




 
 

І. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета та завдання дисципліни. Вивчення дисципліни "Інноваційні технології 

в рослинництві" дозволить самостійно вирішувати питання у застосуванні новітніх 

технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

Мета курсу полягає у формуванні в фахівців конкретного розуміння того, що 

кожна сучасна інтенсивна агротехнологія це цілісна, чітко визначена і науково-

обґрунтована система з комплексом незамінних, взаємопов'язаних елементів, що 

виконують специфічну функцію, а всі разом – функцію системи, сутність якої 

полягає у виробленні наміченого обсягу та якості рослинницької продукції. 

1. Опис навчальної дисципліни «Інноваційні технології в рослинництві» 
 

 
Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 

Кількість кредитів – 

5,0 

Галузь знань 
20 «Аграрні науки 
та продовольство» 

 

Цикл професійної підготовки 

 
Модулів – 1  

 

Спеціальність 201 

«Агрономія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

 Семестр: 

Загальна кількість 

годин 

− 150 

1-й 1-й 

Лекції 

 

 

 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

 Аудиторних – 3 

сам. роб. студента − 4 

 

 

 

 

Освітній ступінь: 

магістр 

18 год. 4 год. 

Практичні 
30 год. 4 год. 

Лабораторні 

 – 

Самостійна робота 

102 год. 142 год.  

Індивідуальні завдання: 

  

Вид контролю: 

екзамен екзамен 



 
 

2. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Основним завданням навчальної дисципліни "Інноваційні технології і 

рослинництві" є засвоєння теоретичних та практичних прийомів розробки сучасних 

елементів технології вирощування польових культур, на підставі глибоких знань 

біологічних особливостей культури, з урахуванням етапів онтогенезу за ВВСН, 

застосовування новітніх технологій в землеробській галузі. 

В результаті вивчення курсу "Інноваційні технології в рослинництві" 

фахівець повинен знати: 

1) еволюційний процес становлення та розвитку інноваційних технологій; 

2) відмінні особливості основних світових технологій вирощування 

сільськогосподарських культур та їх поширення; 

3) управляти ростом і розвитком сільськогосподарських культур; 

4) організацію основних технологічних систем та елементів інноваційних 

технологій сільськогосподарських культур; 

5) наукові та виробничі досягнення в галузі вирощування польових культур, а 

також їх сучасне технічне забезпечення. 

На підставі отриманих знань фахівець повинен вміти: 

1) розробляти та реалізовувати основні елементи сучасних новітніх 

технологій вирощування; 

2) оцінювати потенційні можливості сучасних сортів і гібридів, їх 

адаптивність та пластичність, ґрунтові та кліматичні ресурси конкретного регіону; 

3) контролювати розвиток культурних рослин в агрофітоценозах та 

регулювати елементи продуктивності в польових умовах; 

4) науково обґрунтувати доцільність проведення технологічного заходу або їх 

системи, що впроваджені і дали позитивний ефект у передових країнах світу; 

5) проводити комплексний аналіз стану і розвитку об'єктів 

сільськогосподарського виробництва та всієї галузі рослинництва, з врахуванням 

організаційної і економічної ефективності; 

6) забезпечити якість, економічну ефективність та конкурентоспроможність. 



 
 

Об'єкт дисципліни – процеси впливу агротехнологій на фітоценози, урожайність 

культур та якість продукції. Крім того в сферу вивчення даної дисципліни входить 

підтримка родючості ґрунтів при застосуванні різних технологічних схем 

вирощування, вивчення впливу їх на навколишнє середовище, життєдіяльність 

ґрунтових мікроорганізмів, тварин та людей. 

Важливим моментом, для системи сучасних інноваційних технологій, є 

вирішення економічних показників вирощування сільськогосподарської продукції, 

тобто можливість зниження собівартості виробленої продукції. виробничих затрат, 

матеріаломісткості технології і т.д. 

Предмет дисципліни – сучасні технології вирощування сільськогосподарської 

продукції та окремі їх складові на прикладі розвинених країн світу та передових 

господарств України. 

"Інноваційні технології в рослинництві", як навчальна дисципліна тісно 

пов'язана із такими дисциплінами, як: біологія рослинництва, селекція та 

насінництво, ґрунтознавство, агрохімія та землеробство, екологія, стандартизація, 

фізіологія рослин, метеорологія, ентомологія та фітопатологія, інтегрований захист 

рослин, кормовиробництво, економіка, технологія переробки сільськогосподарської 

продукції та ін. 

Кінцевим результатом вивчення основних агрономічних дисциплін є 

використання отриманих знань у створенні та запровадженні інноваційних 

технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

 

3. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

Шифр Результат навчання 

ПРН 9 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами для 

обговорення результатів професійної діяльності, досліджень та 

інноваційних проектів у сфері аграрних наук та продовольства. 

ПРН 11 Здійснювати бізнесове проектування та маркетингове оцінювання 

виконання і впровадження інноваційних розробок. 

       



 
 

4. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

Програмні 
навчання 

Фахові компетентності 

ПРН 9 ПРН 11 

ЗК 3 +  

СК 5  + 

 

ЗК 3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

СК 5. Здатність розв’язувати складні задачі у широких або 

мультидисциплінарних контекстах на основі спеціалізованих концептуальних знань, 

що включають сучасні наукові здобутки у сфері агрономії. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид заняття 
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Лекції 0,5 18 9,0 

Практичні заняття 1,0 30 30,0 

Лабораторні роботи – – – 

Семінарські зняття – – – 

Самостійна робота 0,1 102 9,0 

Модульна контрольна робота* 12,0 1 12,0 

Індивідуальні завдання – – – 

Разом: – 60 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20 

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

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного 

 й підсумкового контролю 

 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену 

у формі тестування на ПК. Тести охоплюють програму навчальної дисципліни. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в 

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

для вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та 

практичне спрямування, які передбачають вирішення типових професійних завдань 

фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і 

рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

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

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 

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

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

результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку 

складання іспиту, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на 

іспиту – 40. Підсумкові бали за іспитом складаються із суми балів за відповіді на 

тестові питання, що округлені до цілого числа. Підсумкова оцінка з дисципліни 

розраховується як сума балів, отриманих під час іспиту та балів, отриманих під час 

поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни  

Змістовний модуль 1. 

Класифікація новітніх технологій в рослинництві, історія становлення та 

умови їх реалізації. 

Тема 1. Історія становлення новітніх технологій у рослинництві. 

Тема 2. Поняття та класифікація інноваційних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур. 

Тема 3. Міжнародні шкали росту й розвитку польових культур. 

Змістовний модуль 2. 

Інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур 

Тема 4. Нова стратегія виробництва зернових та білково-олійних культур: шляхи і 

можливості України. 

Тема 5. Інтенсивні та індустріальні технології вирощування в рослинництві. 

Тема 6. Ресурсоощадні та проміжні технології вирощування. 

Тема 7. Нано- та нульові технології в рослинництві. 

Тема 8. ГІС – технології в рослинництві. 

Тема 9. Адаптивні та адаптовані технології у рослинництві. 



9. Теми лекцій 

 

№ 

з/п Тема Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. 

Класифікація новітніх технологій в рослинництві, історія становлення  

та умови їх реалізації 

1 Т1 Історія становлення новітніх технологій у 
рослинництві. 

2,0 0,1 

 

2 
 

Т2 
Поняття та класифікація інноваційних 

технологій вирощування сільськогосподар-

ських культур. 

2,0 0,5 

3 Т3 Міжнародні шкали росту й розвитку польових 
культур. 

2,0 0,5 

Змістовний модуль 2 

Інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур 

 

4 
 

Т4 
Нова стратегія виробництва зернових та 

білково-олійних культур: шляхи і можливості 

України. 

2,0 0,4 

5 Т5 Інтенсивні та індустріальні технології вирощу-
вання в рослинництві. Механізм надання 
консультацій з питань інноваційних агро-
технологій. 

2,0 0,5 

6 Т6 Ресурсоощадні та проміжні технології 
вирощування польових культур. 

2,0 0,5 

7 Т7 Нано- та нульові технології в рослинництві. 2,0 0,5 

8 Т8 ГІС – технології в рослинництві. 2,0 0,5 

9 Т9 Адаптивні та адаптовані технології у 
рослинництві.  

2,0 0,5 

Разом за модуль 1: 18 4 

Разом: 18 4 

 

10. Практичні заняття 
 

№ 

з/п 

Тема  
Назва тем 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1. Т1 Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку 
с.-г. виробництва в умовах зміни клімату. 

2 0,1 



 
 

2. Т2 Оцінка потенційних можливостей сучасних 

сортів і гібридів (асортимент сортів і гібридів, 

їх продуктивність). 

2 0,1 

3. Т3 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  

сучасної технології вирощування ячменю 

озимого.  

2  0,1 

4. Т4 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  

сучасної технології вирощування ячменю 

ярого.  

2  0,3 

5. Т5 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  

сучасної технології вирощування вівса 

посівного.  

2 0,2 

6. Т6 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові 

сучасної технології вирощування тритикале. 

2  0,2 

7. Т7 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  

сучасної технології вирощування пшениці ярої.  

2  0,3 

8. Т8 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  

сучасної технології вирощування проса. 

2 0,3 

9. Т9 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  

сучасної технології вирощування нуту та 

сочевиці.   

2  0,3 

10. Т10 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  

сучасної технології вирощування люпину та 

бобів кормових.     

2 0,4 

11. Т11 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  

сучасної технології вирощування ріпаку ярого. 

2 0,3 

12. Т12 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та порівняльна 

характеристика різних технологій вирощування 

гречки.  

2 0,4 

13. Т13 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  

сучасної технології вирощування сорго. 

2 0,3 

14. Т14 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  

2 0,2 



  сучасної технології вирощування соризу.   

15. Т15 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові 

сучасної технології вирощування квасолі. 

2 0,5 

  Разом за модуль 1: 30 4 
  Разом: 30 4 

 

11. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Тема 

Назва тем 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1. Т1 Новітні технології в рослинництві 8 10 

2. Т2 Інноваційні елементи сучасної технології 
вирощування польових культур. Механізм 
надання консультацій з питань інноваційних 
агротехнологій  

10 10 

3. Т3 Наукові та виробничі досягнення в галузі 

вирощування польових культур в Україні, а 

також їх сучасне технічне забезпечення. 

12 12 

4. Т4 Світовий досвід з інноваційних технологій 

вирощування польових культур (Європейські 

країни та США). 

8 8 

5. Т5 Екологічно безпечні енергозберігаючі технології 

вирощування зернових культур 

6 8 

6. Т6 Технології вирощування кукурудзи на корм 6 6 

7. Т7 Стабілізація виробництва та споживання гречки 
в Україні. 

4 8 

8. Т8 Застосування інноваційних технологій 
вирощування зернобобових культур. 

10 20 

9. Т9 Енергозберігаючі технології вирощування 

озимого та ярого ріпаку в Україні та за кордоном. 

8 18 

10. Т10 Інтенсивна  (індустріальна)  технологія 

вирощування буряків кормових. Інноваційні 
елементи технології. 

6 10 

11. Т11 Сучасні технології вирощування та тенденції 
ринку лікарських рослин в Україні 

10 14 

12. Т12 Інноваційні елементи технології вирощування 

багаторічних трав та новітні способи заготівлі 

трав’яних кормів 

6 10 

13. Т13 Організація та фінансування наукових 

досліджень на інноваційній основі. 

8 8 

Всього: 102 142 



 
 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
Лекційний курс ведеться з використанням мультимедійної установки, таблиць, 

плівок, ілюстрацій, що розкривають зміст теми лекції.  

Практичні заняття проводяться у спеціалізованих аудиторіях кафедри 
рослинництва з використанням набору обладнання, насіння, гербарію, зразків 
багаторічних трав.  
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