-12. Визначення якості консервованої плодоовочевої продукції.
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

ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ В ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Використання добрив в органічному виробництві
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні роботи, ситуаційні завдання

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

ОР Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

201 Агрономія

Терміни вивчення дисципліни (семестр)4 курс 7 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні
базові знання біології, мікробіології, агрометеорології,
агрохімії.

Викладач Трембіцька Оксана Іванівна
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):



РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному

для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі,

необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки

в обсязі необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН13. Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Лекційні заняття:
Тема 1. Поняття та сутність органічного виробництва.
Тема 2-3. Роль органічних добрив в органічному землеробстві.
Тема 4. Використання біологічних добрив в органічному виробництві.
Тема 5. Мікробіологічні препарати в органічному землеробстві, їх значення.
Тема 6. Регулятори росту рослин та ефективність їх використання.
Тема 7. Мікроорганізми та їх роль у постачанні поживних речовин рослинам.
Тема 8. Біодинамічні препарати і їх застосування.
Тема 9. Нетрадиційні ресурси органічного походження і ефективність їх використання в

якості добрив.
Лабораторні заняття:
Лб. 1. Відтворення родючості ґрунту і способи регулювання.
Лб. 2. Визначення біологічної активності ґрунту.
Лб. 3. Визначення продуктивності культури за родючістю ґрунту.
Лб. 4. Методика розрахунку доз добрив
Лб. 5. Поняття про органічні сівозміни. Основні ознаки сівозміни, попередники, складання

ротацій сівозмін.
Лб. 6. Значення стимуляторів росту і особливості їх застосування.
Лб. 7. Захист рослин від шкідників і хвороби з застосуванням мікробіологічних препаратів.
Лб. 8. Ем-технологія органічного землеробства.
Лб 9-10. Використання мікробіологічних препаратів при вирощування основних польових і

овочевих культур.
Лб. 11. Екологічні аспекти застосування різних систем удобрення дозволених в органічному

землеробстві.
Лб. 12. Особливості системи удобрення сільськогосподарських культур в умовах

органічного землеробства.
Результати оцінювання (форми, критерії)

Результати оцінювання (форми, критерії) Система оцінювання знань, умінь та навичок
студентів передбачає поточне та підсумкове оцінювання.

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену.



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 202 «ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН»
ОС «МАГІСТР»

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Діагностика хвороб рослин
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Діагностика хвороб рослин

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах усіх

форм власності.

Цикл дисциплін

(загальна, або професійна підготовка)
Професійна

Методи викладання (лекції, практичні,

командна робота, семінар, проектна

робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Грицюк Наталя Вікторівна

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,



класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для

збереження природного різноманіття.

РН 9. Володіти сучасними методологіями наукових досліджень.



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)

Т 1. Вступ. Діагностика грибних хвороб за зовнішніми ознаками.

Т 2. Біологічний метод діагностики грибних хвороб рослин.

Т 3. Гістологічний, молекулярний, імунологічний та фізико- хімічний методи діагностики

хвороб.

Т 4. Біологічний метод діагностики бактеріозів рослин. Методи встановлення морфологічних

та фізіологічних ознак фітопатогенних бактерій, ідентифікація виду та діагностування

бактеріозів.

Т 5. Метод серологічної діагностики бактеріозів, метод використання бактеріофагів,

молекулярна діагностика бактеріозів.

Т 6. Методи діагностики вірусних хвороб рослин.

Т 7. Методи діагностики нематодозних хвороб рослин.

Т 8. Методи діагностики непаразитарних хвороб рослин.

Результати оцінювання (форми, критерії)

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі тестування на

ПК.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Екологія фітоценозів
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Екологія фітоценозів

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 6. Здатність застосовувати

науково-обґрунтовані навички та досвід для

особистого високопрофесійного розвитку і нових

технологій самовдосконалення.

ЗК 8. Навички використання теоретичних знань і

практичного досвіду для кар’єрного зростання та

здійснення управлінської діяльності.

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

критичних випадків

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Столяр Світлана Григорівна

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 5. Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін.



РН 12. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих

процесів під час проведення заходів із захисту рослин.

РН 14. Володіти знаннями з дотримання безпечних умов праці та охорони навколишнього

середовища.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

1. Агроекосистема, структура та функціонування.

2. Проблеми розвитку фітоценозів в сучасних умовах виробництва.

3. Біотичний колообіг у фітоценозах.

4. Екологічні принципи в функціонуванні фітоценозів.

5. Кліматичні та метеорологічні характеристики фітоценозів.

6. Функціонування ґрунтової складової агроценозу.

7. Сучасні закономірності щодо особливостей розвитку, розмноження та поширення

шкідливих організмів у фітоценозах.

8. Науково-обґрунтовані системи захисних і карантинних заходів із використання,

відтворення та збереження природних комплексів адаптованих до різних

ґрунтово-кліматичних зон України.

9. Використання наукової продукції в оцінці особливостей біології, екології, морфології і

фізіології шкідливих видів організмів.

10. Забезпечення фітосанітарної й екологічної безпеки у фітоценозах.

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

Ентомологічні методи експериментальних досліджень
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни
Ентомологічні методи експериментальних

досліджень

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

ЗК 6. Здатність застосовувати

науково-обґрунтовані навички та досвід для

особистого високопрофесійного розвитку і

самовдосконалення.

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

критичних випадків

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Стригун Олександр Олексійович

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):



РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для

збереження природного різноманіття.

РН 9. Володіти сучасними методологіями наукових досліджень.

РН 11. Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин,

використовуючи спеціальні знання.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

1. Предмет та основні теоретичні положення ентомологічних методів дослідження.

2. Перспективні завдання та принципи дисципліни «Ентомологічні методи

експериментальних досліджень», загальні методи та вимоги щодо їх проведення.

3. Роль експериментальних досліджень в захисті рослин.

4. Особливості планування експериментальних методів дослідження в ентомології.

5. Оцінювання ефективності методів експериментальних досліджень

6. Системність та методи досліджень в екології комах.

7. Статистична обробка екперементальних даних ентомологічних досліджень.

8. Статистична обробка первинної документації досліджень.

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

Епіфітотіологія
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Епіфітотіологія

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

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)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Невмержицька Ольга Михайлівна

Кафедра

(яка забезпечує викладання

дисципліни)

Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 6. Уміти використовувати статистично-математичні методи та інформаційні технології.

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для



збереження природного різноманіття.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)

Тема 1. Епіфітотійний процес та його ознаки.

Тема 2. Стратегії життєвого циклу збудників інфекційних хвороб рослин.

Тема 3. Стратегії життєвого циклу комах-шкідників.

Тема 4. Стратегії життєвого циклу бур’янових рослин.

Тема 5. Стратегія поведінки збудників насіннєвих інфекцій.

Тема 6. Стратегії життєвого циклу збудників інфекційних хвороб рослин.

Тема 7. Епіфітотіологія хвороб зернових культур.

Тема 8. Епіфітотіологія хвороб коренебульбоплодів, овочевих і плодових культур.

Тема 9. Екологічні ніші та еволюційні тактики збудників різних епіфітотійних груп.

Тема 10. Еволюційно-екологічна стратегія життєвих циклів шкідливих організмів.

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 фітопродукції при зберіганні
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Захист фітопродукції при зберіганні

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

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

критичних випадків

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Ключевич Михайло Михайлович

Кафедра

(яка забезпечує викладання

дисципліни)

Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для



збереження природного різноманіття.

РН 9. Володіти сучасними методологіями наукових досліджень.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

1. Класифікація фітоценозів, де збирають сировину і продукцію, яка потребує зберігання

відповідний проміжок часу.

2. Класифікація місць зберігання сировини після  збирання урожаю фітоценозів.

3. Класифікація місць зберігання продукції після збирання та переробки сировини

фітоценозів.

4. Загальна характеристика біоти, її трофічних ланок в ценозах зберігання фітосировини і

фіто продукції.

5. Характеристика мікробіоти, що живиться продукцією при зберіганні.

6. Характеристика мікобіоти, що живиться продукцією при зберіганні.

7. Характеристика біоти гексапод (ентогнат та комах), що живиться продукцією при

зберіганні.

8. Характеристика біоти родентології, що живиться продукцією при зберіганні.

9. Сучасні та новітні методи захисту фіто продукції при зберіганні.

10. Методологія розробки систем захисту фітопродукції при зберіганні.

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

Інтегрований захист фітоценозів
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Інтегрований захист фітоценозів

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 6. Здатність застосовувати

науково-обґрунтовані навички та досвід для

особистого високопрофесійного розвитку і

самовдосконалення.

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

критичних випадків

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин», 201 «Агрономія»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Ключевич Михайло Михайлович

Кафедра

(яка забезпечує викладання

дисципліни)

Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і

карантину рослин.

РН 11. Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин,

використовуючи спеціальні знання.



РН 12. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих

процесів під час проведення заходів із захисту рослин.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

1. Основні поняття та принципи розробки інтегрованих систем захисту фітоценозів.

Об’єкти, предмети, принципи і завдання дисципліни '"Інтегрований захист Фітоценозів".

Головні заходи щодо збереження і накопичення корисних організмів у фітоценозах.

Принципи поетапного виконання робіт із інтегрованого захисту від шкідливих організмів у

просторі і часі. Економічні пороги шкідливості (ЕПШ). Вибір заходів в інтегрованих

системах захисту рослин від шкідливих організмів.

2. Захисні заходи профілактичного характеру та активної дії в інтегрованому захисті

рослин. Значення організаційно-господарських і агротехнічних заходів. Фізико-механічні й

біофізичні засоби. Роль біологічного захисту. Генетичні методи. Стерилізація самців.

Трансгенні за стійкістю культури. Оптимізація хімічного захисту рослин. Економічна

доцільність, екологічна і соціальна безпека заходів захисту, що застосовуються.

3. Інтегрований захист польових культур від найбільш поширених шкідливих організмів.

4. Інтегрований захист сільськогосподарських культур від найбільш поширених шкідливих

організмів.

5. Інтегрований захист саду плодових і ягідних культур від найбільш поширених шкідливих

організмів.

6. Інтегрований захист культур закритого гранту від найбільш поширених шкідливих

організмів.

7. Інтегрований захист ботанічних садів від найбільш поширених шкідливих організмів.

8. Інтегрований захист декоративних та квіткових рослин від найбільш поширених

шкідливих організмів.

9. Інтегрований захист нетрадиційних культур від найбільш поширених шкідливих

організмів.

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

Карантин рослин квітково-декоративної продукції
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни
Карантин рослин квітково-декоративної

продукції

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

ЗК 6. Здатність застосовувати

науково-обґрунтовані навички та досвід для

особистого високопрофесійного розвитку і

самовдосконалення.

ЗК 7. Здатність працювати в галузі міжнародної

діяльності.

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

критичних випадків

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Чумак Петро Якович

Кафедра Кафедра захисту рослин



(яка забезпечує викладання дисципліни)

Результати навчання (уміння та навички):

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для

збереження природного різноманіття.

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і

карантину рослин.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

1. Зони та країни імпорту в Україну квітково-декоративної продукції.

2. Класифікація фітоценозів, де вирощують квіткові рослини.

3. Класифікація фітоценозів, де вирощують декоративні рослини.

4. Домінантна біота, що суттєво пошкоджує квіткові рослини в зоні їх вирощування та

віднесена до карантинної в Україні.

5. Домінантна біота, що суттєво пошкоджує декоративні рослини в зоні їх вирощування та

віднесена до  карантинної в Україні.

6. Класифікація місць зберігання продукції квітково-декоративних рослин в Україні.

7. Особливості систематики та біології карантинної біоти, що пошкоджує

квітково-декоративні культури.

8. Особливості шкідливості карантинної біоти, що пошкоджує квітково-декоративні

культури.

9. Сучасні та новітні методи захисту квітково-декоративної продукції від карантинних

організмів.

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

Карантин рослин урбофітоценозів
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Карантин рослин урбофітоценозів

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

ЗК 6. Здатність застосовувати

науково-обґрунтовані навички та досвід для

особистого високопрофесійного розвитку і

самовдосконалення.

ЗК 7. Здатність працювати в галузі міжнародної

діяльності.

Цикл дисциплін

(загальна, або професійна підготовка)
Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,

командна робота, семінар, проектна

робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, практичні заняття

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Чумак Петро Якович

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для

збереження природного різноманіття.

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і

карантину рослин.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Т.1. Мета та принципи організації карантину рослин лісу та урбофітоценозів.

Т.2. Законодавство у сфері карантину рослин лісу та урбофітоценозів.

Т.3. Карантинні шкідники рослин лісу та урбофітоценозів.

Т.4. Карантинні хвороби рослин лісу та урбофітоценозів.

Т.5. Фітосанітарний нагляд рослин лісу та урбофітоценозів.

Т.6. Карантинний догляд та сертифікація лісоматеріалів.

Т.7. Фітосанітарні вимоги України до імпортних лісоматеріалів.

Т.8. Вимоги внутрішнього та зовнішнього карантину до насіння та садивного матеріалу

рослин лісу та урбофітоценозів.

Т.9. Накладання та зняття карантину на лісові та паркові насадження .

Т.10. Фітосанітарні заходи для рослин лісу та урбофітоценозів.

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

Контроль біоти культурних фітоценозів
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Контроль біоти культурних фітоценозів

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

ЗК 6. Здатність застосовувати

науково-обґрунтовані навички та досвід для

особистого високопрофесійного розвитку і

самовдосконалення.

Цикл дисциплін

(загальна, або професійна підготовка)
Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,

командна робота, семінар, проектна

робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, практичні заняття

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Вигера Сергій Михайлович

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.



РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для

збереження природного різноманіття.

РН 9. Володіти сучасними методологіями наукових досліджень.

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і

карантину рослин.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

1. Вступ. Культурні фітоценози України, їх структура та особливості формування.

2. Природоохоронні принципи контролю біоти  рослин.

3. Характеристика шкідливої та корисної біоти, що має відношення до фітоценозів.

4. Сучасні та новітні методи захисту рослин від біотичних та абіотичних чинників.

5. Сучасна та новітня методологія моніторингу та прогнозу розвитку біоти.

6. Методологія розробки концепції щодо контролю  біоти фітоценозів.

7. Концепція побудови систем захисту фітоценозів багаторічних бобових трав.

8. Методологія побудови ефективних систем захисту зернових колосових культур.

9. Принципи побудови систем захисту природних фітоценозів.

10. Принципи побудови систем захисту фітоценозів.

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

Методи випробувань засобів захисту рослин
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Методи випробувань засобів захисту рослин

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

ЗК 5. Здатність генерувати ідеї наукової та

інноваційної діяльності.

Цикл дисциплін

(загальна, або професійна підготовка)
Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,

командна робота, семінар, проектна

робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, практичні заняття

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Тимощук Тетяна Миколаївна

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для

збереження природного різноманіття.



РН 9. Володіти сучасними методологіями наукових досліджень.

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і

карантину рослин.

РН 11. Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин,

використовуючи спеціальні знання.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

1. Фітоценози України,  що потребують захисту рослин.

2. Сучасні засоби захисту рослин.

3. Новітні засоби захисту рослин.

4. Характеристика шкідливої та корисної біоти, що має відношення до фітоценозів.

5. Сучасні та новітні методи захисту рослин від біотичних та абіотичних чинників.

6. Методи випробувань засобів захисту рослин природних фітоценозів від шкідливої біоти.

7. Методи випробувань засобів захисту рослин культурно-природних фітоценозів від

шкідливої біоти.

8. Методи випробувань засобів захисту рослин урболандшафтних фітоценозів від шкідливої

біоти.

9. Методи випробувань засобів захисту рослин культурних фітоценозів відкритого ґрунту

від шкідливої біоти.

10. Методи випробувань засобів захисту рослин культурних фітоценозів закритого ґрунту

від шкідливої біоти.

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

Методи створення інфекційних фонів у фітопатології
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни
Методи створення інфекційних фонів у

фітопатології

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

ЗК 5. Здатність генерувати ідеї наукової та

інноваційної діяльності.

Цикл дисциплін

(загальна, або професійна підготовка)
Цикл професійної підготовки

Методи викладання (лекції, практичні,

командна робота, семінар, проектна

робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні, командна робота, аналіз

критичних випадків

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Ключевич Михайло Михайлович

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.



РН 9. Володіти сучасними методологіями наукових досліджень.

РН 12. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих

процесів під час проведення заходів із захисту рослин.

РН 13. Уміти працювати в команді.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

1. Загальні питання по методам створення інфекційних фонів у фітопатології. Поняття про

інфекційний фон та його види. Роль методів створення інфекційних фонів та їх

застосування у селекції нових сортів. Здатність рослин до зараження.

2. Причини прояву зараження, здатність рослин до захворювань та його оцінка. Виявлення

причин різного проявлення зараження у межах одного генотипу. Фенотипічна здатність

рослин до захворювань протягом онтогенезу. Інфекційний матеріал та його кількісна і

якісна оцінка. Вплив умов середовища на зараження.

3. Штучні інфекційні фони. Елементи штучності та прийоми їх застосування в умовах

зараження. Комбіновані інфекції.

4. Застосування інфекцій в умовах зараження. Способи і час внесення інфекційного

матеріалу. Створення штучного інфекційного фону у залежності від біології збудника та

фізіологічних властивостей рослини- господаря. Методи зараження ячменю полосатим

гельмінтоспорозом. Застосування комбінованих інфекцій збудників хвороб на пшениці.

5. Методи інокуляції рослин при визначенні їх стійкості проти фітопатогенів. Інокуляція

гілок, листків, стебел та інших органів рослин.

Інокуляція рослин через квітки і зав'язі. Інокуляція насіння, плодів і коренеплодів. Методи

заспорення колоса.

6. Методи інокуляції ґрунту. Інфекційне навантаження і життєздатність збудників хвороби.

Підготовка матеріалу до інокуляції та методи її проведення. Методи інокуляції ґрунту.

Дослідження популяції грибів. Визначення інфекційного навантаження і життєздатності

збудників хвороби. Методи ідентифікації форм, біотипів (патотипів) і рас фітопатогенів.

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

Методологія формування сталих урбофітоценозів
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни
Методологія формування сталих

урбофітоценозів

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

ЗК 5. Здатність генерувати ідеї наукової та

інноваційної діяльності.

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

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»,

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Вигера Сергій Михайлович

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,



класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для

збереження природного різноманіття.

РН 9. Володіти сучасними методологіями наукових досліджень.

РН 13. Уміння працювати в команді.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

1. Класична фітопродуцентологія, її наукова суть та прикладне значення в екосистемах на

планеті Земля.

2. Сучасний стан та перспективи розвитку фітопродуцентології та фітоценозів в України.

3. Теоретичні аспекти формування сталих фітоценозів на основі підвищеної стійкості до

біотичних та абіотичних чинників та фітонцидності рослин.

4. Принципи розробки та застосування ефективних моніторингових систем фітоценозів та їх

біоти.

5. Сучасний стан та перспективи розвитку природних та культурно природних фітоценозів в

Україні.

6. Сучасний стан та перспективи розвитку урболандшафтних фітоценозів в Україні.

7. Сучасний стан та перспективи розвитку культурних фітоценозів в Україні.

8. Теорія та практика розвитку сучасних та інноваційних напрямків та систем виробництва

якісної та безпечної фітопродукції.

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

Міжнародні фітосанітарні стандарти
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Міжнародні фітосанітарні стандарти

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 7. Здатність працювати в галузі міжнародної

діяльності.

ЗК 9. Навички здійснення безпечної

науково-виробничої діяльності.

Цикл дисциплін

(загальна, або професійна підготовка)
Професійна

Методи викладання (лекції, практичні,

командна робота, семінар, проектна

робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, практичні заняття

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Бакалова Алла Володимирівна

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 5. Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін.

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.

РН 13. Уміти працювати в команді.

РН 14. Володіти знаннями з дотриманням безпечних умов праці та охорони навколишнього



середовича.



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Т. 1. Фітосанітарні принципи карантину та захисту рослин і застосування фітосанітарних

заходів у міжнародній торгівлі.

Т. 2. Структура аналізу фітосанітарного ризику.

Т. 3. Система сертифікації на експорт.

Т. 4. Вказівки щодо фітосанітарних сертифікатів.

Т. 5. Вказівки щодо використання опромінення в якості фітосанітарного заходу.

Т. 6. Вказівки до переліків регульованих шкідливих організмів.

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

Неінфекційні хвороби рослин
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Неінфекційні хвороби рослин

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

ЗК 5. Здатність генерувати ідеї наукової та

інноваційної діяльності.

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

критичних випадків

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Столяр Світлана Григорівна

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,



класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для

збереження природного різноманіття.

РН 9. Володіти сучасними методологіями наукових досліджень.

РН 13. Уміти працювати в команді.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

1. Поняття про неінфекційні хвороби рослин.

2. Вплив температури на розвиток хвороб.

3. Вплив світла на розвиток хвороб.

4. Вплив вологості повітря на розвиток хвороб.

5. Інші кліматичні фактори у виникненні неінфекційних хвороб рослин.

6. Вплив несприятливих ґрунтових умов на розвиток хвороб.

7. Вплив недостатньої кількості макро- та мікроелементів в ґрунті на розвиток

неінфекційних хвороб рослин.

8. Вплив надлишку мікроелементів в ґрунті на розвиток неінфекційних хвороб 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

Новітні технології виробництва фітопродукції
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Новітні технології виробництва фітопродукції

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

ЗК 5. Здатність генерувати ідеї наукової та

інноваційної діяльності.

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

критичних випадків

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Вигера Сергій Михайлович

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.

РН 11. Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин,



використовуючи спеціальні знання.

РН 12. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих

процесів під час проведення заходів із захисту рослин.

РН 13. Уміти працювати в команді.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

1. Вступ. Характеристика фітоценозів України, з яких виробляють фіто продукцію для

різних господарських потреб.

2. Сучасні технології виробництва фіто продукції.

3. Новітні  технології виробництва фіто продукції.

4. Сучасні та новітні технології виробництва фіто продукції природних фітоценозів.

5. Сучасні та новітні технології виробництва фіто продукції культурно-природних

фітоценозів.

6. Сучасні та новітні технології виробництва фіто продукції урболандшафтних фітоценозів.

7. Сучасні та новітні технології виробництва фіто продукції культурних фітоценозів.

8. Сучасні та новітні технології виробництва фіто продукції культурних фітоценозів

відкритого ґрунту.

9. Сучасні та новітні технології виробництва фіто продукції культурних фітоценозів

закритого ґрунту.

10. Технології виробництв фітопродукції без використання синтетичних технологічних

матеріалів.

11. Технології виробництв фітопродукції за прецизійних технологій.

12. Технології виробництв фітопродукції за no-till технологій.

13. Технології виробництв фітопродукції за інформаційних технологій.

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

Патогенез хвороб рослин
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Патогенез хвороб рослин

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах усіх

форм власності.

ЗК 5. Здатність генерувати ідеї наукової та

інноваційної діяльності.

Цикл дисциплін

(загальна, або професійна підготовка)
Професійна

Методи викладання (лекції, практичні,

командна робота, семінар, проектна

робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Грицюк Наталя Вікторівна

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 6. Уміти використовувати статистично-математичні методи та інформаційні технології.

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,



класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для

збереження природного різноманіття.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Т 1. Вступ. Патогенез хвороб рослин.

Т 2. Етапи патологічного процесу при інфекційних хворобах рослин.

Т 3. Зміни у рослинах під дією патогенів рослин.

Т 4. Екологія і динаміка патологічного процесу.

Т 5. Типи патологічних змін у рослин, викликані грибними, бактеріальними та вірусними

хворобами.

Т 6. Шкідливість хвороб рослин та її суть.

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

Патологія комах
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Патологія комах

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах усіх

форм власності.

Цикл дисциплін

(загальна, або професійна підготовка)
Професійна

Методи викладання (лекції, практичні,

командна робота, семінар, проектна

робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Бакалова Алла Володимирівна

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для

збереження природного різноманіття.

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і



карантину рослин.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Т 1. Типи пошкоджень, що виникають у комах.

Т 2. Основні захворювання комах, пов’язані з порушенням живлення, фізіології, обміну

речовин.

Т 3. Діагностика комах з неінфекційним типом захворювання.

Т 4. Загальні відомості про інфекційні хвороби комах.

Т 5. Мікробіологічні пестициди, що використовують проти шкідників.

Т 6. Практичні аспекти використання мікробіологічних пестицидів.

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

Патологія насіння сільськогосподарських культур
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни
Патологія насіння сільськогосподарських

культур

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

Цикл дисциплін

(загальна, або професійна підготовка)
Цикл професійної підготовки

Методи викладання (лекції, практичні,

командна робота, семінар, проектна

робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні, командна робота, аналіз

критичних випадків

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Плотницька Наталія Михайлівна

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для

збереження природного різноманіття.



РН 9. Володіти сучасними методологіями наукових досліджень.

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і

карантину рослин.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Вступ. Значення дисципліни у виробництві насіннєвого матеріалу та підвищенні

якості продукції рослинництва.

Тема 2. Методи фітопатологічної експертизи насіння сільськогосподарських культур.

Тема 3. Патологія насіння зернових культур.

Тема 4. Патологія насіння бобових культур.

Тема 5. Патологія насіння цукрових буряків.

Тема 6. Патологія насіння соняшника, льону, конопель.

Тема 7. Патологія насіннєвого матеріалу картоплі.

Тема 8. Патологія насіння хрестоцвітих і пасльонових овочевих культур.

Тема 9. Патологія насіння баштанних культур.

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

Управляння здоров’ям фітоценозів
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Управління здоров’ям фітоценозів

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 6. Здатність застосовувати

науково-обґрунтовані навички та досвід для

особистого високопрофесійного розвитку і

самовдосконалення.

ЗК 8. Навички використання теоретичних знань і

практичного досвіду для кар’єрного зростання та

здійснення управлінської діяльності.

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

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»,

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Вигера Сергій Михайлович

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і



карантину рослин.

РН 11. Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин,

використовуючи спеціальні знання.

РН 12. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих

процесів під час проведення заходів із захисту рослин.

РН 13. Уміння працювати в команді.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

1. Фітопродуцентологія – новітній науковий напрям, його мета та завдання щодо

гармонізації життєвих процесів біоти та людського суспільства

2. Сучасний стан та перспективи гармонізації збалансованих та здорових фітоценозів

України.

3. Природні фітоценози, їх місце в стабілізації клімату та оздоровленні екосистем країни та

світового рівня.

4. Методологія гармонізації формування і функціонування антропоприродних фітоценозів

для покращення стану навколишнього середовища та отримання безпечної фітопродукції.

5. Культурні фітоценози України та шляхи оптимізації їх територій для покращення стану

здоров’я та отримання якісної та безпечної фіто продукції.

6. Біотичні та абіотичні чинники впливу на стан фітоценозів.

7. Методологія розробки ефективних моніторингових систем щодо стану фітоценозів на

основі сучасних та новітніх методів.

8. Сучасні та новітні методи контролю динаміки чисельності шкідливої та корисної біоти в

екосистемах фітоценозів.

9. Методологія розробки ефективних систем забезпечення здоров’я фітоценозів на основі

сучасних та новітніх методів.

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

Фітобактеріологія
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Фітобактеріологія

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

Цикл дисциплін

(загальна, або професійна підготовка)
Професійна

Методи викладання (лекції, практичні,

командна робота, семінар, проектна

робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Іващенко Ірина Вікторівна

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для

збереження природного різноманіття.

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і



карантину рослин.

РН 11. Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин,

використовуючи спеціальні знання.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Т 1. Вступ. Предмет фітобактеріології та історія розвитку.

Т 2. Морфологія і структура бактерій.

Т 3. Особливості систематики бактерій.

Т 4. Фізіологія, біохімія і генетика  бактерій.

Т 5. Вплив абіотичних та біотичних  факторів на бактерії.

Т 6. Біологія фітопатогенних бактерій.

Т 7. Характеристика основних груп бактерій, що використовуються в біометоді.

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

Фітовірусологія
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Фітовірусологія

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

Цикл дисциплін

(загальна, або професійна підготовка)
Професійна

Методи викладання (лекції, практичні,

командна робота, семінар, проектна

робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Іващенко Ірина Вікторівна

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для

збереження природного різноманіття.



РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і

карантину рослин.

РН 11. Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин,

використовуючи спеціальні знання.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Т 1. Вступ. Предмет фітовірусології та історія розвитку.

Т 2. Морфологія, ультраструктура, репродукція фітовірусів.

Т 3. Класифікація, номенклатура фітовірусів.

Т 4. Фізіолого-біохімічні зміни рослин за вірусної інфекції.

Т 5. Віруні хвороби зернових, зернобобових культур.

Т 6. Вірусні хвороби картоплі.

Т 7. Вірусні хвороби овочевих культур.

Т 8. Вірусні хвороби плодових культур.

Т 9. Захист рослин від вірусних хвороб.

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

Фізіологія та екологія комах
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Фізіологія та екологія комах

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

Цикл дисциплін

(загальна, або професійна підготовка)
Професійна

Методи викладання (лекції, практичні,

командна робота, семінар, проектна

робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Бакалова Алла Володимирівна

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 5. Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін.

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для

збереження природного різноманіття.





Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)

Т 1. Живлення і травлення комах

Т 2. Імунні реакції гемолімфи комах

Т 3. Роль ферментів і залоз у спеціалізації живлення комах

Т 4. Функціональна організація нервових центрів.

Т 5. Статеві феромони та їх роль у захисті рослин.

Т 6. Системність та методи досліджень в екології комах.

Т 7. Вплив кліматичних факторів на динаміку чисельності.

Т 8. Вплив світла інших абіотичних факторів на чисельність шкідників.

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

Шкідливі організми України у міжнародній фітосанітарії
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни
Шкідливі організми України у міжнародній

фітосанітарії

Назва загальної і фахової

компетентності, на розвиток якої

спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності

ЗК 8. Навички використання теоретичних знань і

практичного досвіду для кар’єрного зростання та

здійснення управлінської діяльності.

Цикл дисциплін

(загальна, або професійна підготовка)
Цикл професійної підготовки

Методи викладання (лекції, практичні,

командна робота, семінар, проектна

робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, практичні, проблемні заняття

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):



РН 6. Уміти використовувати статистично-математичні методи та інформаційні технології.

РН 7. Володіти спеціальними знаннями.

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для

збереження природного різноманіття.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Роль фітосанітарної інспекції України у міжнародній фітосанітарії.

Тема 2. Роль прикордонної служби України у запобіганні поширення шкідливих організмів у

інші країни.

Тема 3. Заходи, щодо обмеження поширення карантинних видів бур’янів.

Тема 4. Заходи запобігання проникненню карантинних видів шкідників у інші країни.

Тема 5. Обмеження поширення небезпечних видів збудників хвороб грибного походження.

Тема 6. Обмеження поширення карантинних бактеріозів у інші країни.

Тема 7. Регулювання та локалізація карантинних видів нематод.

Тема 8. Обмеження поширення небезпечних видів вірусів усередині країни та за її межі.

Тема 9. Роль міжнародної фітосанітарії в Україні.

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

Шкідники лісу та декоративних насаджень
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Шкідники лісу та декоративних насаджень

Назва загальної компетентності, на

розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових

досліджень, експериментальних та інноваційних

розробок в наукових установах і господарствах

усіх форм власності.

ЗК 8. Навички використання теоретичних знань і

практичного досвіду для кар’єрного зростання та

здійснення управлінської діяльності.

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

Освітній рівень та курс

(бакалавр/магістр/доктор філософії)
ОС «Магістр»

Спеціальність

(для якої пропонується дисципліна)
202 «Захист і карантин рослин»,

Терміни вивчення дисципліни

(семестр)
ІІІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть

обрати дисципліну
Без обмежень

Викладач Чумак Петро Якович

Кафедра

(яка забезпечує викладання дисципліни)
Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):

РН 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації,

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для



збереження природного різноманіття.

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і

карантину рослин.

РН 12. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих процесів

під час проведення заходів із захисту рослин.

РН 13. Уміти ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів під час

проведення заходів із захисту і карантину рослин.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

1. Комахи-фітофаги листяних порід лісу (типи пошкоджень, морфологічні та біологічні

особливості розвитку). Будова імаго комах-фітофагів. Здатність до спалахів масового

розмноження поширених видів. Ентомофаги, їх ефективність, способи колонізації і сприяння

масового розмноження та підвищення їх ефективності зниження щільності фітофагів.

2. Стовбурові шкідники хвойних та листяних порід лісу (типи пошкоджень, морфологічні та

біологічні особливості розвитку). Здатність до спалахів масового розмноження поширених

видів. Ентомофаги, їх ефективність, способи колонізації і сприянню масового розмноження

та підвищення їх ефективності зниження щільності фітофагів.

3. Карпофаги хвойних та листяних порід лісу (морфологічні і біологічні особливості

розвитку).

4. Кліщі-фітофаги хвойних рослин декоративних насаджень (типи пошкоджень, морфологічні

та біологічні особливості поширених фітофагів хвойних порід, Спалахи масового

розмноження.

5. Комахи-фітофаги листяних порід декоративних насаджень (типи пошкоджень,

морфологічні та біологічні особливості поширених фітофагів листяних порід, Спалахи

масового розмноження.

6. Карпофаги хвойних та листяних порід декоративних насаджень.

7. Еколого-трофічні групи фітофагів (філофаги, лімфофаги, ксилемофаги, флеофаги,

карпофаги тощо).

8. Концептуальні аспекти захисту рослин від шкідників в умовах лісу.

9. Концептуальні аспекти захисту рослин від шкідливих організмів в умовах міста.

Результати оцінювання (форми, критерії):

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



оцінювання.

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.

ОС «БАКАЛАВР»

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Агрометеорологія

Назва дисципліни Агрометеорологія
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати
сучасними знаннями та пошуку.
СК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку
і поширення шкідливих організмів

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) ІV семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Клименко Тетяна Вікторівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра ґрунтознавства та землеробства

Результати навчання (уміння та навички):
РН 05. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та

інформаційні технології у професійній діяльності.
РН 07. Складати  технологічні  карти  для  організації заходів із захисту рослин.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Агрометеорологія як наука. Предмет, завдання і методи досліджень.
Тема 2. Організація агрометеорологічних спостережень
Тема 3. Атмосфера, її склад, будова та основні властивості
Тема 4. Сонячна радіація та її значення для сільського господарства
Тема 5. Температурний режим ґрунту і повітря
Тема 6. Водяна пара в атмосфері та ґрунті та її значення для сільського господарства
Тема 7. Атмосферний тиск. Вітер та способи його врахування у сільськогосподарському



виробництві
Тема 8. Небезпечні для сільського господарства метеорологічні явища та засоби

боротьби з ними
Тема 9 Методи та принципи сільськогосподарської оцінки клімату. Агрокліматичні

умови і ресурси. Агрокліматичне районування
Тема 10. Агрометеорологічні прогнози. Фенологічні прогнози
Тема 11. Методи прогнозів появи шкідників і хвороб
Тема 12. Оцінка економічної ефективності від використання гідрометеорологічної

інформації у сільськогосподарському виробництві
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

Агротехнічний та біологічний захист рослин від бур’янів

Назва дисципліни Агротехнічний та біологічний захист рослин
від бур’янів

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого
призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VI семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович
Кафедра
(яка забезпечує викладання Кафедра захисту рослин



дисципліни)

Результати навчання (уміння та навички):
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.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Сучасні агротехнічні прийоми і біологічні методи захисту

сільськогосподарських культур від бур’янів
Тема 2. Історія розвитку біологічного регулювання чисельності бур’янів у посівах

сільськогосподарських культур
Тема 3 .Вплив видового складу фітофагів на регулювання чисельності бур’янів в

агроценозах
Тема 4. Хімічна взаємодія рослин у агрофітоценозах
Тема 5. Віруси на бур’янах
Тема 6. Використання нематод проти бур’янів
Тема 7. Використання тварин для зменшення присутності бур’янового компоненту у

агроценозах
Тема 8. Використання біологічного методу знищення окремих видів бур’янів у посівах

сільськогосподарських культур
Тема 9. Технологічні та фізичні рішення регулювання бур’янового компоненту у

агроценозах

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

Бджільництво

Назва дисципліни Бджільництво
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати
сучасними знаннями та пошуку.
ЗК 09. Здатність приймати обґрунтовані
рішення.
ЗК 12. Навички здійснення безпечної
діяльності.

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) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) IV семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Столяр Світлана Григорівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):
РН 04. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному для

професійної діяльності із захисту і карантину рослин.
РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису,

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх
стабільності для збереження природного різноманіття.

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих
процесів під час проведення заходів із захисту рослин.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Значення бджільництва. Особливості життєдіяльності бджолиної сім’ї впродовж

року. Значення бджільництва. Етапи розвитку бджільництва. Важливі відкриття у
бджільництві. Короткі відомості про стан галузі. Роль бджіл в підвищенні урожайності і
поліпшенні якості насіння і плодів. Перспективи розвитку бджільництва.

Тема 2. Кормова база бджільництва і запилення ентомофільних культур. Класифікація і
характеристика медоносів. Медопродуктивність рослин і шляхи її підвищення. Типи
медозборів. Поліпшення кормової бази бджільництва. Значення перехресного запилення.

Тема 3. Догляд за бджолиними сім’ями у весняно-літній та зимовий період. Загальний



весняний огляд сімей, скорочення і утеплення гнізд. Розширення гнізд стільниками і
вощиною, підгодівля бджіл. Підготовка бджолиних сімей до медозбору. Перевезення сімей на
медозбір і запилення рослин. Відбирання медових стільників і відкачування меду.

Тема 4. Розмноження бджолиних сімей. Статева система особин бджолиної сім’ї, строки
і особливості їх розвитку. Значення партеногенезу в практиці бджільництва. Спаровування.

Тема 5. Виведення бджолиних маток. Породи бджіл. Племінна робота в бджільництві.
Значення матковивідної справи в бджільництві. Організація матко-вивідної справи. Методи
штучного виведення маток. Отримання плідних бджолиних маток. Контрольоване
спаровування, штучне осіменіння бджолиних маток.

Тема 6. Технологія одержання і обробки меду та воску. Виділення воску, його
властивості і продуктивність бджолиних сімей. Класифікація меду за способами добування з
стільників. Ознаки та показники зрілості продукту. Технологічні прийоми, режими
відбирання і підготовки стільників, способи та умови центрифугування. Стільниковий мед та
способи його одержання, чанг-мед. Використання секційних рамок. Виділення воску
бджолами, способи збільшення воскопродуктивності сімей.

Тема 7. Технологія виробництва бджолиного обніжжя, маточного молочка, гомогенату
трутневих личинок, прополісу та бджолиної отрути. Квітковий пилок, обніжжя, перга.
Хімічний склад і поживні якості пилку. Збирання обніжжя з допомогою пилковловлювачів,
визначення оптимальних періодів використання бджолиних сімей.

Тема 8. Хвороби і шкідники бджіл. Класифікація хвороб бджіл. Заразні і незаразні
хвороби бджіл, шкідники бджіл. Карантинні заходи.

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

Біологічний захист рослин

Назва дисципліни Біологічний захист рослин
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські методи
для довгострокового регулювання розвитку та
поширення шкідливих організмів до
господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VI семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Предмет і завдання біологічного захисту рослин
Тема 2. Основні механізми регуляції чисельності популяцій у біоценозах
Тема 3. Форми взаємовідносин між організмами у екосистемі
Тема 4. Фауна та особливості біології зоофагів
Тема 5. Загальні відомості про хвороби комах та їх збудників
Тема 6. Напрями біологічного захисту рослин
Тема 7. Агротехнічний та біологічний методи регулювання бур’янового компоненту в

агроценозах
Тема 8. Біологічні препарати для захисту посівів сільськогосподарських культур від

хвороб
Тема 9. Біопрепарати для захисту посівів сільськогосподарських культур від

шкідників

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

Біологічний захист рослин від хвороб

Назва дисципліни Біологічний захист рослин від хвороб
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого
призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VI семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Взаємовідношення мікроорганізмів у природних умовах
Тема 2. Методи промислового виробництва біологічних препаратів.
Тема 3. Антагоністичні властивості грибів, бактерій, актиноміцетів. Використання

мікробів-антагоністів проти хвороб рослин
Тема 4. Мікробіологічні препарати, які використовуються в сільському господарстві.
Тема 5. Застосування антибіотиків проти хвороб рослин і механізм їх біологічної дії.
Тема 6. Поєднання біологічного методу з іншими методами захисту рослин
Тема 7. Оцінка якості мікробіологічних препаратів
Тема 8. Візуальні і мікроскопічні дослідження грибів
Тема 9. Культивування мікроскопічних грибів, бактерій, актиноміцетів

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

Біологічний захист рослин від шкідників

Назва дисципліни Біологічний захист рослин від шкідників
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські методи
для довгострокового регулювання розвитку та
поширення шкідливих організмів до
господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VI семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Сьогодення та перспективи біологічного захисту рослин від шкідників
Тема 2. Методи збереження і використання природних ресурсів зоофагів та сприяння їх

діяльності в агроценозах
Тема 3. Збагачення агроценозів компонентами яких невистачає
Тема 4. Застосування гормональних препаратів, феромонів, антифідантів у боротьбі з

шкідниками сільськогосподарських культур
Тема 5. Найпростіші в біологічному захисті рослин від шкідників
Тема 6. Членистоногі в біологічному захисті рослин від шкідників
Тема 7.Характеристика хордових, що використовуються у біометоді
Тема 8. Біотехнологічні основи виробництва мікробіологічних препаратів та оцінка їх

якості
Тема 9. Біопрепарати для регулювання чисельності шкідників у агроценозах

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

Біоценологія комах

Назва дисципліни Біоценологія комах
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати
сучасними знаннями та пошуку.
ЗК 09. Здатність приймати обґрунтовані
рішення.
ЗК 12. Навички здійснення безпечної
діяльності.

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) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) IV семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Бакалова Алла Володимирівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):
РН 04. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному для

професійної діяльності із захисту і карантину рослин.
РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису,

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх
стабільності для збереження природного різноманіття.

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих
процесів під час проведення заходів із захисту рослин.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу «Біоцинологія комах»
Тема 2. Система управління агроценозами
Тема 3. Регулювання чисельності комах зернових культур
Тема 4. Регулювання комах технічних культур
Тема 5. Основи регулювання комах хрестоцвітих культур
Тема 6. Регулювання управлінням комах овочевих культур (цибулі)
Тема 7. Біоценотичні регуляції чисельності комах закритого ґрунту
Тема 8. Біоценотичні регуляції чисельності комах відкритого грунту



Тема 9. Біоценотичні регуляції чисельності комах ягідних культур
Тема 10. Біоценотичні регуляції чисельності комах кісточкових культур
Тема 11. Біоценотичні регуляції чисельності комах ягідних культур (аґрус)
Тема 12. Біоценотичні регуляції чисельності комах ягідних культур (малина)
Тема 13. Біоценотичні регуляції чисельності комах ягідних культур (ожина)
Тема 14. Біоценотичні регуляції чисельності комах ягідних культур (суниця)

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

Генетичний метод у захисті рослин

Назва дисципліни Генетичний метод у захисті рослин
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.

СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм
власності та громадянами, діяльність яких
пов'язана з користуванням землею, водними
об'єктами, вирощуванням рослин
сільськогосподарського та іншого
призначення, їх реалізацією, переробкою,
зберіганням і використанням відповідно до
угод СОТ, СФЗ, європейських вимог.

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) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) IV семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Невмержицька Ольга Михайлівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):



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.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Місце генетичного методу у захисті рослин.
Тема 2. Структура генетичного методу у захисті рослин.
Тема 3. Стійкість рослин та їх генетичне обґрунтування.
Тема 4. Сорт, як захід генетичного методу у захисті рослин.
Тема 5. Гібридизація рослин.
Тема 6. Генетично модифіковані організми та методи їх отримання.
Тема 7. Прийоми впливу на генофонд популяцій шкідників

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

Екологічно безпечні методи захисту фітоценозів від шкідливих організмів

Назва дисципліни Екологічно безпечні методи захисту фітоценозів
від шкідливих організмів

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські методи
для довгострокового регулювання розвитку та
поширення шкідливих організмів до
господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і
карантину рослин підприємствами, установами,
організаціями усіх форм власності та
громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського та
іншого призначення, їх реалізацією, переробкою,
зберіганням і використанням відповідно до угод
СОТ, СФЗ, європейських вимог.

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) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) IV семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Тимощук Тетяна Миколаївна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):



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.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Вступ. Агроекосистеми та особливості їх стабільного функціонування.
Тема 2. Біоценотичні принципи управління фітосанітарним станом фітоценозів.

Методи обмеження негативного впливу захисту рослин на біосферу.
Тема 3. Пестициди в агроекосистемах. Вплив пестицидів на живі організми і ґрунтову

систему. Агроекологічна оцінка пестицидів в агроекосистемах.
Тема 4. Особливості застосування агротехнічних заходів контролю шкідливих

організмів у фітоценозах
Тема 5. Особливості застосування механічних і фізичних заходів контролю шкідливих

організмів у фітоценозах
Тема 6. Біоконтроль шкідливих організмів у фітоценозах
Тема 7. Особливості застосування мікробіологічних препаратів у захисті рослин від

шкідливих організмів
Тема 8. Використання корисної ентомофауни у оптимізації фітосанітарного стану

фітоценозів
Тема 9. Перспективи використання фітонцидів з метою оптимізації фітосанітарного

стану фітоценозів
Тема 10. Імунологічний метод захисту рослин від шкідливих організмів.

Вирощування стійких сортів і гібридів сільськогосподарських рослин.
Тема 11. Теоретичні засади регуляціїжиттєдіяльності фітофагів. Принципи

використання феромонів у захисті і карантині рослин.
Тема 12. Генетична і гормональна регуляція росту і розвитку фітофагів.

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

Економіка, підприємництво і менеджмент

Назва дисципліни Економіка, підприємництво і менеджмент
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК08. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК09. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК10. Здатність працювати в команді.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Цикл загальної підготовки

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна
робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних
випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Освітній ступінь бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

VIII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Без обмежень

Викладач Швець Тетяна Василівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра інноваційного підприємництва та
інвестиційної діяльності

Результати навчання (уміння та навички):
РН 09. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів діяльності

із захисту і карантину рослин.
РН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, задіяних

у виконанні заходів із захисту і карантину рослин.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Витрати виробництва і собівартість продукції аграрного підприємства
Тема 2. Кінцеві результати діяльності аграрного підприємства
Тема 3. Земельні ресурси сільськогосподарських підприємств та ефективність їх

використання
Тема 4. Персонал аграрних підприємств, продуктивність і оплата праці
Тема 5. Основний і оборотний капітал аграрних підприємств
Тема 6. Ефективність виробництва агарних підприємств
Тема 7. Організаційно-економічні основи підприємництва в аграрних формуваннях
Тема 8. Види підприємств та об’єднань, їх організаційно-економічні основи
Тема 9. Бізнес-план у підприємницькій діяльності
Тема 10. Сутність, значення та функції менеджменту
Тема 11. Стратегічний аналіз в системі стратегічного управління

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

Ентомоанфологія
Назва дисципліни Ентомоанфологія
Назва загальної компетентності, на розвиток
якої спрямована дисципліна

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК 12. Навички здійснення безпечної
діяльності.
СК 5. Здатність розробляти і
застосовувати технології захисту рослин
на об’єктах сільськогосподарського та
іншого призначення.

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) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни (семестр) IV семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати
дисципліну Без обмежень

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович
Кафедра
(яка забезпечує викладання дисципліни) Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):
РН 04. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному для

професійної діяльності із захисту і карантину рослин.
РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису,

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх
стабільності для збереження природного різноманіття.

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих
процесів під час проведення заходів із захисту рослин.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Самозапилення рослин та їх перехресне запилення
Тема 2. Біологія, екологія та етологія суспільних комах
Тема 3. Квітка – домінанта репродуктивності рослин
Тема 4. Запилення рослин сільськогосподарських культур
Тема 5. Використання бджіл для підвищення врожаю сільськогосподарських культур
Тема 6. Живлення бджіл за різних агротехнічних умов
Тема 7. Джмелі, оси, мухи та метелики – запилювачі рослин
Тема 8. Жуки, трипси та мурахи у якості запилювачів сільськогосподарських культур
Тема 9. Особливості використання комах запилювачів

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 ботанічних садів від біотичних і абіотичних чинників

Назва дисципліни Захист ботанічних садів від біотичних і
абіотичних чинників

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 05. Здатність спілкуватися іноземною
мовою, здатність до роботи в іншомовному
середовищі.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські методи
для довгострокового регулювання розвитку та
поширення шкідливих організмів до
господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.

СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм
власності та громадянами, діяльність яких
пов'язана з користуванням землею, водними
об'єктами, вирощуванням рослин
сільськогосподарського та іншого
призначення, їх реалізацією, переробкою,
зберіганням і використанням відповідно до
угод СОТ, СФЗ, європейських вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VIII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Іващенко Ірина Вікторівна

Кафедра
(яка забезпечує викладання Кафедра захисту рослин



дисципліни)

Результати навчання (уміння та навички):
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 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин та

оперативно реагувати на зміни в законодавстві.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Захист ботанічних садів від біотичних і абіотичних чинників: вступ до вивчення
предмету.

Тема 2. Сучасна концепція інтегрованого захисту рослин.
Тема 3.Біотехнологічні методи захисту рослин від шкодочинних організмів в

ботанічних садах.
Тема 4. Застосування представників царства Гриби у захисті рослин від хвороб та

шкідників в ботанічних садах
Тема 5. Контроль грунтової біоти фітоценозів ботанічних садів за допомогою

біопрепаратів нематоцидної дії на основі хижого гриба Arthrobotris oligospora.
Тема 6. Захист ботанічних садів від шкодо чинних організмів за допомогою бактерій

відділу Gracilicutes.
Тема 7. Захист ботанічних садів від абіотичних чинників
Тема 8. Застосування комах-ентомофагів в захисті ботанічних садів від біотичних

чинників в умовах відкритого грунту.
Тема 9. Застосування комах-ентомофагів в захисті ботанічних садів від біотичних

чинників в умовах закритого грунту
Тема 10. Застосування трихограми та габробракона в біологічному захисті ботанічних

садів від шкідливих організмів
Тема 11. Обмеження шкодичинності попелиць в ботанічних садах біологічними

методами.
Тема 12. Контроль грунтової біоти фітоценозів ботанічних садів за допомогою

ентомопатогенних нематод

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 декоративних і квіткових рослин від шкідливих організмів

Назва дисципліни Захист декоративних і квіткових рослин від
шкідливих організмів

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 05. Здатність спілкуватися іноземною
мовою, здатність до роботи в іншомовному
середовищі.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VIII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Плотницька Наталія Вікторівна

Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема1. Вступ. Хвороби квіткових культур захищеного ґрунту, цибулинних та
ульбоцибулинних рослин.

Тема 2. Хвороби одно-, дво- та багаторічних квітково-декоративних рослин. 
Тема 3. Шкідники квіткових рослин захищеного ґрунту.
Тема 4. Шкідники квіткових рослин відкритого ґрунту.
Тема 5. Заходи захисту квіткових рослин від шкідливих організмів.
Тема 6. Хвороби деревних декоративних культур.
Тема 7. Хвороби кущових декоративних рослин. 
Тема 8. Шкідники листяних та шпилькових деревних порід.
Тема 9. Шкідники кущових декоративних порід.
Тема 10. Прогноз і контроль чисельності шкідників декоративних 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

Захист інтродукованих декоративних рослин

Назва дисципліни Захист інтродукованих декоративних рослин
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 05. Здатність спілкуватися іноземною
мовою, здатність до роботи в іншомовному
середовищі.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.

СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм
власності та громадянами, діяльність яких
пов'язана з користуванням землею, водними
об'єктами, вирощуванням рослин
сільськогосподарського та іншого
призначення, їх реалізацією, переробкою,
зберіганням і використанням відповідно до
угод СОТ, СФЗ, європейських вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VIII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Іващенко Ірина Вікторівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин та

оперативно реагувати на зміни в законодавстві.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Захист інтродукованих декоративних рослин: вступ до вивчення предмету.
Тема 2. Принципи інтегрованого захисту інтродукованих декоративних рослин.
Тема 3. Біотехнологічні методи оздоровлення інтродукованих декоративних рослин від

вірусів.
Тема 4. Використання грибних біологічних препаратів для захисту інтродукованих

популяцій декоративних рослин від хвороб та шкідників.
Тема 5. Контроль грунтової біоти фітоценозів інтродукованих декоративних рослин за

допомогою біопрепаратів нематоцидної дії на основі хижого гриба Arthrobotris oligospora.
Тема 6. Захист інтродукованих декоративних рослин від шкодочинних організмів за

допомогою бактерій відділу Gracilicutes .
Тема 7. Використання бактеріальних біологічних препаратів для захисту

інтродукованих декоративних рослин від хвороб та шкідників
Тема 8. Комахи-ентомофаги в системі захисту інтродукованих декоративних рослин в

умовах відкритого грунту.
Тема 9. Використання комах-ентомофагів для захисту інтродукованих декоративних

рослин в умовах закритого грунту.
Тема 10. Застосування трихограми та габробракона в захисті інтродукованих популяцій

декоративних рослин.
Тема 11. Обмеження шкодочинності попелиць в інтродукованих популяціях

декоративних рослин  біологічними методами.
Тема 12. Контроль грунтової біоти фітоценозів інтродукованих декоративних рослин за

допомогою ентомопатогенних нематод.

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 їстівних грибів від шкідників і хвороб

Назва дисципліни Захист їстівних грибів від шкідників і хвороб
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські методи
для довгострокового регулювання розвитку та
поширення шкідливих організмів до
господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VIII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Грицюк Наталя Вікторівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Їстівні культивовані гриби, їх характеристика.
Роль і значення захисту їстівних грибів від шкідників та хвороб на сучасному етапі розвитку
господарювання.

Тема 2. Кліщі – шкідники їстівних грибів. Характеристика тарсеномідних кліщів.
Нематоди – шкідники їстівних грибів.

Тема 3. Грибні мухи та комарики – шкідники їстівних грибів.
Тема 4. Слимаки – шкідники їстівних грибів.
Тема 5. Гризуни – шкідники їстівних грибів.
Тема 6. Хвороби їстівних грибів, спричинені збудниками грибної етіології.
Тема 7. Хвороби їстівних грибів спричинені збудниками бактеріальної етіології
Тема 8. Хвороби їстівних грибів спричинені патогенними вірусами та діагностика

неінфекційних хвороб
Тема 9. Заходи захисту проти кліщів – шкідниками їстівних грибів. Взаємовідносини

кліщів з їстівними грибами.
Тема 10. Заходи захисту проти нематод – шкідниками їстівних грибів. Взаємовідносини

нематод з їстівними грибами.
Тема 11. Заходи захисту з грибними мухами та комариками – шкідниками їстівних

грибів.
Тема 12. Заходи обмеження розвитку інфекційних хвороб культивованих грибів
Тема 13. Заходи обмеження розвитку неінфекційних хвороб культивованих грибів

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 лікарських рослин від шкідливих організмів

Назва дисципліни Захист лікарських рослин від шкідливих
організмів

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 05. Здатність спілкуватися іноземною
мовою, здатність до роботи в іншомовному
середовищі.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські методи
для довгострокового регулювання розвитку та
поширення шкідливих організмів до
господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.

СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського та
іншого призначення, їх реалізацією, переробкою,
зберіганням і використанням відповідно до угод
СОТ, СФЗ, європейських вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VIII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Плотницька Наталія Михайлівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Хвороби лікарських рослин родини розоцвіті та розробка заходів захисту від
них.

Тема 2. Хвороби лікарських рослин родини айстрові, аралові та розробка заходів
захисту від них.

Тема 3. Хвороби лікарських рослин родини селерові та розробка заходів захисту від
них.

Тема 4. Хвороби лікарських рослин родини валеріанові та розробка заходів захисту від
них.

Тема 5. Хвороби лікарських рослин родин жовтецеві, молочаєві, маслинкові та розробка
заходів захисту від них.

Тема 6. Шкідники коренів та підземних органів лікарських рослин та розробка заходів
регулювання їх чисельності.

Тема 7. Шкідники надземних органів лікарських рослин та розробка заходів
регулювання їх чисельності.

Тема 8. Шкідники сировини та насіння лікарських рослин при зберіганні та розробка
заходів регулювання їх чисельності.

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 нетрадиційних ягідних культур

Назва дисципліни Захист нетрадиційних ягідних культур
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 05. Здатність спілкуватися іноземною
мовою, здатність до роботи в іншомовному
середовищі.
СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,

біологічні, організаційно-господарські методи
для довгострокового регулювання розвитку та
поширення шкідливих організмів до
господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.

СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського та
іншого призначення, їх реалізацією, переробкою,
зберіганням і використанням відповідно до угод
СОТ, СФЗ, європейських вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VIII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Бакалова Алла Володимирівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):



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 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин та

оперативно реагувати на зміни в законодавстві.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу захист нетрадиційних ягідних культур
Тема 2. Багатоїдні шкідники та боротьба з ними на нетрадиційних ягідних культурах
Тема 3. Захист нетрадиційних ягідних культур від нематод
Тема 4. Захист нетрадиційних ягідних культур від ґрунтових шкідників
Тема 5. Системність та методи захисту в нетрадиційних ягідних насадженнях
Тема 6. Вплив біологічних препаратів на динаміку чисельності фітофагів в насадженнях

нетрадиційних ягідних культур
Тема 7. Регулювання чисельності шкідників нетрадиційних ягідних культур від кліщів.
Тема 8. Захист нетрадиційних ягідних культур від лускокрилих
Тема 9. Регулювання чисельності шкідників нетрадиційних ягідних культур від

твердокрилих.

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 природно-заповідних фітоценозів
від біотичних і абіотичних чинників

Назва дисципліни Захист природно-заповідних фітоценозів від
біотичних і абіотичних чинників

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 8. Здатність застосовувати технічні,
біологічні, організаційно-господарські методи
та заходи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до екологічно небезпечного рівня на основі
прогнозу, порогів шкідливості, ефективності
дії корисних організмів, природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.

СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VIII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Чумак Петро Якович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):



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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Природні заповідники, їх характеристика.
Роль і значення захисту рослин в умовах заповідників на сучасному етапі розвитку
господарювання.

Тема 2. Кліщі – шкідники аборигенних видів рослин. Нематоди – шкідники хвойних
рослин. Найбільш небезпечні інвазійні види нематод. Екологічні й економічні наслідки
ураження рослин нематодами

Тема 3. Комахи – шкідники деревних рослин. Характеристика видового складу
комах-шкідників (дуба, берези, вільхи, акації, сосни тощо).

Тема 4. Вивчення анатомічних і фізіологічних особливостей комах-шкідників
заказників.

Тема 5. Шкідники кореневої системи деревних рослин
Шкідники стовбурів рослин.
Тема 6. Хвороби деревних рослин.
Тема 7. Хвороби деревних рослин, спричинені збудниками бактеріальної етіології
Тема 8. Корисні організмів фітоценозів заказників
Тема 9. Заходи захисту від кліщів-фітофагів. Поширення кліщів та їх екологічне

значення. Характер ушкодження на різних породах рослин кліщами. Способи поширення
кліщів.

Тема 10. Заходи захисту від кліщів – шкідників рослин в умовах заказників. Комплекс
заходів з урахуванням рівнів ефективності біологічних засобів захисту і екологічних порогів
шкідливості на різних видах рослин.

Тема 11. Заходи захисту від комах- шкідників. Комплекс заходів з урахуванням рівнів
ефективності біологічних засобів захисту і екологічних порогів шкідливості на різних
породах рослин.

Тема 12. Заходи обмеження розвитку інфекційних хвороб рослин в умовах
заповідників.

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 за органічного виробництва

Назва дисципліни Захист рослин за органічного виробництва
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого
призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.

СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм
власності та громадянами, діяльність яких
пов'язана з користуванням землею, водними
об'єктами, вирощуванням рослин
сільськогосподарського та іншого
призначення, їх реалізацією, переробкою,
зберіганням і використанням відповідно до
угод СОТ, СФЗ, європейських вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Ключевич Михайло Михайлович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Методи обліку основних хвороб та шкідників сільськогосподарських культур за
органічного виробництва.

Тема 2. Методи обліку фітосанітарного стану зернових культур.
Тема 3. Методи обліку фітосанітарного стану овочевих культур.
Тема 4. Методи обліку фітосанітарного стану плодово-ягідних культур.
Тема 5. Екологічно обґрунтовані системи захисту рослин у технологіях вирощування

основних зернових  культур.
Тема 6. Екологічно обґрунтовані системи захисту рослин у технологіях вирощування

овочевих культур.
Тема 7. Екологічно обґрунтована система захисту технічних культур. Екологічно

обґрунтовані системи екологізованого захисту плодових культур.
Тема 8. Екологічно обгрунтована система захисту ягідників.
Тема 9. Мікробіологічні препарати проти шкідників сільськогосподарських рослин та

регламенти їх застосування (бактеріальні, вірусні, грибні).

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 за прецизійних та інформаційних технологій

Назва дисципліни Захист рослин за прецизійних та
інформаційних технологій

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські методи
для довгострокового регулювання розвитку та
поширення шкідливих організмів до
господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.

СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Вигера Сергій Михайлович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Теорія і практика новітніх технологій виробництва фітопродукції.
Тема 2. Прецизійні та інформаційні фітотехнології, їх структура та особливості.
Тема 3. Апаратно-програмне забезпечення прецизійних фітотехнологій.
Тема 4. Методологія реалізації прецизійних фітотехнологій.
Тема 5. Особливості внесення змінних норм технологічних матеріалів.
Тема 6. Прецизійні та інформаційні фітотехнології  в захисті рослин.
Тема 7. Особливості моніторингу біоти та стану фітоценозів.
Тема 8. Сучасні та новітні методи захисту урбофітоценозів.
Тема 9. Особливості внесення змінних норм засобів захисту рослин.
Тема 10. Природоохоронні  аспекти впровадження прецизійних фітотехнологій.
Тема 11. Світовий досвід прецизійних фітотехнологій.

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 за технологій No-till та Mini-till

Назва дисципліни Захист рослин за технологій No-till та Mini-till
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські методи
для довгострокового регулювання розвитку та
поширення шкідливих організмів до
господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.

СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Особливості вирощування сільськогосподарських культур за технологій No-till
та Mini-till

Тема 2. Вплив технологій No-till та Mini-till на розвиток збудників хвороб та шкідників
у агроценозах

Тема 3Вплив технологій No-till та Mini-till на забур’яненість сільськогосподарських
культур

Тема 4. Захист зернових культур за технологій No-till та Mini-till
Тема 5. Захист бобових культур за технологій No-till та Mini-till
Тема 6. Захист технічних культур за технологій No-till та Mini-till
Тема 7. Захист овочевих та інших культур за технологій No-till та Mini-till
Тема 8. Біологічний захист рослин за технологій No-till та Mini-till
Тема 9. Досвід іноземних аграріїв у захисті рослин за технологій No-till та Mini-till

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 фітосмуг від шкідливих організмів

Назва дисципліни Захист фітосмуг від шкідливих організмів
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого
призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VIII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Роль полезахисних лісових смуг у сільському господарстві
Тема 2. Загальна характеристика факторів, що впливають на шкідливі організми у

фітосмугах
Тема 3. Характеристика основних збудників хвороб дерев, кущів та інших рослин у

фітосмугах
Тема 4. Характеристика шкідників дерев, кущів та інших рослин у фітосмугах
Тема 5. Нематоди – патогени деревних порід
Тема 6. Гризуни – тварини, що завдають шкоди фітосмугам
Тема 7. Основні методи захисту фітосмуг від шкідливих організмів
Тема 8. Біологічні методи захисту полезахисних лісонасаджень від шкідників
Тема 9. Хімічні методи захисту фітосмуг від шкідливих організмів

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

Заходи контролю регульованих шкідливих організмів

Назва дисципліни Заходи контролю регульованих шкідливих
організмів

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 2. Здатність інспектувати об'єкти
регулювання з метою забезпечення дотримання
ними фітосанітарних заходів у процесі
виробництва, зберігання, транспортування,
реалізації, експорту, імпорту, транзиту
продукції рослинного походження.

СК 4. Здатність виявляти, локалізувати і
ліквідовувати регульовані шкідливі організми
за результатами інспектування та
фітосанітарної експертизи.

СК 6. Здатність оцінювати фітосанітарні
ризики (біологічні, екологічні, економічні)
внаслідок занесення чи поширення
регульованих шкідливих організмів.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Плотницька Наталія Михайлівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):
РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису,

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх
стабільності для збереження природного різноманіття.

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин та
оперативно реагувати на зміни в законодавстві.

РН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній
діяльності.



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема1. Вступ. Поняття про регульованя шкідливі організми.
Тема 2. Види контролю регульованих шкідливих організмів. 
Тема 3. Законодавство України щодо контролю регульованих шкідливих організмів.
Тема 4. Переліки та списки регульованих шкідливих організмів. 
Тема 5. Заходи контролю регульованих шкідливих організмів зернових і бобових

культур.
Тема 6. Заходи контролю регульованих шкідливих організмів технічних і ефіроолійних

культур.
Тема 7. Заходи контролю регульованих шкідливих організмів плодових ягідних культур

та винограду.
Тема 8. Заходи контролю регульованих шкідливих організмів квіткових і декоративних

культур.
Тема 9. Заходи контролю регульованих шкідливих організмів лісових та паркових

культур.

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

Знезараження підкарантинної продукції

Назва дисципліни Знезараження підкарантинної продукції
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 2. Здатність інспектувати об'єкти
регулювання з метою забезпечення дотримання
ними фітосанітарних заходів у процесі
виробництва, зберігання, транспортування,
реалізації, експорту, імпорту, транзиту
продукції рослинного походження.

СК 4. Здатність виявляти, локалізувати і
ліквідовувати регульовані шкідливі організми
за результатами інспектування та
фітосанітарної експертизи.

СК 6. Здатність оцінювати фітосанітарні
ризики (біологічні, екологічні, економічні)
внаслідок занесення чи поширення
регульованих шкідливих організмів.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Плотницька Наталія Михайлівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):
РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису,

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх
стабільності для збереження природного різноманіття.

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин та
оперативно реагувати на зміни в законодавстві.

РН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній
діяльності.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):



Тема 1. Шкідники рослин, як об’єкт карантину рослин.
Тема 2. Карантинні комахи зернових культур, кукурудзи та продуктів запасу та способи

їх знезараження.
Тема 3. Карантинні комахи бобових культур та способи їх знезараження.
Тема 4. Карантинні комахи квітково-декоративних та овочевих культур та способи їх

знезараження.
Тема 5. Карантинні комахи лісових культур та способи їх знезараження.
Тема 6. Карантинні нематоди сільськогосподарських та квітково-декоративних культур

відкритого і закритого ґрунту та способи їх знезараження.
Тема 7. Карантинні хвороби польових сільськогосподарських культур та продуктів

запасу та способи їх знезараження.
Тема 8. Карантинні хвороби квітково-декоративних та лісових культур та способи їх

знезараження.
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

Контроль біорізноманіття фітоценозів

Назва дисципліни Контроль біорізноманіття фітоценозів
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські методи
для довгострокового регулювання розвитку та
поширення шкідливих організмів до
господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.

СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського та
іншого призначення, їх реалізацією, переробкою,
зберіганням і використанням відповідно до угод
СОТ, СФЗ, європейських вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VI семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Агробіоценоз та його структурна організація
Тема 2. Екологічні фактори та їх взаємодія в агробіоценозі
Тема 3. Грунт - головний базовий компонент агробіоценозу
Тема 4. Принципи моніторингу біорізноманіття фітоценозів
Тема 5. Полезахисні агробіоценози.
Тема 6. Динаміка, стійкість та розвиток агроекосистеми
Тема 7. Принципи контролю біорізноманіття екосистем та їх фітоценозів
Тема 8. Ґрунтозахисні та водорегулюючі агробіоценози
Тема 9. Змішані, сумісні та ущільнені посіви польових культур
Тема 10. Контроль біорізноманіття агроценозів за різних технологій вирощування

сільськогосподарських культур
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

Контроль ґрунтової біоти фітоценозів

Назва дисципліни Контроль ґрунтової біоти фітоценозів
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські методи для
довгострокового регулювання розвитку та
поширення шкідливих організмів до господарсько
невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних
порогів шкідливості, ефективності дії корисних
організмів, енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.

СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і
карантину рослин підприємствами, установами,
організаціями усіх форм власності та громадянами,
діяльність яких пов'язана з користуванням землею,
водними об'єктами, вирощуванням рослин
сільськогосподарського та іншого призначення, їх
реалізацією, переробкою, зберіганням і
використанням відповідно до угод СОТ, СФЗ,
європейських вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VI семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Іващенко Ірина Вікторівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання дисципліни) Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):
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.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Контроль грунтової біоти фітоценозів: вступ до вивчення предмету
Тема 2. Грунт як середовище існування живих організмів
Тема 3. Структура мікробоценозу грунту
Тема 4. Корисна мікрофлора грунту
Тема 5. Ризосферні мікроорганізми
Тема 6. Патогенні мікроорганізми грунту
Тема 7. Взаємовідносини між мікроорганізмами мікробоценозу
Тема 8. Контроль грунтової біоти фітоценозів за допомогою мікробіологічних добрив.
Тема 9. Контроль грунтової біоти фітоценозів за допомогою бактеріальних та грибних

препаратів.
Тема 10. Контроль грунтової біоти фітоценозів за допомогою  бактерій відділу

Gracilicutes.
Тема 11. Контроль грунтової біоти фітоценозів за допомогою хижих грибів.
Тема 12. Контроль грунтової біоти фітоценозів за допомогою ентомопатогенних

нематод

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

Контроль здоров’я фітодизайнових композицій

Назва дисципліни Контроль здоров’я фітодизайнових композицій
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого
призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VI семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Столяр Світлана Григорівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Історія фітодизайну.
Тема 2. Горшечні культури в сучасному інтер’єрі. Основні групи рослин, що

використовуються для внутрішнього озеленення. Квітучі та декоративно-листяні рослини.
Тема 3. Догляд за рослинами в умовах приміщень. Діагностування стану рослин за

зовнішнім виглядом. Компоненти субстратів. Пересадження. Мінеральне живлення рослин.
Розчинність добрив. Боротьба зі шкідниками та хворобами. Міри безпеки при роботі з
пестицидами та мінеральними добривами.

Тема 4. Європейські тенденції складання квіткових композицій.
Тема 5. Сучасні прийоми художнього озеленення закритих приміщень.
Тема 6. Культура бонсай. Добір рослин.
Тема 7. Зимовий сад. Типи зимових садів та особливості їх розміщення до будівлі.
Тема 8. Мінісади. Характеристика мінісадів та їх роль у фітодизайні інтер’єру. Добір

рослин.
Тема 8. Сучасні та новітні методи моніторингу та прогнозу шкідливої та корисної біоти

фітодизайнових композицій.
Тема 9. Сучасні та новітні методи контролю шкідливої та корисної біоти

фітодизайнових композицій.
Тема 10. Концепція розробки природоохоронних та ефективних систем контролю біоти

фітодизайнових композицій.
Тема 11. Інтегрована система контролю фітодизайнових композицій.

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

Контроль шкідливої біоти під час зберігання рослинницької продукції

Назва дисципліни Контроль шкідливої біоти продукції під час
зберігання рослинницької продукції

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські методи
для довгострокового регулювання розвитку та
поширення шкідливих організмів до
господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних технологій,
які забезпечують надійний захист рослин і
екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і
карантину рослин підприємствами, установами,
організаціями усіх форм власності та громадянами,
діяльність яких пов'язана з користуванням землею,
водними об'єктами, вирощуванням рослин
сільськогосподарського та іншого призначення, їх
реалізацією, переробкою, зберіганням і
використанням відповідно до угод СОТ, СФЗ,
європейських вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VI семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Тимощук Тетяна Миколаївна
Кафедра
(яка забезпечує викладання дисципліни) Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Вступ. Поняття про шкідливу біоту запасів продукції рослинництва і
тваринництва. Шкідники запасів продукції рослинництва. Коротка морфологічна
характеристика мікроміцетів, що контамінують запаси рослинницької продукції.

Тема 2. Шкідлива біота зерна злакових рослин та заходи контролю при зберіганні.
Тема 3. Шкідлива біота зерна бобових рослин та заходи контролю при зберіганні.
Тема 4. Шкідлива біота насіння соняшнику та заходи контролю при зберіганні.
Тема 5. Шкідлива біота насіння ріпаку та заходи контролю при зберіганні.
Тема 6. Шкідлива біота бульб картоплі та заходи контролю при зберіганні.
Тема 7. Шкідлива біота насіння овочевих культур та заходи контролю при зберіганні.
Тема 8. Шкідлива біота овочевої продукції та заходи контролю при зберіганні.
Тема 9. Шкідлива біота продукції плодово-ягідних рослин та заходи контролю при

зберіганні.
Тема 10. Шкідлива біота рослинницької продукції та заходи контролю при зберіганні.
Тема 11. Захист органічної рослинницької продукції при зберіганні.
Тема 12. Система контролю розвитку і розмноження шкідливої біоти. Законодавче

забезпечення контролю шкідливої біоти запасів продукції рослинництва і тваринництва.
Угоди СОТ, СФЗ, міжнародні стандарти.

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

Лікарські рослини

Назва дисципліни Лікарські рослини
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого
призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) V семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Мойсієнко Віра Василівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Вступ. Історія застосування лікарських рослин у народній та науковій

медицині.
Тема 2. Класифікація лiкарських i отруйних рослин та їх  використання у народній та

науковій медицині.
Тема 3. Особливості збирання та зберігання лікарських рослин.
Тема 4. Культивовані лікарські рослини.
Тема 5. Отруйні лікарські рослини та їх застосування у народній медицині.
Тема 6. Лікарські рослини, що використовують для лікування серцево-судинної

системи.
Тема 7. Лікарські рослини, що використовують для лікування  центральної нервової

системи.
Тема 8. Лікарські рослини, що використовують для лікування шлунково-кишкового

тракту.
Тема 9. Жовчогінні та подразні лікарські рослини.
Тема 10. Відхаркувальні та пом’якшуючі лікарські рослини.
Тема 11. Сечогінні, антигельмінтозні, кровоспинні та маткові лікарські рослини.
Тема 12. Збори лікарських рослин для лікування різних захворювань.

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

Методи огляду та експертизи підкарантинного матеріалу

Назва дисципліни Методи огляду та експертизи підкарантинного
матеріалу

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 2. Здатність інспектувати об'єкти
регулювання з метою забезпечення
дотримання ними фітосанітарних заходів у
процесі виробництва, зберігання,
транспортування, реалізації, експорту,
імпорту, транзиту продукції рослинного
походження.

СК 4. Здатність виявляти, локалізувати і
ліквідовувати регульовані шкідливі організми
за результатами інспектування та
фітосанітарної експертизи.

СК 6. Здатність оцінювати фітосанітарні
ризики (біологічні, екологічні, економічні)
внаслідок занесення чи поширення
регульованих шкідливих організмів.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Плотницька Наталія Михайлівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):
РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису,

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх
стабільності для збереження природного різноманіття.

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин та
оперативно реагувати на зміни в законодавстві.

РН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній
діяльності.



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема1. Вступ. Поняття про регульовані шкідливі організми.
Тема 2. Методи огляду та експертизи регульованих шкідливих організмів. 
Тема 3. Методи огляду та експертизи регульованих шкідливих організмів зернових і

бобових культур.
Тема 4. Методи огляду та експертизи регульованих шкідливих організмів технічних і

ефіроолійних культур
Тема 5. Методи огляду та експертизи регульованих шкідливих організмів плодових

ягідних культур та винограду.
Тема 6. Методи огляду та експертизи регульованих шкідливих організмів квіткових і

декоративних культур
Тема 7. Методи огляду та експертизи регульованих шкідливих організмів лісових та

паркових культур
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

Мікотоксикологія

Назва дисципліни Мікотоксикологія
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого
призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.

СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм
власності та громадянами, діяльність яких
пов'язана з користуванням землею, водними
об'єктами, вирощуванням рослин
сільськогосподарського та іншого
призначення, їх реалізацією, переробкою,
зберіганням і використанням відповідно до
угод СОТ, СФЗ, європейських вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) IV семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Плотницька Наталія Михайлівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
РН 04. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному для

професійної діяльності із захисту і карантину рослин.
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Поняття, зміст і значення мікотоксикології.
Тема 2. Плісеневі гриби – продуценти мікотоксинів. Морфологічна і культуральна

характеристика продуцентів мікотоксинів.
Тема 3. Мікотоксини грибів роду Aspergillus, Penicillium.
Тема 4. Мікотоксини грибів роду Fusarium.
Тема 5. Мікотоксини грибів класів Ascomycetes, Basidiomycetes.
Тема 6. Мікотоксини і продукти харчування.
Тема 7. Вплив мікотоксинів на здоров’я людини і тварин.
Тема 8. Заходи обмеження розвитку токсикогенних грибів і накопичення ними

мікотоксинів.
Тема 9. Методи відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів

мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю.
Тема 10. Методи дослідження мікотоксинів.

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

Новітні методи захисту

Назва дисципліни Новітні методи захисту
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські методи
для довгострокового регулювання розвитку та
поширення шкідливих організмів до
господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і
карантину рослин підприємствами, установами,
організаціями усіх форм власності та
громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського та
іншого призначення, їх реалізацією, переробкою,
зберіганням і використанням відповідно до угод
СОТ, СФЗ, європейських вимог.

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) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) IV семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Вигера Сергій Михайлович
Гриценко Олексій Юрійович

Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин

Результати навчання (уміння та навички):



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.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1.Теорія і практика класичної фітопродуцентології та перспективи її розвитку в

Україні.
Тема 2. Природні регулюючі механізми фітоценозів, їх суть та механізми.
Тема 3.Трофічні ланцюжки економічно збиткової та корисної біоти фітоценозів.
Тема 4. Абіотичні чинники впливу на фітоценози (пожежі, заморозки тощо) та шляхи їх

контролю.
Тема 5.Новітня концепція забезпечення здоров’я фітоценозів від біотичних та

абіотичних чинників.
Тема 6. Сучасні методи захисту рослин, їх позитивне та негативне значення.
Тема 7. Теорія і практика новітніх методів захисту рослин.
Тема 8. Організаційно-технологічна методологія захисту рослин.
Тема 9. Перспективи використання новітніх методів захисту рослин (абіотичний,

фітонцидний, генно-інженерний тощо)
Тема 10. Превентивний метод захисту рослин, його відмінності від профілактичного

особливо в захисті від пожеж.
Тема 11. Методологія новітніх підходів контролю біоти в єдиному технологічному

процесі ведення фітоценозів та виробництва фіто продукції.
Тема 12. Методологія формування сталих фітоценозів.

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

Овочівництво

Назва дисципліни Овочівництво
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого
призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) V семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Руденко Юрій Федорович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра ТПЗПР



Результати навчання (уміння та навички):
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Значення овочівництва в житті людини. Агротехніка вирощування овочів.
Значення овочів у житті людства. Класифікація овочевих культур. Основи складання сівозмін
у овочівництві. Системи обробітку ґрунту під овочеві культури. Система удобрення овочів.
Способи посіву овочів.

Тема 2. Біологічні особливості і способи вирощування капустяних рослин. Білоголова
капуста та її сорти. Вирощування капусти різних строків використання. Червоноголова
капуста, брюссельська, цвітна капуста. Кольрабі.

Тема 3. Біологічні особливості і агротехніка вирощування пасльонових овочевих
культур і огірків. Томати. Перець та його вирощування. Баклажани. Огірки та їх особливості.

Тема 4. Біологічні особливості і агротехніка столових коренеплодів. Столові буряки.
Морква. Петрушка, пастернак та селера. Редиска та редька.

Тема 5. Біологічні особливості і агротехніка цибулевих рослин. Цибулю ріпчаста та
загальні умови її вирощування. (вирощування з насіння, вирощування з розсади,
вирощування з сівка). Вирощування інших видів цибулі. Часник.

Тема 6. Біологічні особливості і агротехніка зеленних рослин. Господарське значення та
різноманітність зеленних овочевих культур. Особливості вирощування. Ботанічна
характеристика латука посівного (салату). Вимогливість до умов довкілля, сорти та
агротехніка. Особливості біології, сорти та вирощування кропу пахучого, петрушки
городньої, шпинату городнього.

Тема 7. Біологічні особливості і агротехніка вирощування багаторічних овочевих
рослин. Багаторічні овочеві рослини, їх різноманітність і господарське значення. Особливості
біології, вибір місця вирощування та агротехніка щавлю кислого, ревеню, хрону звичайного,
холодку лікарського (спаржі).

Тема 8. Промислове сучасне овочівництво. Масштаби промислового виробництва та
адаптація технологічного процесу. Європейський досвід промислового овочівництва.

Тема 9. Вирощування розсади овочевих культур Розсада капусти, томатів, баклажанів,
перцю, огірків, кавунів, динь у закритому ґрунті. Вигоночні та приставні культури,
культурообороти. Вирощування грибів печериць та глив.

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

Основи агробізнесу та менеджменту

Назва дисципліни Основи агробізнесу та менеджменту
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК08. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
ЗК09. Здатність приймати обґрунтовані
рішення.
ЗК10. Здатність працювати в команді.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Цикл загальної підготовки

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна
робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Освітній ступінь бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

VIII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Без обмежень

Викладач Швець Тетяна Василівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра інноваційного підприємництва та
інвестиційної діяльності

Результати навчання (уміння та навички):
РН 09. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів діяльності

із захисту і карантину рослин.
РН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, задіяних

у виконанні заходів із захисту і карантину рослин.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Основи підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств у
ринкових умовах господарювання.

Тема 2. Організаційні форми підприємництва в аграрній сфері
Тема 3. Підприємництво на базі державної і приватної власності
Тема 4. Організація малого аграрного бізнесу
Тема 5. Організація спільних підприємств та їх діяльність
Тема 6. Прогнозування ринкового середовища та вибір підприємницької діяльності
Тема 7. Бізнес-планування у підприємстві
Тема 8. Фінансова діяльність підприємств та кредитна і податкова системи в сфері

аграрного бізнесу
Тема 9. Загальна характеристика управління проєктами
Тема 10. Модель управління проєктами.
Тема 11. Загальні підходи до планування і контролю проєктів



Тема 12. Планування ресурсів, витрат і проєктного бюджету
Тема 13. Організаційна структура проєкту та його структуризація. Управління якістю

проєктів
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

Основи біотехнології в захисті рослин

Назва дисципліни Основи біотехнології в захисті рослин
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого
призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) IV семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Іващенко Ірина Вікторівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
РН 04. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному для

професійної діяльності із захисту і карантину рослин.
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Введення в біотехнологію.
Тема 2. Клітинна біотехнологія рослин.
Тема 3. Біотехнологічні ланцюги оздоровлення рослин від шкідливих організмів.
Тема 4. Клональне мікророзмноження сільськогосподарських культур.
Тема 5. Особливості культивування калюсних та суспензійних культур.
Тема 6. Генетична інженерія.
Тема 7. Соматична гібридизація. Культура ізольованих протопластів.
Тема 8. Кріозбереження рослинного матеріалу. Банки генетичних ресурсів.
Тема 9. Клітинна селекція в умовах in vitro.
Тема 10. Промислова біотехнологія.
Тема 11. Одержання нових біологічно активних речовин біотехнологічними методами.
Тема 12. Біотехнологічні методи щаходи у рослинництві

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

Основи ГІС-технологій
Назва дисципліни Основи ГІС-технологій
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 06. Навички використання
інформаційних і комунікаційних технологій
для професійної діяльності.
СК 1. Здатність проводити фітосанітарну
діагностику хвороб рослин, комах, кліщів,
нематод, гризунів та бур'янів за сучасними
принципами і методами..
СК 7. Здатність здійснювати фітосанітарний
моніторинг щодо виявлення, ідентифікації
та визначення особливостей біології та
екології шкідливих організмів в Україні та
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

VІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Без обмежень.

Викладач Топольницький Павло Петрович
Кафедра
(яка забезпечує викладання дисципліни)

Комп’ютерних технологій та моделювання
систем

Результати навчання (уміння та навички):
РН 05. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та

інформаційні технології у професійній діяльності.
РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, ідентифікації,

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для
збереження природного різноманіття.

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих
процесів під час проведення заходів із захисту рослин.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Характеристика засобів ДЗЗ.
Тема 2. Структура та принципи побудови ГІС.
Тема 3. Прикладні задачі ДЗЗ.

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

Основи підприємницької діяльності.
Назва дисципліни Основи підприємницької діяльності

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК08. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
ЗК09. Здатність приймати обґрунтовані
рішення.
ЗК10. Здатність працювати в команді.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Цикл загальної підготовки

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна
робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Освітній ступінь бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

VIII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Без обмежень

Викладач Швець Тетяна Василівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра інноваційного підприємництва та
інвестиційної діяльності

Результати навчання (уміння та навички):
РН 09. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів діяльності

із захисту і карантину рослин.
РН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, задіяних

у виконанні заходів із захисту і карантину рослин.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Підприємництво: сутність, види та роль в ринковій економіці
Тема 2. Державне регулювання підприємницької діяльності
Тема 3. Організаційно-правові форми організації бізнесу.
Тема 4. Установчі документи та порядок реєстрації суб’єкта підприємницької

діяльності.
Тема 5. Партнерські зв’язки та договірні взаємовідносини у підприємництві та

агробізнесі
Тема 6. Технологія заснування власної справи.
Тема 7. Фінансове забезпечення бізнесу
Тема 8. Основи оподаткування підприємницької діяльності
Тема 9. Менеджмент та маркетинг у підприємницькій діяльності.
Тема 10. Стратегії підприємництва.
Тема 11. Бізнес-планування в підприємницькій діяльності

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

Природоохоронне законодавство
Назва дисципліни Природоохоронне законодавство
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 08. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
ЗК 12. Навички здійснення безпечної
діяльності.
СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого
призначення.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VI семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Бондарчук Наталія Володимирівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра правознавства

Результати навчання (уміння та навички):
РН 05. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та

інформаційні технології у професійній діяльності.
РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин та

оперативно реагувати на зміни в законодавстві.
РН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній

діяльності.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Джерела природоохоронного законодавства  України.
Тема 2. Екологічні права та обов’язки громадян.
Тема 3. Право власності на природні ресурси в Україні.
Тема 4. Право природокористування.
Тема 5. Правові засади управління в галузі використання та охорони природних

об’єктів та їх ресурсів.
Тема 6. Юридична відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.
Тема 7. Правовий режим використання та охорони земель.



Тема 8. Правове регулювання використання та охорони лісів.
Тема 9. Правові основи використання та охорони рослинного світу.
Тема 10. Правовий режим використання та охорони природно-заповідного фонду

України.
Тема 11. Екологічне право Європейського Союзу.
Тема 12. Міжнародне екологічне право.

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

Природоохоронний захист урбофітоценозів

Назва дисципліни Природоохоронний захист урбофітоценозів
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого
призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Вигера Сергій Михайлович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Сучасний стан та перспективи розвитку сталих урбофітоценозів.
Тема 2. Місцеві види рослин, що мають перспективи для створення сталих

урбофітоценозів.
Тема 3. Інтродуковані види рослин, що мають перспективи для створення сталих

урбофітоценозів.
Тема 4. Алергенні види рослин, що не доцільно використовувати для вирощування в

урбофітоценозах.
Тема 5. Види квіткових рослин, що доцільно використовувати в урбофітоценозах для

естетичності та оздоровлення.
Тема 6. Види квіткових рослин, що доцільно використовувати в урбофітоценозах для

приваблювання ентомофагів та запилювачів.
Тема 7. Домінантні біотичні та абіотичні чинники, що негативно впливають на

урбофітоценози.
Тема 8. Сучасні та новітні методи моніторингу та прогнозу біотичних та абіотичних

чинників, що впливають на урбофітоценози.
Тема 9. Сучасні та новітні методи захисту урбофітоценозів.
Тема 10. Ефективні види рослин, що мають підвищену стійкість до біотичних чинників.
Тема 11. Ефективні види рослин, що мають підвищену стійкість до абіотичних

чинників.
Тема 12 Методологія побудови природоохоронних та ефективних систем захисту

урбофітоценозів від біотичних та абіотичних чинників.

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

Рослинництво закритого ґрунту

Назва дисципліни Рослинництво закритого ґрунту
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого
призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту
і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) V семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Руденко Юрій Федорович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Особливості та відмінності рослинництва закритого ґрунту.
Тема 2. Основні відмінності технологій вирощування рослин в умовах закритого ґрунту.
Тема 3. Типи та особливості сучасних споруд для вирощування рослин в закритому

ґрунті.
Тема 4. Види та методи регулювання мікроклімату в умовах закритого ґрунту.
Тема 5. Види та особливості культур для вирощування в закритому ґрунті.
Тема 6. Особливості технології вирощування рослин гідропонічним методом.
Технології гравійної культури вирощування рослин в закритому ґрунті.
Тема 7. Технології гравійної культури вирощування рослин в закритому ґрунті.
Технології вирощування рослин за малооб’ємною технологією.
Тема 8. Технології вирощування рослин за малооб’ємною технологією.
Тема 9. Сучасні технології вирощування традиційних і малопоширених культур в

закритому ґрунті.
Тема 10. Особливості системи захисту рослин від шкідливих організмів в

закритому ґрунті.
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

Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва

Назва дисципліни Стандартизація і управління якістю продукції
рослинництва

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 08. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
ЗК 12. Навички здійснення безпечної
діяльності.
СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого призначення.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Деребон Ігор Юрійович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра ТПЗПР

Результати навчання (уміння та навички):
РН 05. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та

інформаційні технології у професійній діяльності.
РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин та

оперативно реагувати на зміни в законодавстві.
РН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній

діяльності.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Тема 1. Вступ. Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва.
Тема 2. Міжнародне співробітництво зі стандартизації
Тема 3.  Методологічні основи стандартизації.
Тема 4. Кваліметрія –наукова основа оцінювання якості.
Тема 5. Основи управління якістю продукції.
Тема 6. Загальні відомості про вітчизняний та зарубіжний досвід УЯП.



Тема 7. Основи сертифікації продукції рослинництва.
Тема 8. Правові та економічні стандартизації і управління якістю.
Тема 9. Стандартизація провідних зернових та круп’яних культур.
Тема 10. Стандартизація технічних культур.

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

Стандартизація у захисті рослин

Назва дисципліни Стандартизація у захисті рослин
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 08. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
ЗК 12. Навички здійснення безпечної
діяльності.
СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого призначення.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) VІ семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Деребон Ігор Юрійович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра ТПЗПР

Результати навчання (уміння та навички):
РН 05. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та

інформаційні технології у професійній діяльності.
РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин та

оперативно реагувати на зміни в законодавстві.
РН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній

діяльності.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Вступ.  Національна система стандартизації України.
Тема 2. Міжнародне співробітництво зі стандартизації.
Тема 3. Теоретичне забезпечення стандартизації.
Тема 4. Метрологічне забезпечення  стандартизації.
Тема 5. Якість та контроль якості продукції рослинництва.
Тема 6. Управління якістю праці та продукції в рослинництві.
Тема 7. Сертифікація продукції і систем якості.
Тема 8. Стандартизація провідних зернових культур.



Тема 9. Стандартизація технічних  культур.
Тема 10. Правові та економічні аспекти стандартизації та захисту рослин.
Тема 11. Державне регулювання у сфері захисту рослин.
Тема 12. Державне управління у сфері карантину 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

Стратегія і розвиток агробізнесу

Назва дисципліни Стратегія і розвиток агробізнесу
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК08. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
ЗК09. Здатність приймати обґрунтовані
рішення.
ЗК10. Здатність працювати в команді

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Цикл загальної підготовки

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна
робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Освітній ступінь бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

VIII семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Без обмежень

Викладач Швець Тетяна Василівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра інноваційного підприємництва та
інвестиційної діяльності

Результати навчання (уміння та навички):
РН 09. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів діяльності

із захисту і карантину рослин.
РН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, задіяних

у виконанні заходів із захисту і карантину рослин.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Стратегія розвитку підприємства: сутність, передумови виникнення, сучасне
розуміння та стратегічний контекст підприємства

Тема 2. Рівні стратегічного управління підприємством
Тема 3. Стратегічний набір підприємства
Тема 4. Стратегічний аналіз підприємства: оцінювання зовнішнього середовища та

аналіз стратегічного потенціалу підприємства
Тема 5. Сучасний інструментарій стратегічного аналізу реалізації стратегії.
Тема 6. Бізнес-стратегії розвитку підприємства. Застосування експертних оцінок при

розробленні бізнес-стратегії.
Тема 7. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства.
Тема 8. Корпоративна стратегія розвитку підприємства. Матричні методи формування



корпоративної стратегії підприємства.
Тема 9. Загальна характеристика функціональної стратегії.
Тема 10. Методи формування стратегії розвитку підприємства.
Тема 11. Методичний інструментарій вибору оптимальної стратегії в умовах

невизначеності.
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

Технологія переробки та зберігання продукції рослинництва

Назва дисципліни Технологія переробки та зберігання продукції
рослинництва

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого
призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту
і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) V семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Ковальов Віталій Борисович
Кафедра
(яка забезпечує викладання Кафедра ТПЗПР



дисципліни)

Результати навчання (уміння та навички):
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Технології зберігання та переробки продукції рослинництва.
Тема 2. Якість продукції зернових та олійних культур.
Тема 3. Характеристика зернової маси, фізичні та фізіологічні процеси, які

відбуваються в ній при зберіганні.
Тема 4. Післязбиральна обробка зернових мас, очищення зерна.
Тема 5. Активне вентилювання зернових мас.
Тема 6. Сушіння зерна.
Тема 7. Особливості сушіння зерна окремих культур.
Тема 8. Режими та способи зберігання зернових мас.
Тема 9. Способи та режими зберігання корене- та бульбоплодів.
Тема 10. Особливості зберігання овочів, фруктів та ягід.

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

Фітонцидологія

Назва дисципліни Фітонцидологія
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати
технології захисту рослин на об’єктах
сільськогосподарського та іншого
призначення.

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні,
біологічні, організаційно-господарські
методи для довгострокового регулювання
розвитку та поширення шкідливих організмів
до господарсько невідчутного рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкідливості,
ефективності дії корисних організмів,
енергоощадних та природоохоронних
технологій, які забезпечують надійний захист
рослин і екологічну безпеку довкілля.
СК 9. Здатність організовувати заходи із
захисту і карантину рослин підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності
та громадянами, діяльність яких пов'язана з
користуванням землею, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського
та іншого призначення, їх реалізацією,
переробкою, зберіганням і використанням
відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських
вимог.

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
критичних випадків

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії) ОС «Бакалавр»

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна) 202 «Захист і карантин рослин»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр) IV семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну Без обмежень

Викладач Вигера Сергій Михайлович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра захисту рослин



Результати навчання (уміння та навички):
РН 04. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному для

професійної діяльності із захисту і карантину рослин.
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.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

Тема 1. Вступ. Фітонцидологія як наука, її предмет і завдання.
Тема 2. Становлення  фітонцидології.
Тема 3. Фітонцидно-лікарські ресурси природни фітоценозів.
Тема 4. Фітонцидно-лікарські ресурси урболандшафтних  фітоценозів.
Тема 5. Фітонцидно-лікарськи ресурси культурних фітоценозів.
Тема 6. Класифікація і характеристика основних біохімічних сполук, що входять до

складу фітонцидів.
Тема 7. Отруйні для людей і тварин фітонцидні рослини.
Тема 8. Біота, що впливає на фітонцидно-лікарські рослини.
Тема 9. Особливості фітонцидного методу захисту рослин.
Тема 10. Особливості використання фітонцидно-лікарських рослин в

естетично-оздоровчих фіто композиціях.
Тема 11. Особливості використання фітонцидно-лікарських рослин в бджільництві та

апітерапії.
Тема 12. Технологічні параметри та особливості вирощування фітонцидно-лікарських

рослин.
Результати оцінювання (форми, критерії):
Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове
оцінювання.
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»
ОС «БАКАЛАВР»

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи екології
для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Основи екології
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя
ЗК05. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК14. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

загальна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття, екологічні акції

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 2 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

4 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з біології та географії

Викладач Коткова Тетяна Миколаївна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра геодезії та землеустрою



Результати навчання (уміння та навички):. РН02. Знати теоретичні основи геодезії,
вищої та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, земельного
кадастру, складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії,
землеустрою, оцінювання нерухомості;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Екологія як наука про
взаємодію природи і суспільства. Базові поняття екології. Структура і проблеми сучасної
екології. Об’єкти дослідження, методи і основні завдання екології. Загальні закони сучасної
екології. Класифікація екологічних факторів. Сучасні проблеми екології.. Екосистеми.
Біосфера планети та її функціонування. В.І. Вернадський про біосферу та ноосферу.
Атмосфера та гідросфера планети. Вплив діяльності людини на біосферу. Здатність до
самоочищення. Природні ресурси планети та України. Природні ресурси планети. Вичерпні
та невичерпні ресурси. Вичерпні відновні ресурси. Природні ресурси України. Раціональне
використання ресурсів. Закон України «Про раціональне використання природних ресурсів.
Літосфера. Вплив діяльності людини на літосферу. Вплив діяльності людини на грунти.
раціональне використання грунтів.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік за результатами тестування студентів.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Біотехнологія

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Біотехнологія
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя
ЗК05. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК14. Прагнення до збереження навколишнього
середовища

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

загальна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття, екскурсії на виробництво

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 2 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

4 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з біології та хімії

Викладач Коткова Тетяна Миколаївна



Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички): РН02. Знати теоретичні основи геодезії, вищої
та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, земельного кадастру,
складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії,
землеустрою, оцінювання нерухомості;
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Предмет біотехнології,
історія її розвитку. Біологічні об’єкти і методи біотехнології. Мета і завдання біотехнології.
Системи GLP I GMP щодо якості біотехнологічних продуктів. Клітинна інженерія.
Біотехнології утилізації і біоконверсії відходів агропромислового комплексу. Негативний
вплив відходів тваринництва на грунт та геосферу. Біотехнологія виробництва антибіотиків.
Біотехнологія і вакцини майбутнього. ДНК-вакцини. Біотехнології виробництва вітамінів.
Біотехнології виробництва гормонів. Шляхи та методи отримання інтерферонів. Методи
утилізації гною. Традиційні методи. Мінералізація органічних речовин у грунті і
водоймищах. Включення гною до раціонів сільськогосподарських тварин. Біометаногенез та
його етапи. Біотехнології поліпшення стану грунтів завдяки вермікультивуванню.
Використання біогумусу.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік за результатами тестування студентів.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Біогеографія
для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Біогеогафія
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя
ЗК05. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК14. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

загальна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття, екскурсії в природні
екосистеми, екскурсії в заповідні місця.

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 1 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

семестр



Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з біології та географії

Викладач Коткова Тетяна Миколаївна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички): РН02. Знати теоретичні основи геодезії, вищої
та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, земельного кадастру,
складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії,
землеустрою, оцінювання нерухомості
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Біогеографія як наука
про поширення живих організмів та їхніх угрупувань. Основні етапи розвитку біогеографії.
Об’єкти і методи біогеографії. Найважливіші поняття: флора, фауна, біота; рослинність
(рослинний покрив), тваринне населення, біоценоз, екосистема. Основні поділи біогеографії:
загальна біогеографія, ботанічна географія, зоогеографія, екологічна й історична
біогеографія. Біосфера. Центри походження, рясності і таксономічної розмаїтості форм.
Флористичне та фауністичне районування суші. Флора, фауна, біота. Методи флористичних і
фауністичних досліджень. Система флористичного і фауністичного районування суші.
Стисла характеристика флористичних царств, областей і фауністичних областей і
підобластей. Основи історичної географії. Роль геологічних процесів в еволюції біоти: дрейф
континентів, коливання рівня моря, горотворення, геоморфологічні чинники в поширенні
організмів. Історична динаміка кліматів Землі як чинник еволюції біоти. Періоди потеплень,
похолодань, аридизації та їх роль у формуванні ареалів. Роль льодовикового періоду в
поширенні й еволюції живих організмів. Темпи еволюції таксонів рослин, тварин,
мікроорганізмів. Географічна мінливість і географічне видоутворення. Система широтної
зональності. Поняття про зональний, інтра- й екастразональний типи біоценозів. Структура
живого покриву природних зон. Провінційні та регіональні розходження у структурі
природних зон. Висотна поясність. Її співвідношення із широтною зональністю. Чинники, що
зумовлюють верхні межі життя в гірських системах. Уявлення про типи висотної поясності.
Специфічні особливості рослинності й тваринного населення високогірних поясів. Типи
висотної поясності гірських систем України. Основні біоми суші. Поняття біома. Стисла
характеристика біомів тундр, лісів помірного поясу, степів, пустель помірного і тропічного
поясу, вічнозелених жорстколистих лісів і чагарників, тропічних листопадних і постійно
вологих лісів. Особливості їхньої структури і динаміки.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік за результатами тестування студентів.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Прогнозування та оптимізація у землеустрої

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Прогнозування та оптимізація у
землеустрої

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК04. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

професійна підготовка

Методи викладання (лекції,
практичні, командна робота, семінар,
проектна робота, проблемні заняття
тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 3 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

6 семестр



Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з землеустрою, земельного кадастру,
ландшафтознавства

Викладач Дребот Оксана Володимирівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички):. РН02. Знати теоретичні основи
геодезії, вищої та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування,
земельного кадастру, складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та
фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості; РН05. Використовувати методи
збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її систематизації і класифікації
відповідно до поставленого проектного або виробничого завдання;РН10. Володіти
технологіями комп’ютерного оброблення інформації в геоінформаційних системах;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Об’єкт та суб’єкт
прогнозування та оптимізації. Прогнозування та оптимізація земель на національному,
державному та локальному рівнях. Законодавче підгрунття проведення прогнозування та
оптимізації. Механізми проведення прогнозування та оптимізації у землеустрої.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік за результатами тестування студентів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Землевпорядне креслення

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Землевпорядне креслення
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК04. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

професійна підготовка

Методи викладання (лекції,
практичні, командна робота, семінар,
проектна робота, проблемні заняття
тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 3 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

6 семестр



Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з землеустрою, земельного кадастру

Викладач Дребот Оксана Володимирівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички):.
РН02. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, топографічного і

тематичного картографування, земельного кадастру, складання та оновлення карт,
дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості;
РН05. Використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її
систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого
завдання;РН10. Володіти технологіями комп’ютерного оброблення інформації в
геоінформаційних системах;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань).  Підготовка до
креслярських робіт. Виконувати елементи графіки олівцем, рейсфедером, кронциркулем,
кривоніжкою та креслярським пером; викреслювати топографічні та землевпорядні умовні
знаки; копіювати креслення різними способами, в тому числі зі зміною масштабу;
розмножувати креслення за допомогою сучасної копіювальної техніки; ілюмінувати плани
землекористувань з відміткою меж землекористувань та проектних ділянок; викреслювати і
оформляти топографічні плани та віддешифровані аерофотознімки і фотоплани.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік за результатами тестування студентів.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Моніторинг і охорона земель

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Моніторинг і охорона земель
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК10. Здатність розробляти та управляти проектами
ЗК14. Прагнення до збереження навколишнього

середовища.
Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 3 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

5 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з біології, екології та грунтознавства

Викладач Коткова Тетяна Миколаївна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички): РН02. Знати теоретичні основи геодезії, вищої
та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, земельного кадастру,
складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії,
землеустрою, оцінювання нерухомості; РН04. Застосовувати методи і технології створення
державних геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних
знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування,
зведення і експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та
сільськогосподарських комплексів з використанням сучасних наземних і аерокосмічних
методів;РН05. Використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою,
її систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого
завдання;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Поняття
моніторингу земель. Зміст моніторингу земель. Структура моніторингу земель. Завдання
моніторингу земель. Об’єкт та суб’єкт моніторингу земель. Призначення моніторингу
земель. Роль ґрунтів, як природного ресурсу, основної складової земель. Біосферні функції
ґрунтового покриву. Біоекологічна та біогеохімічна функції ґрунтів. Закон України «Про
охорону земель». Земля – основний засіб сільськогосподарського виробництва. Негативний
вплив людини на землі. Позитивний вплив людини на землі. Охорона земель від ерозії та



дефляції. Основні визначення та поняття ерозії. Водна ерозія. Механізм дії. Рівняння змиву.
Вітрова ерозія. Пасовищна ерозія. Іригаційна ерозія. Агротехнічна ерозія. Площинна та
лінійна ерозія. Струменева ерозія. Заходи запобігання розвитку та поширення ерозії.
Організаційно-господарські заходи захисту грунтів від ерозії. Агротехнічні протиерозійні
заходи. Лісомеліоративні заходи запобігання розвитку ерозії. Наслідки радіоактивного
забруднення для ґрунтів. Забруднення ґрунтів у віддалений період радіоактивного
забруднення. Наслідки радіоактивного забруднення для рік, озер, ґрунтових вод і повітря.
Радіаційне забруднення України. Чорнобильська трагедія: наслідки, її вплив на населення та
шляхи вирішення екологічної проблеми. Основні радіоекологічні проблеми Зони
відчуження ЧАЕС. Дегуміфікація ґрунтів. Поняття дегуміфікації та значення гумусу.
Причини та масштаби розвитку дегуміфікації ґрунтів. Статті витрат та статті надходження
поживних речовин у грунт. Роль сівозміни в регулюванні вмісту органічної речовини в
ґрунті. Використання побічної продукції землеробства для поповнення органічної речовини
в ґрунті. Опустелювання та юридизація земель. Девегетація земель.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік за результатами тестування студентів.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Рекультивація з основами маркшердерії
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Рекультивація з основами маркшердерії
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК10. Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК14. Прагнення до збереження навколишнього

середовища.
Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 3 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

5 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з геодезії та основні поняття екології

Викладач Залужна Валентина Володимирівна
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра Геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички): РН02. Знати теоретичні основи геодезії,
вищої та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, земельного
кадастру, складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії,
землеустрою, оцінювання нерухомості; РН04. Застосовувати методи і технології створення
державних геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних
знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування,
зведення і експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та
сільськогосподарських комплексів з використанням сучасних наземних і аерокосмічних
методів;РН05. Використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою,
її систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого
завдання;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): що таке
рекультивація. Етапи рекультивації. Передумови вибору напряму рекультивації земель.
Об'єкти і задачі рекультивації. Термінологія. Площі та поширеність порушених земель в
Україні. Класифікація порушених і природно-техногенних ландшафтів. Особливості
використання деревних та кущових порід під час лісової рекультивації Типи лісових культур
на відвалах. Розробка схем змішування деревних і кущових порід для різних об’єктів
рекультивації

Результати оцінювання (форми, критерії)



Залік, за результатами тестування студентів.
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Оцінка господарської придатності рельєфу
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Оцінка господарської придатності
рельєфу

Назва загальної компетентності, на розвиток якої
спрямована дисципліна

ЗК04. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні, командна
робота, семінар, проектна робота, проблемні заняття
тощо)

Лекції, лабораторні

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 2 курс

Спеціальність (для якої пропонується дисципліна) 193 “Геодезія та землеустрій”
Терміни вивчення дисципліни (семестр) 4 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати
дисципліну

Базові знання із загальних дисциплін

Викладач Карась Ірина Федорівна
Кафедра (яка забезпечує викладання дисципліни) Геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички).
РН02. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, топографічного і
тематичного картографування, земельного кадастру, складання та оновлення карт,
дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості;
РН03. Знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального використання,
охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному, локальному і
господарському рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів
нерухомості та обмежень у їх використанні; РН07. Використовувати методи і технології
землевпорядного проектування, територіального та господарського землеустрою, планування
використання та охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного земельного
кадастру;
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Рельєф як об'єкт
господарського використання. Дискретний і континуальний підходи у дослідженнях морфології
рельєфу. Алгоритм обґрунтування проектів господарського використання рельєфу і ландшафтів.
Пошук інформації та інвентаризація природних ресурсів для визначення напрямків нового
господарського освоєння або його змін. Оцінка ступеня придатності властивостей ландшафту
його компонентів для конкретного виду природокористування. Ландшафтно-екологічний
прогноз наслідків реалізації господарського проекту для рельєфу і ландшафту. Оцінка
придатності рельєфу і ландшафтів для рекреації. Зв’язок рельєфу з ландшафтними системами.
Визначення вертикального розчленування рельєфу. Визначення горизонтального розчленування
рельєфу. Інженерно-геоморфологічна характеристика автомобільних доріг. Побудова



поздовжнього профілю дороги. Побудова карти потенційної небезпеки розвитку ерозії на
схилах. Робота з цифровими моделями рельєфу (ЦМР). Створення карти еколого-технологічних
груп ґрунтів на основі ЦМР

Результати оцінювання (форми, критерії). Залік за результатами тестування студентів.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кадастр населених пунктів

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Кадастр населених пунктів
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК04. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, практичні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 2 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 4 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання закономірностей функціонування
землі як природного ресурсу і засобу виробництва;

питання теорії державного земельного кадастру

Викладач Карась Ірина Федорівна
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра Геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички): РН02. Знати теоретичні основи геодезії, вищої
та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, земельного кадастру,
складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії,
землеустрою, оцінювання нерухомості; РН03. Знати нормативно-правові засади забезпечення
питань раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель на національному,
регіональному, локальному і господарському рівнях, процедур державної реєстрації
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні; РН07.
Використовувати методи і технології землевпорядного проектування, територіального та
господарського землеустрою, планування використання та охорони земель, кадастрових
знімань та ведення державного земельного кадастру;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): загальна
характеристика кадастру населених пунктів. Ведення земельного кадастру населених
пунктів. Інвентаризація і облік земель в населених пунктах. Складові частини і порядок
ведення кадастру населених пунктів. Зонування території населених пунктів та організація
містобудівного кадастру. Земельно-господарський устрій населених пунктів. Обстеження та
складання обліково-технічної документації по будівлі, будовою, спорудженню для
оформлення інвентарної справи. Виготовлення технічного паспорта на гараж, квартиру,
дачний будинок. Грошова оцінка земель населеного пункту. Оцінка об’єктів нерухомості в
Україні. Створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Договір найму
(оренди) житла. Умови та порядок укладення. Підстави розірвання.



Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік, за результатами тестування студентів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Меліорація земель

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Меліорація земель
Назва загальної компетентності, на розвиток якої
спрямована дисципліна

ЗК04. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях. ЗК14. Прагнення до

збереження навколишнього середовища.
Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні, командна
робота, семінар, проектна робота, проблемні
заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 3 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

5 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати
дисципліну

Базові знання з екології

Викладач Довбиш Лариса Леонідівна
Кафедра (яка забезпечує викладання дисципліни) Кафедра ґрунтознавства і землеробства

Результати навчання (уміння та навички): РН07. Використовувати методи і технології
землевпорядного проектування, територіального та господарського землеустрою, планування
використання та охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного земельного
кадастру; РН11. Володіти методами землевпорядного проектування, територіального і
господарського землеустрою, планування використання та охорони земель з врахуванням
впливу низки умов соціально-економічного, екологічного, ландшафтного,
природо-охоронного характеру та інших чинників;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Вступ до сільськогосподарських меліорацій. Основні відомості про сільськогосподарську

гідрологію. Основні відомості про осушення і осушувальні системи. Гідравлічні та
гідрологічні розрахунки в осушувальних меліораціях. Агролісомеліорація і
лісовпорядкування. Визначення і розрахунок водно-фізичних властивостей ґрунту
(Водорежимні розрахунки). Розрахунок загальних вологозапасів, запасів продуктивної
вологи, поглинаючу і водоутримуючу здатність ґрунту. Водний режим осушуваної території
(розрахунок водного балансу кореневмісного шару ґрунту за вегетаційний період).
Встановлення типу осушувальної системи. Розміщення захисних лісових насаджень
полезахисних та водорегулюючих (стокорегулюючих) лісових смуг на привододільному і
присітковому земельних фондах.



Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік, за результатами тестування студентів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Фізична географія та геоморфологія

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Меліорація земель
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК04. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях. ЗК14. Прагнення до збереження

навколишнього середовища.
Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 3 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

5 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з екології

Викладач Довбиш Лариса Леонідівна
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра ґрунтознавства і землеробства

Результати навчання (уміння та навички): РН07. Використовувати методи і технології
землевпорядного проектування, територіального та господарського землеустрою, планування
використання та охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного земельного
кадастру; РН11. Володіти методами землевпорядного проектування, територіального і
господарського землеустрою, планування використання та охорони земель з врахуванням
впливу низки умов соціально-економічного, екологічного, ландшафтного,
природо-охоронного характеру та інших чинників;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань).
Фізична географія як наукова дисципліна Географічна оболонка Землі. Літосфера і рельєф
Землі Атмосфера Землі. Клімат Гідросфера Землі Біосфера Землі Природні та антропогенні
комплекси. Екологічні проблеми. Основні методологічні положення геоморфології та етапи її
становлення. Визначення геоморфології як науки, об’єкт, предмет, завдання і методи
геоморфології. Загальні закономірності будови рельєфу Землі. Чинники і процеси
рельєфоутворення. Джерела енергії ендо- та екзогенних процесів формування рельєфу.



Будова земної кори та її вплив на формування планетарних форм рельєфу. Ендогенні процеси
та рельєф. Екзогенні процеси та рельєф.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік, за результатами тестування студентів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Ґеологія і геоморфологія та ґрунтознавство з основами землеробства

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Меліорація земель
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК04. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях. ЗК14. Прагнення до збереження

навколишнього середовища.
Цикл дисциплін (загальна, або
професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 3 курс

Спеціальність (для якої пропонується
дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

5 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з екології

Викладач Довбиш Лариса Леонідівна
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра ґрунтознавства і землеробства

Результати навчання (уміння та навички): РН07. Використовувати методи і технології
землевпорядного проектування, територіального та господарського землеустрою, планування
використання та охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного земельного
кадастру; РН11. Володіти методами землевпорядного проектування, територіального і
господарського землеустрою, планування використання та охорони земель з врахуванням
впливу низки умов соціально-економічного, екологічного, ландшафтного,
природо-охоронного характеру та інших чинників;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Загальні відомості про Землю, земну кору, рельєф. Зміст геології і геоморфології та

об’єкти вивчення. Основні етапи геологічного розвитку Землі та її рельєфу. Літосфера та



поняття про геологічні ендогенні процеси. Гіпергенез, його біогеохімічні та
рельєфоформуючі наслідки. Кора вивітрювання, її види. Ґрунт і його специфічні умови
утворення. Ґрунтознавство як наука, структура ґрунтознавчої науки, її розділи, завданні і
методи досліджень. Родючість ґрунту. Органічна частина ґрунту. Вбирна здатність та реакція
ґрунту. Фізичні і фізико-механічні властивості ґрунтів. Водні властивості ґрунтів. Типи
водного режиму, їх характеристика. Повітряні властивості ґрунту та повітряний режим
ґрунтів. Теплові властивості та тепловий режим ґрунтів. Системи землеробства, їх
характеристика. Наукові основи сівозміни. Класифікація сівозмін. Проектування,
впровадження і освоєння сівозмін.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік, за результатами тестування студентів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інженерна інфраструктура територій
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни Інженерна інфраструктура територій
Назва загальної компетентності, на розвиток якої
спрямована дисципліна

ЗК03. Здатність до абстрактного мислення,
аналізу та синтезу; ЗК10. Здатність
розробляти та управляти проектами.

Цикл дисциплін (загальна, або професійна
підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні, командна
робота, семінар, проектна робота, проблемні
заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття, семінар

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 2 курс

Спеціальність (для якої пропонується
дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 4 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати
дисципліну

Загальні поняття з курсу
ландшафтознавства, топографії,

землеустрою та інженерної графіки
Викладач Дребот Оксана Володимирівна
Кафедра (яка забезпечує викладання дисципліни) Кафедра Геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички): РН02. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та
інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, земельного кадастру,
складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою,
оцінювання нерухомості; РН04. Застосовувати методи і технології створення державних
геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань
місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування, зведення і
експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та сільськогосподарських
комплексів з використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів; РН05.
Використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її систематизації і
класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого завдання;



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Інженерна інфраструктура територій як наукова дисципліна. Класифікація інженерних споруд і
мереж. Захисні лісові насадження – як елемент організації територій. Контурно-меліоративна
організація території (КМОТ). Обґрунтування і оцінка протиерозійного комплексу. Особливості
проектування інженерних споруд та їх компонування. Агролісомеліоративні протиерозійні
заходи. Земельний сервітут. Ерозія та дефляція ґрунтів. Класифікація форм схилів для
визначення типів ерозійно-небезпечного рельєфу. Класифікація інженерних споруд і мереж.
Проектування об’єктів інженерної інфраструктури території та компонування їх з існуючими
інженерними спорудами (у межах та поза межами населених пунктів). Контурно-меліоративна
організація території (КМОТ). Проектування охоронних зон навколо (вздовж) об’єктів
інженерної інфраструктури. Складання договору про встановлення земельного сервітуту.
Класифікація форм схилів для визначення типів ерозійно небезпечного рельєфу. Визначення
стадій розвитку та елементів яру

Результати оцінювання (форми, критерії) Залік за результатами тестування студентів.
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методи наукових досліджень в землеустрої

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Методи наукових досліджень в землеустрої
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу; ЗК10. Здатність розробляти та управляти

проектами.
Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 2 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

4 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з математики, геодезії

Викладач Коткова Тетяна Миколаївна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички):. РН02. Знати теоретичні основи геодезії, вищої
та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, земельного кадастру,
складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії,



землеустрою, оцінювання нерухомості; РН04. Застосовувати методи і технології створення
державних геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних
знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування,
зведення і експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та
сільськогосподарських комплексів з використанням сучасних наземних і аерокосмічних
методів; РН05. Використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою,
її систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого
завдання;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Наука та її роль у
розвитку суспільства. Базові поняття, об’єкт та предмет науки. Предмет науки. Обєкт науки.
Наукова (науково-дослідна) діяльність. Класифікація наук. Фундаментальні та прикладні
науки. Поняття, категорії та судження. Наукові терміни. Наукові принципи. Закони.
Положення, вчення та концепція науки. Емпірічний рівень дослідження. Поняття факту.
Методологічні основи наукового знання. Методи та методологія наукових досліджень.
Загальнонаукові й філософські методи наукових досліджень. Загальнологічні методи:
аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, аксіома та гіпотеза. Науковий експеримент.
Наукова інформація: пошук, накопичення і обробка. Робота із джерелами інформації.
Експериментальні розробки. Планування науково-дослідної роботи. Формулювання теми
наукового дослідження. Обґрунтування актуальності обраної теми. Наукова проблема та
наукова тема. Актуальність досліджень. Постановка мети й конкретних завдань
дослідження. Вибір методу (методики) проведення дослідження. Науковий і
науково-технічний результат. Державна науково-технічна політика. Пріоритети наукових
досліджень. Характеристика наукового дослідження. Наукове дослідження, його етапи.
Ефективність наукових досліджень. Впровадження завершених наукових досліджень у
виробництво.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік за результатами тестування студентів.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

GNSS спостереження в прикладних задачах геодезії
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни GNSS спостереження в прикладних задачах геодезії
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК08 Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

8 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Електронні геодезичні прилади

Викладач Гуреля Віталій Вікторович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Геодезії та землевпорядкування

Результати навчання (уміння та навички):
РН04. Застосовувати методи і технології створення державних геодезичних мереж та
спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості,
топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування, зведення і експлуатації
інженерних споруд, громадських, промислових та сільськогосподарських комплексів з
використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів; РН06. Використовувати геодезичне
і фотограмметричне обладнання і технології, методи математичного оброблення геодезичних і
фотограмметричних вимірювань; РН09. Обробляти результати геодезичних вимірювань,
топографічних і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та
комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних;
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Вступ до вивчення дисципліни «GNSS спостереження в прикладних задачах геодезії».
Структура роботи GNSS. Основні чинники, що впливають на точність GNSS спостереження.
Джерело похибок при GNSS спостереженні. Супутникова апаратура при GNSS спостереженні
Системи часу. Сучасний стан глобальної супутникової системи. Поняття про мережі
перманентних станцій та використання їх даних при GNSS –спостереженні. Опрацювання
даних GNSS –спостереження. Побудова геодезичних мереж супутниковими методами.



Проектування і планування робіт при супутникових вимірюваннях. Метрологічна атестація
супутникових приймачів
Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік за результатами тестування студентів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи геоінформатики

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Основи геоінформатики
Назва загальної компетентності, на розвиток
якої спрямована дисципліна

ЗК08 Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Загальна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна робота,
проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 8 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати
дисципліну

Базові знання з комп’ютерних технологій та
основні поняття картографії

Викладач Дребот Оксана Володимирівна
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра Геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички): РН04. Застосовувати методи і технології
створення державних геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж,
топографічних знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування,
проектування, зведення і експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та
сільськогосподарських комплексів з використанням сучасних наземних і аерокосмічних
методів; РН06. Використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і технології,
методи математичного оброблення геодезичних і фотограмметричних вимірювань; РН09.
Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з
використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи
керування базами даних;
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Основи геоінформатики. Поняття, предмет, мета та завдання. Загальний опис наукової
дисципліни. Застосування геоінформатики та її зв’язок з іншими дисциплінами.
Програмні засоби ГІС для роботи з просторовими даними. Основні функції роботи з даними,
базові модулі ГІС. Геоінформаційні системи сучасності. Функції геоінформаційних систем та
технологій, класифікація сучасних ГІС. Представлення інформації в ГІС. Методи та технології
візуалізації інформації вгеоінформаційних системах. Тематичне картографування, карта як



засіб візуалізації. Аналітичних можливостей світових лідерів програмного ГІС-забезпечення
комерційного та OpenSource спрямування. Характеристика, переваги та недоліки. Особливості
використання Геоінформаційних систем відкритого доступу (OpenSource). Особливості
використання Геоінформаційних систем ESRI. Особливості використання ГІС-пакета MapInfo
Professional. Особливості використання картографічної системи Digitals.
Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік, за результатами тестування студентів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Створення геоінформаційних платформ
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Створення геоінформаційних платформ
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК08 Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

лекції, практичні

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни 8 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

ГІС і бази даних, Інженерна графіка, Картографія

Викладач Гуреля Віталій Вікторович
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Геодезії та землевпорядкування

Результати навчання (уміння та навички):
РН04. Застосовувати методи і технології створення державних геодезичних мереж та
спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості,
топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування, зведення і
експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та сільськогосподарських
комплексів з використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів; РН06.
Використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і технології, методи
математичного оброблення геодезичних і фотограмметричних вимірювань; РН09.
Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з
використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і
системи керування базами даних;
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):



Поняття та завдання геопорталів. Модульна архітектура програмного забезпечення для
створення геоінформаційних платформ. Публічність у веденні містобудівної діяльності.
Методи аналізу геопросторової інформації. Організація доступу до геоінформаційних
платформ. Автоматизований пошук інформації та детальний перегляд даних в режимі
суміщення з популярними картографічними ресурсами. Автоматизація процесів ведення
інформації та організація баз даних. Організація оперативного доступу, адміністрування та
актуалізацію планово-картографічних даних, ортофотопланів, цифрових тематичних карт.
Створення регламентів доступу до інформаційних ресурсів шляхом присвоєнню ролей
користувачам системи (адміністратор, оператор, редактор).
Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік за результатами тестування студентів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Аерофотозйомка в геодезії
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Аерофотозйомка в геодезії
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК05. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

8 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Геодезія, Електронні геодезичні прилади

Викладач Гуреля Віталій Вікторович
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Геодезії та землевпорядкування

Результати навчання (уміння та навички): РН02. Знати теоретичні основи геодезії,
вищої та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, земельного
кадастру, складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії,
землеустрою, оцінювання нерухомості; РН09. Обробляти результати геодезичних
вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних
технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних; РН10.
Володіти технологіями комп’ютерного оброблення інформації в геоінформаційних
системах;



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Види аерофотозйомки.
Типи безпілотних літальних апаратів
Планування та виконання зальотів з використанням БПЛА
Особливості обробки матеріалів аерознімання
Сфери застосування даних аерофотозйомки
Методи прив’язки ортофотопланів до системи геодезичних координат

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік, за результатами тестування студентів.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Аерофотозйомка в сільському господарстві
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Аерофотозйомка в геодезії
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК05. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

8 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Геодезія, Електронні геодезичні прилади

Викладач Гуреля Віталій Вікторович
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Геодезії та землевпорядкування

Результати навчання (уміння та навички): РН02. Знати теоретичні основи геодезії,
вищої та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, земельного
кадастру, складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії,
землеустрою, оцінювання нерухомості; РН09. Обробляти результати геодезичних
вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних
технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних; РН10.
Володіти технологіями комп’ютерного оброблення інформації в геоінформаційних
системах;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):
Особливості аерофотозйомки в сільському господарстві.
Практичне використання сільськогосподарської авіатехніки
Алгоритм проведення аерофотозйомки.
Типи безпілотних літальних апаратів
Планування та виконання зальотів з використанням БПЛА
Сфери застосування результатів аерофотозйомки в сільському господарстві

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік, за результатами тестування студентів.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Державна експертиза в землеустрої

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Державна експертиза в землеустрої
Назва загальної
компетентності, на розвиток
якої спрямована дисципліна

ЗК15. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів економічної діяльності)

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна
підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції,
практичні, командна робота,
семінар, проектна робота,
проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор
філософії)

Бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується
дисципліна)

193 “Геодезія та землеустрій”

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

7 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які
хочуть обрати дисципліну

Базові знання із загальних та професійних дисциплін

Викладач Карась Ірина Федорівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички). РН08. Розробляти проекти землеустрою,
землевпорядної і кадастрової документації та документації з оцінки земель, складати карти і
готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних технологій, геоінформаційних
систем і цифрової фотограмметрії; РН09. Обробляти результати геодезичних вимірювань,
топографічних і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та
комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних; РН10. Володіти
технологіями комп’ютерного оброблення інформації в геоінформаційних системах;
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Структурні
особливості державної землевпорядної експертизи. Поняття про державну землевпорядну
експертизу. Правові особливості державної експертизи у землеустрої. Принципи проведення
державної експертизи у землеустрої. Особливості проведення державної землевпорядної
експертизи. Визначення основних нормативно-правових документів щодо регулювання
державної експертизи землевпорядної документації. Процедура організації проведення



державної експертизи землевпорядної та земле оціночної документації. Аналіз понять форм
та видів державної експертизи. Процедура проведення державної експертизи землевпорядної
документації.

Результати оцінювання (форми, критерії). Залік за результатами тестування студентів.
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Експертна оцінка земель
для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Експертна оцінка земель
Назва загальної
компетентності, на розвиток
якої спрямована дисципліна

ЗК15. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів економічної діяльності)

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна
підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції,
практичні, командна робота,
семінар, проектна робота,
проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор
філософії)

Бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується
дисципліна)

193 “Геодезія та землеустрій”

Терміни вивчення дисципліни 7 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які
хочуть обрати дисципліну

Базові знання із загальних та професійних дисциплін

Викладач Карась Ірина Федорівна
Кафедра (яка забезпечує
викладання дисципліни)

Геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички).
РН08. Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та

документації з оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням
комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії;

РН09. Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових
знімань, з використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів
і системи керування базами даних;

РН10. Володіти технологіями комп’ютерного оброблення інформації в
геоінформаційних системах;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Інформаційна
база оцінки земельних ділянок. Загальні положення проведення експертної грошової оцінки



земельних ділянок. Принципи експертної оцінки земельних ділянок. Методичні підходи до
експертної оцінки земельних ділянок. Узгодження результатів та складання звіту з експертної
грошової оцінки. Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення. Експертна
грошова оцінка земель. Нормативна база грошової оцінки земель. порядок проведення
грошової оцінки земель в Україні. Інформаційна база для визначення витрат на освоєння і
облаштування території. Грошова оцінка окремої земельної ділянки. Грошова оцінка земель
несільськогосподарського призначення.

Результати оцінювання (форми, критерії). Залік за результатами тестування студентів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Проектування доріг місцевого значення
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Проектування доріг місцевого значення
Назва фахової компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК10. Здатність розробляти та управляти проектами

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 2 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

4 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові поняття геодезії, землевпорядного
проектування, геології, геоморфології, ґрунтознавства,

меліорації земель
Викладач Дребот Оксана Володимирівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра Геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички): РН07. Використовувати методи і технології
землевпорядного проектування, територіального та господарського землеустрою,
планування використання та охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного
земельного кадастру;
РН08. Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та
документації з оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням
комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії;



РН11. Володіти методами землевпорядного проектування, територіального і
господарського землеустрою, планування використання та охорони земель з врахуванням
впливу низки умов соціально-економічного, екологічного, ландшафтного,
природо-охоронного характеру та інших чинників;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Загальні відомості про транспорт. Види транспорту. Класифікація автомобільних доріг.
Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства.
Види вишукувань, їх зміст. Стадійність проектування. Проектування доріг місцевого
значення на території сільської ради. Поняття про щільність доріг. Вантажонапруженість та
інтенсивність руху, їх розрахунок. Особливості проведення економічного обґрунтування
внутрішньогосподарських дорожніх мереж.
Проектування автомобільної дороги в плані. Поняття траси і плану траси. Основні правила
трасування дороги на місцевості. Особливості трасування дороги в різних природних
умовах. Розрахунок прямих і кривих ділянок траси. Розрахунок і оформлення плану траси.
Забезпечення видимості в плані. Смуга відведення від дорогу.
Водовідведення на автомобільних дорогах. Причини зволоження земляного полотна.
Відведення поверхневих вод. Відведення ґрунтових вод. Водопропускні споруди.
Проектування повздовжнього профілю дороги. Поняття про поздовжній профіль. Вихідні
дані, необхідні для проектування дороги у повздовжньому профілі. Послідовність
проектування дороги в повздовжньому профілі. Правила проектування поздовжнього
профілю (похил, крок проектування, робочі відмітки, перехід через водотоки). Принципи
нанесення проектної лінії на повздовжній профіль.
Проектування поперечного профілю автомобільних доріг і вулиць населених місць.
Елементи дороги в поперечному профілі. Магістральні вулиці міст. Селищні та сільські
вулиці. Дорога в насипі, у виїмці та в нульових відмітках. Типові та індивідуальні
поперечні профілі земляного полотна доріг місцевого значення.
Організація дорожньо-будівельних робіт. Організація будівництва доріг місцевого
значення.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік за результатами тестування студентів.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Прикладна (інженерна) геодезія

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Прикладна (інженерна) геодезія

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК10. Здатність розробляти та управляти
проектами

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

професійна підготовка

Методи викладання (лекції,
практичні, командна робота, семінар,
проектна робота, проблемні заняття
тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 2 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

4 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з геодезії та вищої геодезії,
супутникової геодезії та сферичної астрономії

Викладач Дребот Оксана Володимирівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички):.



РН07. Використовувати методи і технології землевпорядного проектування, територіального
та господарського землеустрою, планування використання та охорони земель, кадастрових
знімань та ведення державного земельного кадастру;
РН08. Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та
документації з оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням
комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії;
РН11. Володіти методами землевпорядного проектування, територіального і господарського
землеустрою, планування використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов
соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, природо-охоронного характеру та
інших чинників;
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Використання методів
геодезії та вищої геодезії для прикладних задач у сфері геодезії та землеустрою. Кадастр і
моніторинг земель. Геоінформатика і картографія. Фотограметрія та дистанційне зондування
землі.
Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік за результатами тестування студентів.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Прогнозування використання земель
для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Прогнозування використання земель
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК10. Здатність розробляти та управляти проектами,
ЗК14. Прагнення до збереження навколишнього

середовища
Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

7 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з математики, землеустрою

Викладач Коткова Тетяна Миколаївна
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички):
РН03. Знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального

використання, охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному,
локальному і господарському рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок,
інших об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні;

РН07. Використовувати методи і технології землевпорядного проектування,
територіального та господарського землеустрою, планування використання та охорони
земель, кадастрових знімань та ведення державного земельного кадастру;

РН11. Володіти методами землевпорядного проектування, територіального і
господарського землеустрою, планування використання та охорони земель з врахуванням
впливу низки умов соціально-економічного, екологічного, ландшафтного,
природо-охоронного характеру та інших чинників;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Поняття
прогнозу та прогнозування. Суть наукового передбачення. Об’єкт та суб’єкт прогнозування.
Принципи та вимоги до прогнозування. Зміст наукового прогнозування використання
земель. Методи прогнозування. Порядок прогнозування. Етапи прогнозування. Функції
прогнозування. Роль і місце прогнозу в розвитку суспільних та земельних відносин,
організації раціонального та ефективного використання земель. Типи прогнозів. Поділ



прогнозів за часом випередження та масштабністю. Проблемно-цільові критерії поділу
прогнозів. Класифікація прогнозів за критерієм співвідношення з різними формами
конкретизації управління. Етапи прогнозування. Стан використання земельних ресурсів в
розвинених країнах світу. Стан використання земельних ресурсів України. Принципи
довгострокового прогнозування. Стадії прогнозування. Переваги і недоліки використання
земельних ресурсів в системі планової економіки. Державне регулювання питань
соціально-економічного планування при прогнозуванні використання земельних ресурсів.
Ппослідовність процесу прийняття рішень при прогнозуванні використання земель.
Проблеми щодо реформування земельних відносин та управління землекористуванням в
сучасних умовах.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік за результатами тестування студентів.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Садово-паркове та ландшафтне будівництво
для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Садово-паркове і ландшафтне будівтвониц
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК14. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

загальна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття, екскурсії в природні
парки, ботанічний сад університету..

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни 7 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з біології та географії

Викладач Коткова Тетяна Миколаївна
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички):
РН03. Знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального використання,
охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному, локальному і
господарському рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів
нерухомості та обмежень у їх використанні;
РН07. Використовувати методи і технології землевпорядного проектування, територіального та
господарського землеустрою, планування використання та охорони земель, кадастрових знімань
та ведення державного земельного кадастру;
РН11. Володіти методами землевпорядного проектування, територіального і господарського
землеустрою, планування використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов
соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, природо-охоронного характеру та інших
чинників;
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Напрямки розвитку
ландшафтної архітектури. Взаємодія природних та міських ландшафтів у містобудівельній
практиці. Проблеми формування ландшафтів відкритих просторів. Ознайомлення з типами
ландшафтів. Компоненти та елементи ландшафту. Функціональні міські ландшафти.



Садово-паркове будівництво. Процес створення садово-паркових об'єктів. Перенесення проектів
землеустрою в натуру. Розбивочні роботи. Проектування та будівництво дорожньо-стежкової
мережі. Комунікації. Газони. Клумби. Підбір квіткових композицій. Отруйні рослини на
клумбах. Газони. Гаї. Підбір дерев та кущів для ландшафтних угруповань. Малі архітектурні
форми. Садові лавочки та гойдалки. Дитячі майданчики. Використання сучасних технічних
новинок в ландшафтному оздобленні (сонячні батареї, вітрогенератори тощо).
Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік за результатами тестування студентів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метрологія, сертифікація та стандартизація в землеустрої

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Метрологія, сертифікація та стандартизація в
землеустрої

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК14. Прагнення до збереження навколишнього
середовища

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

загальна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття,

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 2 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

4 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з математики та правознавства

Викладач Коткова Тетяна Миколаївна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички):. РН02. Знати теоретичні основи геодезії,
вищої та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, земельного
кадастру, складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії,
землеустрою, оцінювання нерухомості; РН06. Використовувати геодезичне і
фотограмметричне обладнання і технології, методи математичного оброблення геодезичних
і фотограмметричних вимірювань; РН09. Обробляти результати геодезичних вимірювань,
топографічних і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та
комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних;



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Суть метрології,
стандартизації та сертифікації. Основні визначення метрології. Визначення метрології
згідно «ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення». та «Закону України «Про
метрологію та метрологічну діяльність». Об’єкти стандартизації. Суб’єкти стандартизації.
Визначення та основні положення сертифікації. Сертифікація в Україні. Держстандарт
України. Предмет, основні завдання, методи та засоби метрології. Перші міри довжини та
площі. Міри довжини та площі інших країн в давнину. Сучасні одиниці вимірювань.
Міжнародна система СІ. Предмет і задачі метрології. Методи вимірювання. Фізичні
величини як об’єкт вимірів. Єдність і точність вимірювань. Класифікація вимірювань.
Методи вимірювань. Класифікація еталонів. Перспективи розвитку еталонів. Калібрування
та повірка засобів вимірювання. Поняття про погрішність та її джерела. Визначення
сертифікації. Предмет, об’єкт і завдання сертифікації. Третя сторона. Відповідність.
Сертифікат відповідності. Знак відповідності. Предмет сертифікації. Об’єкт сертифікації.
Обов’язкова сертифікація. Добровільна сертифікація. Організація робіт з стандартизації.
Порядок впровадження стандартів. Державний нагляд за додержанням
нормативно-правових актів в сфері геодезії та картографії. Нормативні документи зі
стандартизації в земле порядкуванні. Категорії та види стандартів. Міжнародна і
регіональна стандартизація. Провідні міжнародні організації зі стандартизації. Міжнародні
стандарти ISO 9000, 14000. Європейські організації зі стандартизації.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік за результатами тестування студентів.



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кадастр природних ресурсів

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Кадастр природних ресурсів
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК14. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

загальна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття, екскурсії в природні
екосистеми

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 2 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни 4 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з біології та географії

Викладач Коткова Тетяна Миколаївна
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички): РН02. Знати теоретичні основи геодезії,
вищої та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, земельного
кадастру, складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії,
землеустрою, оцінювання нерухомості; РН06. Використовувати геодезичне і
фотограмметричне обладнання і технології, методи математичного оброблення геодезичних
і фотограмметричних вимірювань; РН09. Обробляти результати геодезичних вимірювань,
топографічних і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та
комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних;



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). Загальні відомості
про кадастр природних ресурсів. Характеристика державного земельного кадастру.
Земельні ресурси як об’єкт державного земельного кадастру. Структура й зміст
регіонального кадастру природних ресурсів Нормативно правова база кадастрів природних
ресурсів. Організаційне забезпечення регіонального кадастру природних ресурсів..
Інформаційне забезпечення земельнокадастрових даних. Водний кадастр. Вода як
природний ресурс. Нормативна база водного кадастру. Принципова схема і особливості
формування регіонального водного кадастру. Басейнове управління. Лісовий кадастр.
Лісова типологія. Бонітет лісових насаджень. Районування лісів. Кадастр
природно-рослинних ресурсів. Кадастр ресурсів мисливської фауни та
мінерально-сировинних ресурсів. Економічна оцінка мисливських угідь. Кадастр
мінерально-сировинних ресурсів. Запаси корисних копалин в Україні. Використання надр
в Україні (правові аспекти) .
Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік за результатами тестування студентів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методологія зонування земель

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Методологія зонування земель
Назва загальної компетентності, на розвиток якої
спрямована дисципліна

ЗК 10. Здатність розробляти та
управляти проектами.

Цикл дисциплін (загальна, або професійна підготовка) Цикл професійної підготовки
Методи викладання (лекції, практичні, командна робота,
семінар, проектна робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс (бакалавр/магістр/доктор
філософії)

Бакалавр, 3 курс

Спеціальність (для якої пропонується дисципліна) 193 «Геодезія та землеустрій»
Терміни вивчення дисципліни (семестр) 5 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати
дисципліну

Без обмежень

Викладач Залужна Валентина Володимирівна
Кафедра (яка забезпечує викладання дисципліни) Кафедра геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички):.
РН 02. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, топографічного і
тематичного картографування, земельного кадастру, складання та оновлення карт,
дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості.
РН 05. Використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її
систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого завдання.
РН 07. Використовувати методи і технології землевпорядного проектування, територіального та
господарського землеустрою, планування використання та охорони земель, кадастрових знімань



та ведення державного земельного кадастру.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань).
Теми лекцій:
Законодавство України про зонування території.
Загальні положення зонування території.
Склад та зміст зонінгу.
Основні типи зон.
Основні етапи розроблення зонінгу.
Теми лабораторних занять:
Ознайомлення з нормативними документами щодо зонування земель.
Містобудівний регламент, його основна суть.
Пояснювальна записка та графічна частина зонінгу.
Основні типи зон на схемі зонування.
Аналітичний етап розроблення зонінгу.
Схеми зонування території та розроблення пояснювальної записки зонінгу.
Результати оцінювання (форми, критерії)
Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове
оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи управління земельними ресурсами

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Основи управління земельними ресурсами
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 10. Здатність розробляти та управляти проектами.

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Цикл професійної підготовки

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 3 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

5 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Без обмежень

Викладач Залужна Валентина Володимирівна
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра Геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички):
РН 02. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, топографічного і



тематичного картографування, земельного кадастру, складання та оновлення карт,
дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості.
РН 05. Використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її
систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого
завдання.
РН 07. Використовувати методи і технології землевпорядного проектування, територіального
та господарського землеустрою, планування використання та охорони земель, кадастрових
знімань та ведення державного земельного кадастру.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): місце і роль
земельних ресурсів у суспільному виробництві та функціонуванні біосфери. Особливості
земельних ресурсів як основного засобу виробництва у сільському господарстві.
Таксономічні одиниці земельного фонду. Основні екологічні функції земельних ресурсів.
Історичні етапи формування земельної власності. Сучасний етап формування власності на
землю. Елементи права власності на земельну ділянку володіння, користування та
розпорядження. Обмеження права власності та користування земельною ділянкою. Сучасний
стан і використання земельних ресурсів України. Ринок землі.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік, за результатами тестування студентів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГІС в охороні навколишнього середовища
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни ГІС в охороні навколишнього середовища
Назва загальної компетентності, на розвиток
якої спрямована дисципліна

ЗК08. Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Загальна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна робота,
проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 8 семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати
дисципліну

Базові знання з геодезії та ГІС і бази даних

Викладач Гуреля Віталій Вікторович
Кафедра (яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра Геодезії та землеустрою



Результати навчання (уміння та навички):
РН08. Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та
документації з оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням
комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії;
РН09. Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових
знімань, з використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних
засобів і системи керування базами даних;
РН10. Володіти технологіями комп’ютерного оброблення інформації в геоінформаційних
системах;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)
Використання геоінформаційних систем для  моніторингу стану навколишнього
природного середовища. Можливості використання методів ГІС в природоохоронній справі
та у дослідженні екологічних проблем. аналіз багатовимірних даних з використанням
цифрових карт. Дистанційне зондування Землі у природоохоронній діяльності.
Відображення геопросторових об’єктів та їх характеристик на картографічних моделях.
Створення та аналіз цифрових моделей рельєфу та місцевості.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Залік, за результатами тестування студентів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тематична картографія
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Тематична картографія
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК08. Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 “Геодезія та землеустрій”

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

8 семестр



Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з геодезії та ГІС і бази даних

Викладач Гуреля Віталій Вікторович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички).
РН08. Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та
документації з оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням
комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії;
РН09. Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з
використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи
керування базами даних;
РН10. Володіти технологіями комп’ютерного оброблення інформації в геоінформаційних
системах;
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Науково-методичні
основи картографування географічних об’єктів: елементи карти, методи та принципи
картографування, програма карти, засоби і способи картографічного зображення. Особливості
картографування різних сфер суспільства. Картографування населення і населених пунктів.
Картографування промисловості, сільського та лісового господарства. Картографування
транспорту і соціальної сфери, політичного і громадського життя. Картографування туристичної
сфери. Комплексне картографування. Карти сучасної соціальноекономічної ситуації. Аналіз і
використання географічних карт.

Результати оцінювання (форми, критерії). Залік за результатами тестування студентів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Геоінформаційний аналіз
(назва дисципліни)

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Геоінформаційний аналіз
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК08. Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні,
командна робота, семінар, проектна
робота, проблемні заняття тощо)

Лекції, лабораторні

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 4 курс



Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 “Геодезія та землеустрій”

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

8 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Базові знання з геодезії та ГІС і бази даних

Викладач Гуреля Віталій Вікторович
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички).
РН08. Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та
документації з оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням
комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії;
РН09. Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з
використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи
керування базами даних;
РН10. Володіти технологіями комп’ютерного оброблення інформації в геоінформаційних
системах;
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): Інструментарій
геоінформаційного аналізу. Побудова моделей геообробки. Програмне розширення ArcGIS
Analysis Tools. Програмне розширення ArcGIS Spatial Analyst. Програмне розширення ArcGIS
GeoStatsticial Analyst. Способи аналізу оточення: Пошук та оцінювання оточення. Використання
найкоротших відстаней. Створення карти з використанням відстані. Просторові розподілення.
Аналіз мережевих об’єктів. Розрахунок витрат під час пересування по поверхні. Аналіз
просторових змін: Відображення на карті змін параметрів. Створення часових рядів. Створення
карт площадних змін.

Результати оцінювання (форми, критерії). Залік за результатами тестування студентів.

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Планування та забудова поселень

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Планування та забудова поселень
Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

ЗК 10. Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК 11. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Цикл професійної підготовки

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

Лекції, лабораторні заняття



робота, проблемні заняття тощо)
Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 4 курс

Спеціальність
(для якої пропонується дисципліна)

193 «Геодезія та землеустрій»

Терміни вивчення дисципліни
(семестр)

7 семестр

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть
обрати дисципліну

Без обмежень

Викладач Залужна Валентина Володимирівна
Кафедра
(яка забезпечує викладання
дисципліни)

Кафедра геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички):.
РН 03. Знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального використання,
охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному, локальному і
господарському рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів
нерухомості та обмежень у їх використанні.
РН 07. Використовувати методи і технології землевпорядного проектування, територіального
та господарського землеустрою, планування використання та охорони земель, кадастрових
знімань та ведення державного земельного кадастру.
РН 11. Володіти методами землевпорядного проектування, територіального і господарського
землеустрою, планування використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов
соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, природо-охоронного характеру та
інших чинників.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань).
Теми лекцій:
Організація простору та композиція в населених пунктах.
Проектування житлової забудови.
Проектування земельних ділянок при різних типах житлових будинків.
Особливості проектування в умовах реконструкції.
Мікрозонування території, врахування основних вимог при розміщенні виробничих
комплексів.
Прийоми та принципи планування і забудови.
Забезпечення сприятливого екологічного стану.
Теми лабораторних занять:
Попередні розрахунки до проекту планування сільського населеного пункту.
Складання проекту вертикального планування.
Розрахунок осідання фундаменту методом пошарового сумування.
Складання розмічувального плану.
Виконавчі знімання конструкцій будівель.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове
оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.





ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Планування використання земель населених пунктів

для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни Планування використання земель
населених пунктів

Назва загальної компетентності, на розвиток якої
спрямована дисципліна

ЗК 10. Здатність розробляти та управляти
проектами.

ЗК 11. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).

Цикл дисциплін
(загальна, або професійна підготовка)

Професійна підготовка

Методи викладання (лекції, практичні, командна
робота, семінар, проектна робота, проблемні
заняття тощо)

Лекції, лабораторні заняття

Освітній рівень та курс
(бакалавр/магістр/доктор філософії)

Бакалавр, 4 курс

Спеціальність (для якої пропонується дисципліна) 193 «Геодезія та землеустрій
Терміни вивчення дисципліни (семестр) семестр
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати
дисципліну

Без лбмежень

Викладач Залужна Валентина Володимирівна
Кафедра (яка забезпечує викладання дисципліни) Кафедра Геодезії та землеустрою

Результати навчання (уміння та навички):
РН03. Знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального використання,
охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному, локальному і
господарському рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів
нерухомості та обмежень у їх використанні;
РН07. Використовувати методи і технології землевпорядного проектування, територіального та
господарського землеустрою, планування використання та охорони земель, кадастрових знімань
та ведення державного земельного кадастру;
РН11. Володіти методами землевпорядного проектування, територіального і господарського
землеустрою, планування використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов
соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, природо-охоронного характеру та інших
чинників;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): сутність та поняття
розселення як основи територіального і регіонального планування. Регіональні системи основа
територіального розвитку країни. Загальні поняття, види і завдання районного планування.
Основні функціональні зони міста. Технологічні, екологічні і санітарно-гігієнічні вимоги
захисту міського середовища Функціонально – планувальні заходи охорони навколишнього
середовища. Розрахунок чисельності населення на перспективу. Розрахунок площі для
житлового будівництва. Розрахунок території виробничої, та ландшафтно-рекреаційної зони
населеного пункту. Проектування території житлово-громадської забудови та системи
культурно-побутового обслуговування населення міста.

Результати оцінювання (форми, критерії)
Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове



оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.


