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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Біологічний захист рослин 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Біологічний захист рослин 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 11. Прагнення до збереження навколишнього 
середовища. 
СК 3. Знання та розуміння основних біологічних 
і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, 
пов’язаних із вирощуванням сільськогосподар-
ських та інших рослин. 

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 кри-
тичних випадків 

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

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) VI семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну Без обмежень  

Викладач Столяр Світлана Григорівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання дисцип-
ліни) 

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 та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогосподар-
ської продукції та відповідно до чинних вимог. 
РН 14.Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарсь-
кої продукції відповідно до чинних вимог. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Тема 1. Предмет, завдання та історія розвитку біологічного захисту рослин.  
Тема 2. Механізми природної регуляції чисельності шкідливих організмів.  
Тема 3. Віруси та бактерії, як біологічні чинники регулювання чисельності шкідливих орга-
нізмів.  
Тема 4. Гриби та рослини, як біологічні чинники регулювання чисельності шкідливих орга-
нізмів.  
Тема 5. Протозої, нематоди та хордові, як біологічні чинники регулювання чисельності шкі-
дливих організмів.  
Тема 6. Членистоногі, як біологічні чинники регулювання чисельності шкідливих організ-
мів.  
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Тема 7. Продукти життєдіяльності організмів, що використовуються в біометоді.  
Тема 8. Біологічні препарати і регламенти їх застосування.  
Тема 9. Біологічний метод захисту рослин від збудників хвороб рослин.  
Тема 10. Безпечність та шляхи підвищення ефективності мікро-біологічних препаратів.  

 
Результати оцінювання (форми, критерії):  
Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 
оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Біотехнологія 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Біотехнологія 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК6. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
СК8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та 
задач у процесі вирощування сільськогосподарських 
культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей 
та використання як теоретичних, так і практичних ме-
тодів. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

 Загальна підготовка 

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

 Лекції, практичні заняття, тестові завдання 

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

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

 201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

 IV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

 Необхідні базові знання з фізіології рослин, генетики, 
органічної хімії, мікробіології   

Викладач  Іващенко Ірина Вікторівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

 Захисту рослин 

 
Результати навчання (уміння та навички): 
 
РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії. 
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарсь-

кої продукції відповідно до чинних вимог. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1.  Введення в біотехнологію.   
Тема 2.  Клітинна біотехнологія рослин.  
Тема 3. Біотехнологічні ланцюги оздоровлення рослин від шкодочинних організмів. 
Тема 4. Клональне мікророзмноження сільськогосподарських культур. 
Тема 5.  Особливості культивування калюсних та суспензійних культур. 
Тема 6.   ДНК-технології. 
Тема 7.  Соматична гібридизація. Культура ізольованих протопластів 
Тема 8.  Кріозбереження рослинного матеріалу. Банки генетичних ресурсів  
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Тема 9-10.  Промислова біотехнологія. 
 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Організація біотехнологічних лабораторій. 
Пр. 2. Методи стерилізації при проведенні робіт з культурою ізольованих клітин і тканин 
рослин. 
Пр. 3-4. Приготування поживних середовищ для культивування ізольованих клітин та тканин 
рослин. 
Пр. 5. Стерилізація вихідного рослинного матеріалу та введення в культуру in vitro. 
Пр. 6. Виділення і культивування  апікальних меристем.  
Пр. 7. Мікроклональне розмноження  рослин картоплі черенкуванням. 
Пр. 8. Мікроклональне розмноження винограду. 
Пр. 9. Мікроклональне розмноження плодових культур. 
Пр. 10. Приготування калусогенного поживного середовища.  
Пр. 11. Культивування калусної культури із листків картоплі, вирощених in vitro. 
Пр. 12-13. Селекція калусної  культури  картоплі до збудника Fusarium oxysporum.   
Пр. 14. Створення стійких форм рослин до збудників хвороб методом брунькових варіацій. 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення заліку 
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 ти-
пових професійних завдань фахівця на робочому місці і дозволяють діагностувати рівень під-
готовки студента та рівень його компетентностей з навчальної дисципліни. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час підсу-
мкового семестрового контролю  та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Бонітування ґрунтів та геоінформаційні системи в землеробстві 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Бонітування ґрунтів та геоінформаційні системи в зем-
леробстві 

Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми з агрономії, що передбачає за-
стосування теорій та методів відповідної науки і харак-
теризується комплексністю та невизначеністю умов. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього сере-
довища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

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

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VІІІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання з загального землеробства. 

Викладач Кравчук Микола Миколайович 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Ґрунтознавства та землеробства 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класи-
фікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збе-
реженням природного різноманіття. 

РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зона-
льних умов. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Теоретичні основи агроекологічної оцінки земель.  
Тема 2. Теоретичні основи якісної оцінки ґрунтів.  
Тема 3. Класифікація, характеристика і діагностичні ознаки ґрунтів при ґрунтових обсте-
женнях.  
Тема 4. Комплексне просторове оцінювання стану земель. Диференціація земель за рівнем 
родючості. 
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Тема 5. Принципи організації та функціонування ГІС.  
Тема 6. Формалізація просторової інформації в ГІС.  
Тема 7. Формування атрибутів для ґрунтових карт.  
Тема 8. Прикладне застосування ГІС у землеробстві.  
Тема 9. Геоінформаційний аналіз за допомогою картометричних операцій в землеробстві 
Тема 10. Використання даних дистанційного зондування у землеробстві 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Оцінка земель сільськогосподарського призначення з використанням агроекологіч-
ного методу. 
Пр. 2. Оцінка якості земель методом спеціального бонітування. 
Пр. 3. Оцінка якості земель методом загального бонітування.  
Пр. 4. Алгоритм та розрахунки оцінки якості ґрунтів зі зниженою родючістю. 
Пр. 5. Ознайомлення з ArcGIS. Панелі інструментів. Основні можливості системи. 
Пр. 6. Вивчення інтерфейсу ГІС програми QGIS. 
Пр. 7. Розстановка реперних точок на плані землекористування у програмі ADOBE 
PHOTOSHOP© та геоприв'язка растрового шару. Створення електронної карти ґрунтів гос-
подарства. 
Пр. 8-9. Складання тематичних ґрунтових карт в ArcGIS. Побудова тематичної карти за по-
казником кислотності ґрунту (рН). 
Пр. 10-11. Робота з даними дистанційного зондування в середовищі ArcGIS (QGIS). 
Пр. 12. Просторове оцінювання параметрів природно-агромеліоративної геосистеми. 
Пр. 13. Комплексне просторове оцінювання стану земель господарства з врахуванням мате-
ріалів якісної оцінки земель. 
Пр. 14. Створення тематичної картограми ґрунтового покриву конкретного землекористу-
вання в програмі ArcGIS (QGIS). 
 

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

ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа) складаються із суми балів за від-
повіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на за-
ліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

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

  



9 
 

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 ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК. 7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
СК8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та 
задач у процесі вирощування сільськогосподарських 
культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей 
та використання як теоретичних, так і практичних ме-
тодів. 
СК9. Здатність управляти комплексними діями або про-
ектами, відповідальність за прийняття рішень у конкре-
тних виробничих умовах. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

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

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VI семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, мікробіології, агрометеорології, 
загального землеробства. 

Викладач Журавель Сергій Васильович 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Ґрунтознавства та землеробства 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класи-
фікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збе-
реженням природного різноманіття. 

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

РН13. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогосподар-
ської продукції та відповідно до чинних вимог. 

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

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Особливості застосування гною та гноївки за умов органічного землеробства (2 
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год.) 
Тема 2. Використання торфу, сапропелю та мулу як ефективних місцевих добрив (2 год.) 
Тема 3. Застосування компосту та вермикомпосту в органічному виробництві (2 год.) 
Тема 4. Сидеральні культури, їх роль та значення, особливості використання (2 год.) 
Тема 5. Солома та пожнивні рештки як альтернативний вид органічних добрив (2 год.) 
Тема 6. Бактеріальні добрива (2 год.) 
Тема 7. Використання регуляторів росту в органічному сільському господарстві (2 год.) 
Тема 8. Використання дефекату в органічному сільському господарстві (2 год.) 
Тема 9. Використання дозволених мінеральних добрив в органічному сільському госпо-
дарстві (2 год.) 
Тема 10. Вимоги до добрив, які можуть застосовуватись у органічному виробництві згідно 
чинного законодавства ЄС (2 год.) 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Визначення обсягів накопичення органічних добрив у господарстві (2 год.) 
Пр. 2. Розрахунок потреби торфу при виробництві торфогноєвих компостів (2 год.) 
Пр. 3. Технологія приготування компосту та вермикомпосту. Розрахунок потреби у верми-
біоті (2 год.) 
Пр. 4. Розрахунок виходу умовного гною при використанні сидеральних культур (2 год.) 
Пр. 5. Розрахунок виходу соломи в господарстві та перерахунок її на умовний гній (2 год.) 
Пр. 6. Розрахунок потреби у вапнуванні за умов органічного сільськогосподарського виро-
бництва (2 год.) 
Пр. 7. Розрахунок потреби в бактеріальних добривах. Види бактеріальних добрив. (2 год.) 
Пр. 8. Розрахунок накопичення азоту при вирощуванні бобових культур (2 год.) 
Пр. 9. Особливості використання фосфоритів та апатитів в органічному виробництві (2 
год.) 
Пр. 10. Особливості використання сирих калійних добрив в органічному сільському госпо-
дарстві (2 год.) 
Пр. 11. Використання М-технологій в органічному виробництві (2 год.) 
Пр. 12. Застосування біодинамічних препаратів в органічному землеробстві (2 год.) 
Пр. 13. Законодавча база України щодо використання дозволених в органічному виробниц-
тві добрив (2 год.) 
Пр. 14. Законодавча база ЄС щодо використання дозволених в органічному виробництві 
добрив (2 год.) 

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

ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими розділами. Тестові питання теоретичного та практичного спрямування передбача-
ють вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці і дозволяють діаг-
ностувати рівень підготовки студента та рівень його компетентностей з навчальної дисцип-
ліни. Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за відповіді на тестові пи-
тання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на заліку дорівнює 24, 
максимальна можлива – 40. Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, 
отриманих під час заліку та балів, отриманих під час поточного контролю.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Виноградарство 

(назва дисципліни) 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Виноградарство 
Назва загальної компетентності, на роз-
виток якої спрямована дисципліна 

СК1. Здатність використовувати базові знання основ-
них підрозділів аграрної науки (рослинництво, земле-
робство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівни-
цтво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробниц-
тво, механізація в рослинництві, захист рослин). 
СК2. Здатність вирощувати, розмножувати сільського-
сподарські культури та здійснювати технологічні опе-
рації з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК7. Здатність науково обґрунтовано використовувати 
добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їх хі-
мічних і фізичних властивостей та впливу на навколи-
шнє середовище. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття 

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

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

IV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, мікробіології, агрометеорології, 
ґрунтознавства 

Викладач Сладковська Тетяна Анатоліївна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Рослинництва 

 
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, класифі-
кації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із збереженням 
природного різноманіття. 
РН16. Організувати результативні і безпечні умови роботи. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Вступ у виноградарство (2 год.). 
Тема 2. Ботанічна класифікація винограду. Характеристика основних видів. (2 год.). 
Тема 3. Біологічні особливості винограду(2 год.). 
Тема 4. Вирощування садивного матеріалу винограду (4 год.). 
Тема 5. Закладання виноградників (2 год.). 
Тема 6. Формування та обрізування кущів винограду (4 год.). 
Тема 7. Догляд за насадженнями і збирання врожаю (4 год.) 
Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Ботанічна класифікація винограду, характеристика основних видів та еколого-геогра-
фічних груп сортів винограду (4 год.). 
Пр. 2. Морфологія винограду (4 год.). 
Пр. 3. Заготівля чубуків винограду та визначення їх якості (2 год.). 
Пр. 4. Сорти винограду (2 год.). 
Пр. 5. Організація території виноградинка, добір сортів (4 год.). 
Пр. 6. Форми і формування кущів винограду (4 год.). 
Пр. 7. Обрізування плодоносних кущів винограду (4 год.). 
Пр. 8. Складання календарного плану робіт на винограднику (4 год.). 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 
Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної дис-
ципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі тестування або пи-
сьмових відповідей на 3 питання, що охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням 
заліку є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’яз-
ків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. 
Залікове завдання має теоретичне та практичне спрямування, передбачає вирішення типових 
професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підгото-
вки студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 
Студент не може бути допущений до складання заліку, 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 ате-
стованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, до-
рівнює 60. 
Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання заліку, дорі-
внює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 
Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що округ-
лені до цілого числа. 
Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку та 
балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Географія ґрунтів 
(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Географія ґрунтів 

Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
ЗК7. Прагнення до збереження навколишнього середо-
вища. 
СК9. Здатність управляти комплексними діями або 
проектами, відповідальність за прийняття рішень у 
конкретних виробничих умовах. 

Цикл дисциплін Професійна підготовка 
Методи викладання Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 
Освітній рівень та курс Бакалавр, 2 курс 
Спеціальність 201 Агрономія 
Терміни вивчення дисципліни IV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Для вивчення курсу студенти потребують базових 
знань з біології, фізичної географії, фізики, геології, 
геоморфології, хімії, математики, ґрунтознавства. 

Викладач Довбиш Лариса Леонідівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) Ґрунтознавства та землеробства 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхід-
ному для володіння відповідними навичками в галузі агрономії. 

РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, кла-
сифікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збережен-
ням природного різноманіття. 

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підгото-
вки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії. 

РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподар-
ської продукції відповідно до чинних вимог. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Географія ґрунтів. Фактори і загальні закономірності географічного поширення 
ґрунтів (2год.). 
Тема 2. Класифікація і діагностика ґрунтів (2 год.) 
Тема 3. Закони і закономірності географії ґрунтів. Ґрунтово-географічне районування (2 

год.). 
Тема 4. Ґрунти арктичної і тундрової зон. (2 год.) 
Тема 5. Ґрунти тайгово-лісової зони. (2 год). 
Тема 6. Ґрунти лісостепової зони і зони широколистяних лісів (2 год.). 
Тема 7. Ґрунти степової зони. (2 год.). 
Тема 8. Ґрунти сухих (перемінно-вологих) (ксерофітних) субтропічних лісів і чагарникових 

степів. (2 год.). 
Тема 9. Ґрунти вологих областей субтропічного і тропічного поясів. (2 год.). 
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Тема 10. Алювіальні ґрунти. Ґрунти гірських країн. (2 год.). 
 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Ґрунтовий покрив. Задачі географії ґрунтів. (2 год). 
Пр. 2. Загальні закономірності географічного поширення ґрунтів (2 год.). 
Пр. 3. Вивчення морфологічних ознак ґрунту. (2 год.). 
Пр. 4. Морфологічний опис профілів (монолітів) дерново-підзолистих ґрунтів і буроземів 

(2 год.). 
Пр. 5. Морфологічний опис профілів (монолітів) сірих лісових ґрунтів і буроземів (2 год.). 
Пр. 6. Морфологічний опис профілів (монолітів) чорноземів (4 год.). 
Пр. 7. Морфологічний опис профілів (монолітів) каштанових ґрунтів (2 год.). 
Пр. 8. Морфологічний опис профілів (монолітів) засолених ґрунтів (4 год.). 
Пр. 9. Морфологічний опис профілів (монолітів) алювіальних ґрунтів (4 год.). 
Пр. 10. Земельні ресурси світу. (2 год.). 
Пр. 11. Раціональне використання і охорона ґрунтів. (2 год.). 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення за-
лік у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 
відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на 
заліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Ґрунтозахисне землеробство 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Ґрунтозахисне землеробство 

Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми з агрономії, що передбачає за-
стосування теорій та методів відповідної науки і харак-
теризується комплексністю та невизначеністю умов. 
ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
СК8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та 
задач у процесі вирощування сільськогосподарських 
культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей 
та використання як теоретичних, так і практичних ме-
тодів. 
СК9. Здатність управляти комплексними діями або про-
ектами, відповідальність за прийняття рішень у конкре-
тних виробничих умовах. 

Цикл дисциплін  Професійна підготовка 
Методи викладання  Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

Освітній рівень та курс  Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність  201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни VІІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, мікробіології, агрометеорології, 
загального землеробства. 

Викладач Кропивницький Руслан Броніславович 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) Ґрунтознавства та землеробства 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

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, класи-
фікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збе-
реженням 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 та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогосподарсь-
кої продукції та відповідно до чинних вимог. 

РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарської 
продукції відповідно до чинних вимог. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Лекційні заняття 20 год.: 

Тема 1. Вступ до ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства. 
Тема 2. Причини деградації ґрунтового профілю. 
Тема 3. Основи розробки ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства. 
Тема 4. Проектування ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства. 
Тема 5. Основні принципи та ланки ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи зем-
леробства. 
Тема 6–7. Основні елементи та системи ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи 
землеробства. 
Тема 8. Розміщення та закріплення лінійних рубежів. 
Тема 9. Впровадження проекту ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землероб-
ства. 
Тема 10. Ґрунтозахисна та еколого-економічна ефективність ґрунтозахисної контурно-ме-
ліоративної системи землеробства. 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Основні принципи охорони і раціонального використання земельних ресурсів. 
Пр. 2. Агроландшафти. 
Пр. 3. Водна та вітрова ерозія ґрунтів. 
Пр. 4. Охорона земель сільськогосподарського призначення. 
Пр. 5. Ґрунтозахисна здатність сільськогосподарських культур. 
Пр. 6. Проміжні посіви та їх роль у ґрунтозахисному землеробстві. 
Пр. 7. Оцінка ерозійної небезпеки території господарства. 
Пр. 8. Розробка заходів щодо поліпшення угідь. 
Пр. 9. Контурно-меліоративна організація території. Суть контурної організації території. 
Пр. 10. Види та системи насаджень для боротьби з водною ерозією ґрунтів. 
Пр. 11. Закріплення і залісення пісків. 
Пр. 12. Захисні лісові насадження в гірських районах. 
Пр. 13. Розробка ґрунтозахисного обробітку. 
Пр. 14. Вибір критеріїв оцінки проектів ґрунтозахисних систем землеробства. 
 

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

ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 
відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на 
заліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Декоративне садівництво 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Декоративне садівництво 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

СК1. Здатність використовувати базові знання основ-
них підрозділів аграрної науки (рослинництво, земле-
робство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівниц-
тво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, 
механізація в рослинництві, захист рослин). 
СК2. Здатність вирощувати, розмножувати сільського-
сподарські культури та здійснювати технологічні опе-
рації з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК3. Знання та розуміння основних біологічних і агро-
технологічних концепцій, правил і теорій, пов′язаних із 
вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин. 

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) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

IV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, мікробіології, агрометеорології, 
загального землеробства 

Викладач Пелехата Наталія Павлівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Рослинництва 

 
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, класи-
фікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із збережен-
ням природного різноманіття. 
РН16. Організувати результативні і безпечні умови роботи. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Лекційні заняття 20 год.: 

Тема 1. Вступ до декоративного садівництва. (2год.). Основні види зелених насаджень. 
Види деревокущових насаджень. (2 год.). 
Тема 2. Види трав′янистих та квіткових насаджень. (2 год.). 
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Тема 3. Декоративне деревництво. Життєві форми деревних рослин. (2 год.). Онтогенез де-
коративних деревних рослин. (2 год.). 
Тема 4. Основи квітникарства. (2 год.). Влаштування квітників та догляд за ними. (2 год.). 
Тема 5. Закладання газонів та догляд за ними. (2 год.). 
Тема 6. Закладання декоративних деревних насаджень та догляд за ними. (4 год.). 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Дендродекоративне районування України. (2 год.). 
Пр. 2. Дендрологічні парки та ботанічні сади України. (2 год.). 
Пр. 3. Екскурсія до ботанічного саду Поліського національного університету. (4 год.). 
Пр. 4. Декоративні якості деревних рослин. (2 год.). 
Пр. 5. Насіннєве розмноження декоративних деревних рослин. (2 год.). 
Пр. 6. Вегетативне розмноження декоративних деревних рослин. (2 год.). 
Пр. 7. Групування декоративних квіткових рослин відкритого і закритого ґрунту. (2 год.). 
Пр. 8. Насіннєве розмноження квіткових культур. (2 год.). 
Пр. 9. Складання календарних агротехнічних планів робіт з вирощування у відкритому і 

закритому ґрунті квіткової продукції на зрізування. (2 год.). 
Пр. 10. Ремонт та реконструкція газонів. (2 год.). 
Пр. 11. Обрізування декоративних деревних рослин. (2 год.). 
Пр. 12. Складання календарних агротехнічних планів робіт з вирощування садивного мате-

ріалу квітково-декоративних рослин. (4 год.). 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 
Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчаль-

ної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі тестування 
або письмових відповідей на 3 питання, що охоплюють програму навчальної дисципліни. 
Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки 
та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практич-
них задач тощо. Залікове завдання має теоретичне та практичне спрямування, передбачає 
вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагнос-
тувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержа-
них за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю від-
повідно 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 за-
ліку, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік 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 за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Еколого-біологічне рослинництво 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Еколого-біологічне рослинництво 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК7. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
СК 01. Здатність використовувати базові знання осно-
вних підрозділів аграрної науки (рослинництво, земле-
робство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівни-
цтво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробниц-
тво, механізація в рослинництві, захист рослин). 
СК 02. Здатність вирощувати, розмножувати сільсько-
господарські культури та здійснювати технологічні 
операції з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК 08. Здатність розв’язувати широке коло проблем та 
задач у процесі вирощування сільськогосподарських 
культур шляхом розуміння їх біологічних особливос-
тей та використання як теоретичних, так і практичних 
методів. 
 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

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

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

V семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, фізіології, екології агрометеороло-
гії, землеробства, рослинництва 

Викладач Овезмирадова Ольга Бяшимівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Рослинництва 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН 06. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному 
для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії. 
РН 09. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації, класи-
фікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із збереженням 
природного різноманіття. 
РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарської 
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продукції відповідно до чинних вимог. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Предмет, методи, завдання еколого-біологічного рослинництва. Напрями біологі-
зації рослинництва в сучасних умовах. 
Тема 2. Адаптивні властивості польових культур 
Тема 3-4. Екологічні особливості польових культур 
Тема 5. Біологічні основи рослинництва  
Тема 6. Вплив антропогенних факторів на агроекосистеми 
Тема 7. Основи підвищення біопродуктивності агрофітоценозів 
Тема 8. Сучасні технології вирощування польових культур. Переваги і недоліки. 
Тема 9. Агроекологічні регламенти вирощування основних сільськогосподарських куль-
тур  
Тема 10. Особливості агротехніки в умовах екологічного забруднення 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1-2. Ріст і розвиток польових культур. 
Пр. 3-4. Етапи органогенезу зернових культур. 
Пр. 5. Методи визначення перезимівлі зернових злакових культур. 
Пр. 6. Особливості адаптації озимих і ярих зернових культур до несприятливих абіотичних 
факторів середовища протягом вегетації. 
Пр. 7. Озимі зернові культури. Вимоги до екологічних факторів. Еколого-біологічні аспе-
кти технології вирощування. 
Пр. 8. Ярі зернові культури. Вимоги до екологічних факторів. Еколого-біологічні аспекти 
технології вирощування. 
Пр. 9. Зернові бобові культури. Вимоги до екологічних факторів. Еколого-біологічні аспе-
кти технології вирощування. 
Пр. 10. Круп’яні культури. Вимоги до екологічних факторів. Еколого-біологічні аспекти 
технології вирощування.. 
Пр. 11. Олійні культури. Вимоги до екологічних факторів. Еколого-біологічні аспекти те-
хнології вирощування. 
Пр. 12. Корене- та бульбоплоди. Вимоги до екологічних факторів. Еколого-біологічні ас-
пекти технології вирощування. 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення іс-
питу у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють пере-
вірити 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 іспиту, якщо кількість балів, одержа-
них 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 іс-
питу та балів, отриманих під час поточного контролю.  



21 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Захист рослин за органічного виробництва 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Захист рослин за органічного виробництва 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 3. Здатність виявляти, ставити та вирішу-
вати проблеми. 
СК 3. Здатність створювати нові технології та 
застосовувати сучасні технології агрономії, 
враховуючи їх особливості та користуючись 
передовим досвідом їх впровадження, розроб-
ляти наукові основи технологій вирощування 
сільськогосподарських культур. 

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 кри-
тичних випадків 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) VI семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну Без обмежень  

Викладач Ключевич Михайло Михайлович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання дисцип-
ліни) 

Кафедра захисту рослин 

 
Результати навчання (уміння та навички): 
РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для розв’язання складних теоретичних та/або прак-
тичних задач і проблем агрономії. 
РН 5. Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження в сфері агрономії, аналізувати 
результати, обґрунтовувати висновки. 
РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно безпечних прийомів і технологій ви-
робництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей агроландша-
фтів та економічної ефективності. 
 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Тема 1. Методи обліку основних хвороб та шкідників сільськогосподарських культур за ор-
ганічного 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 основ-
них зернових культур. 
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Тема 6. Екологічно обґрунтовані системи захисту рослин у технологіях вирощування овоче-
вих культур. 
Тема 7. Екологічно обґрунтована система захисту технічних культур. Екологічно обґрунто-
вані системи екологізованого захисту плодових культур. 
Тема 9. Екологічно обґрунтована система захисту ягідників. 
Тема 10. Мікробіологічні препарати проти шкідників і хвороб 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. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Захист рослин за прецинзійних та інформаційних технологій 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Захист рослин за прецизійних та інформаційних 

технологій 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 3. Здатність виявляти, ставити та вирішу-
вати проблеми. 
СК 3. Здатність створювати нові технології та 
застосовувати сучасні технології агрономії, 
враховуючи їх особливості та користуючись 
передовим досвідом їх впровадження, розроб-
ляти наукові основи технологій вирощування 
сільськогосподарських культур. 

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 кри-
тичних випадків 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) VIІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну Без обмежень  

Викладач Ключевич Михайло Михайлович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання дисцип-
ліни) 

Кафедра захисту рослин 

 
Результати навчання (уміння та навички): 
РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей для розв’язання складних теоретичних та/або прак-
тичних задач і проблем агрономії. 
РН 5. Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження в сфері агрономії, аналізувати 
результати, обґрунтовувати висновки. 
РН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно безпечних прийомів і технологій ви-
робництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей агроландша-
фтів та економічної ефективності. 
 
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. 
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Тема 7. Особливості моніторингу біоти та стану фітоценозів. 
Тема 9. Сучасні та новітні методи захисту урбофітоценозів. 
Тема 10. Особливості внесення змінних норм засобів захисту рослин. 
Тема 11. Природоохоронні аспекти впровадження прецизійних фітотехнологій. 
Тема 12. 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. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
“ Зберігання та переробка органічної продукції ”  

 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Зберігання та переробка органічної продукції 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
СК2.Здатність вирощувати, розмножувати сільськогос-
подарські культури та здійснювати технологічні опера-
ції з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК9. Здатність управляти комплексними діями або 
проектами, відповідальність за прийняття рішень у кон-
кретних виробничих умовах. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

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

Лекції, практичні, командна робота. 

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

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VІ -й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рі-
вень своїх знань. 

Викладач Ковальов Віталій Борисович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання дисцип-
ліни) 

Технології зберігання та переробки продукції рослин-
ництва 

 
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 збере-
женням природного різноманіття. 

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підго-
товки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії. 

РН13. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогос-
подарської продукції та відповідно до чинних вимог. 

РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Лекційні заняття 20 год.: 

Тема 1. Юридичні основи зберігання та переробки органічної продукції. 
Тема 2. Зберігання органічної продукції рослинництва 
Тема 3. Переробка органічної продукції рослинництва. 
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Тема 4. Режими та способи зберігання органічного зерна. 
Тема 5. Способи зберігання органічної картоплі, плодів та овочів. 
Тема 6. Післязбиральна обробка і зберігання органічних цукрових буряків 
Тема 7-8. Технології переробки органічного зерна на борошно та крупи. 
Тема 9. Технологія переробки органічної картоплі на крохмаль та чіпси. 
Тема 10. Технологія переробки органічних цукрових буряків на цукор. 
 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Відбір зразків зерна та підготовка їх до аналізу. 
Пр. 2. Визначення зараженості зерна комірними шкідниками. 
Пр. 3. Визначення вологості та натури зерна. 
Пр. 4. Формування та оцінка партій зерна різного цільового призначення. 
Пр. 5. Визначення кількості і якості клейковини зерна пшениці. 
Пр. 6. Розрахунки за зерно при його реалізації. Визначення продуктивності зерноочи-
сних машин 
Пр. 7. Сушіння зерна та насіння. Кількісно-якісний облік зерна при його зберіганні. 
Пр. 8. Оцінка якості продовольчої картоплі. 
Пр. 9. Розрахунок за картоплю, що надходить від господарств. 
Пр. 10. Зберігання картоплі, овочів та плодів в стаціонарних сховищах та польових 

умовах. 
Пр. 11. Втрати при зберіганні плодоовочевої продукції.  
Пр. 12. Зберігання та втрати при зберіганні картоплі, овочів та плодів. 
Пр. 13-14. Розрахунок концентрації розчинів та потреби сировини для консервування 
органічної продукції рослинництва. 
 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення за-
ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 
відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на 
заліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Карантин рослин 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Карантин рослин 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності. 
СК7. Здатність науково обґрунтовано використовувати 
добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їх хі-
мічних і фізичних властивостей та впливу на навколи-
шнє середовище. 
СК8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та 
задач у процесі вирощування сільськогосподарських 
культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей 
та використання як теоретичних, так і практичних ме-
тодів. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

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

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

V семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, мікробіології, фітопатології, гер-
бології, ентомології. 

Викладач Гурманчук Олексій Вікторович 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Захисту рослин 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зо-
нальних умов. 

РН12. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого матері-
алу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог. 

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

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Роль держави у сфері карантину рослин. 
Тема 2. Міжнародні договори і зобов’язання у сфері карантину рослин. 
Тема 3. Організація, завдання і роль зовнішнього карантину рослин. 
Тема 4. Умови використання імпортної підкарантинної продукції рослинного походження 
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в Україні. 
Тема 5. Фітосанітарні заходи при виявленні об’єктів зовнішнього карантину на території 
України. 
Тема 6. Внутрішній карантин рослин. 
Тема 7. Планування, організація і проведення обстежень на виявлення карантинних шкід-
ливих організмів. 
Тема 8. Виявлення, локалізація та ліквідація збудників карантинних хвороб на територіях 
сільськогосподарських та несільськогосподарських угідь. 
Тема 9. Виявлення, локалізація і ліквідація вогнищ карантинних шкідників. 
Тема 10. Виявлення, локалізація і ліквідація карантинних організмів рослинного похо-
дження. 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Порядок проведення інспектування об’єктів регулювання у вантажі. 
Пр. 2. Огляд та відбір зразків. 
Пр. 3. Фітосанітарна експертиза. 
Пр. 4. Нагляд, обстеження, моніторинг об’єктів регулювання. 
Пр. 5. Знезараження та контроль за знезараженням. 
Пр. 6. Оформлення карантинного сертифіката. 
Пр. 7. Перелік об’єктів регулювання (їх коди) для цілей контролю за переміщенням терито-
рією України, імпорту, експорту та реекспорту. 
Пр. 8. Критерії вибірковості контролю вантажів з об’єктами регулювання. 
Пр. 9-10. Вивчення об’єктів регулювання хвороботворного походження. 
Пр. 11-12. Вивчення карантинних видів шкідників. 
Пр. 13. Вивчення об’єктів регулювання рослинного походження. 
Пр. 14. Вивчення об’єктів регулювання нематодного походження. 
 

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

ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа) складаються із суми балів за від-
повіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на за-
ліку дорівнює 24, максимально можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Картографія ґрунтів 
(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Картографія ґрунтів 

Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
СК9. Здатність управляти комплексними діями або 
проектами, відповідальність за прийняття рішень у 
конкретних виробничих умовах. 

Цикл дисциплін Професійна підготовка 
Методи викладання Лекційні, практичні заняття, ситуаційні завдання 
Освітній рівень та курс Бакалавр, 3 курс 
Спеціальність 201 Агрономія 
Терміни вивчення дисципліни V семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Для вивчення курсу студенти потребують базових 
знань з біології, фізичної географії, фізики, геології, 
геоморфології, хімії, математики, ґрунтознавства. 

Викладач Довбиш Лариса Леонідівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) Ґрунтознавства та землеробства 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхід-
ному для володіння відповідними навичками в галузі агрономії. 

РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, кла-
сифікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збережен-
ням природного різноманіття. 

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підгото-
вки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії. 

РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподар-
ської продукції відповідно до чинних вимог. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Теоретичні основи картографії (2год.). 
Тема 2. Ґрунт як об’єкт картографування. Історія картографії ґрунтів (2 год.). 
Тема 3. Структура ґрунтового покриву. (2 год.). 
Тема 4. Зміст ґрунтових карт. (2 год.). 
Тема 5. Ґрунтові карти крупного масштабу (2 год.) 
Тема 6. Ґрунтові карти дрібного і мілкого масштабу. (2 год). 
Тема 7. Детальні карти. Спеціальні ґрунтові карти. (2 год.). 
Тема 8. ДМ і ГІС в ґрунтово-картографічних дослідженнях (2 год.). 
Тема 9. Автоматизація в ґрунтовій картографії. Використання баз даних (4 год.). 
 

Практичні заняття 28 год.: 
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Пр. 1. Визначення карти. Властивості географічної карти. Особливості карти як середовища 
збору, уявлення, передачі інформації. (2 год.). 

Пр. 2. Математична основа карт. Поняття про картографічні проекції їх види і властиво-
сті.(2 год.). 

Пр. 3. Класифікація карт. Тематичні карти. (2 год.). 
Пр. 4. Рельєф як фактор диференціації ґрунтового покриву. Структура ґрунтового покриву. 

(2 год.). 
Пр. 5. Ґрунтові картографічні одиниці. Методи зображення структури ґрунтового покриву 

на картах. (2 год.). 
Пр. 6. Значення і зміст ґрунтової карти крупного масштабу. Основні етапи роботи зі скла-

дання ґрунтової карти крупного масштабу. (2 год.). 
Пр. 7. Середньомасштабна ґрунтова зйомка. Значення і зміст середньомасштабної ґрунтової 

карти. Основні етапи роботи зі складання ґрунтової карти крупного масштабу (2 год.). 
Пр. 8. Дрібномасштабна ґрунтова картографія. Значення і зміст дрібномасштабних ґрунто-

вих карт. Основні етапи роботи зі складання ґрунтової карти крупного масштабу (2 
год.). 

Пр. 9. Детальна ґрунтова зйомка і детальні ґрунтові карти. Значення і зміст дрібномасшта-
бних ґрунтових карт. Основні етапи роботи зі складання ґрунтової карти крупного ма-
сштабу (2 год.). 

Пр. 10. Класифікація спеціальних ґрунтових карт. Складання агрохімічних карт і картограм 
(2 год.). 

Пр. 11. Дистанційні методи (ДМ), їх види і вклад в ґрунтові дослідження і картографування 
ґрунтів. (2 год.). 

Пр. 12. ГІС-технології і їх практична реалізація. Польові ґрунтові дослідження і ГІС. (2 год). 
Пр. 13. Використання баз даних в автоматичному картографуванні ґрунтів і контроль баз 

даних. (2 год.). 
Пр. 14. Задачі ґрунтових досліджень і впровадження автоматизації в ґрунтову картографію.  

(2 год.) 
 

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

ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 
відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на 
заліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Квітникарство 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Квітникарство 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

СК1. Здатність використовувати базові знання основ-
них підрозділів аграрної науки (рослинництво, земле-
робство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівниц-
тво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, 
механізація в рослинництві, захист рослин). 
СК2. Здатність вирощувати, розмножувати сільського-
сподарські культури та здійснювати технологічні опе-
рації з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК3. Знання та розуміння основних біологічних і агро-
технологічних концепцій, правил і теорій, пов′язаних із 
вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин. 

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, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, мікробіології, агрометеорології, 
загального землеробства, рослинництва 

Викладач Пелехата Наталія Павлівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Рослинництва 

 
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, класи-
фікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із збережен-
ням природного різноманіття. 
РН16. Організувати результативні і безпечні умови роботи. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Лекційні заняття 20 год.: 

Тема 1. Історія, сучасний стан та перспективи квітникарства в Україні і світі (2 год.). 
Тема 2. Класифікація та базовий асортимент квіткових культур відкритого ґрунту (2 год.). 



32 
 

Тема 3. Розмноження квіткових культур. Основні технології вирощування садивного мате-
ріалу (4 год.). 
Тема 4. Основи квіткової композиції та дизайну. Види квітників і принципи підбору рослин 
для них (2 год.). 
Тема 5. Стан квітникарства закритого ґрунту в Україні і у світі (2 год.). 
Тема 6. Вирощування квіткової продукції в умовах керованої культури (2 год.). 
Тема 7. Технології вирощування квіткових культур на зріз (4 год.). 
Тема 8. Вирощування горщечкових квіткових рослин (2 год.). 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Насіння квіткових культур. Опис морфологічних ознак, визначення показників якості 
(2 год.). 
Пр. 2. Вегетативне розмноження квіткових культур (партикуляція, живцювання, щеплення) 
(2 год.). 
Пр. 3. Вирощування розсади квіткових рослин із насіння та зелених живців (4 год.). 
Пр. 4. Підготовка ділянки для закладання квітників розсадним і безрозсадним способом (2 
год.). 
Пр. 5. Садіння розсади на клумбах, рабатках, міксбодерах (2 год.). 
Пр. 6. Операції з догляду за рослинами, використання регуляторів росту та захисту рослин 
(4 год.). 
Пр. 7. Класифікація квітково-декоративних рослин закритого ґрунту. Визначення декора-
тивності (2 год.). 
Пр. 8. Вегетативне і насіннєве розмноження кімнатних рослин (4 год.). 
Пр. 9. Цибулинні рослини закритого ґрунту (2 год.). 
Пр. 10. Основи аранжування (2 год.). 
Пр. 11. Методи захисту квіткових рослин від шкідників та хвороб (4 год.). 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 
дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі тестування або 
письмових відповідей на 3 питання, що охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням 
заліку є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’яз-
ків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. 
Залікове завдання має теоретичне та практичне спрямування, передбачає 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 заліку, 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 атес-
тованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорів-
нює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання заліку, 
дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік 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 заліку 
та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лікарські рослини 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Лікарські рослини 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 

Спеціальні (фахові):  
СК1. Здатність використовувати базові знання основ-
них підрозділів аграрної науки (рослинництво, земле-
робство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівниц-
тво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, 
механізація в рослинництві, захист рослин). 
СК 4. Здатність застосовувати знання та розуміння фізі-
ологічних процесів сільськогосподарських рослин для 
розв’язання виробничих технологічних задач. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

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

бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

IV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Мойсієнко Віра Василівна 
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. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Лекційні заняття 20 год.: 

Тема 1. Вступ. Історія застосування лікарських рослин у народній та науковій медицині. 
Тема 2. Класифікація лікарських 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. 
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Тема 6. Лікарські рослини, що використовують для лікування серцево-судинної системи та 

центральної нервової системи. 
Тема 7. Лікарські рослини, що використовують для лікування шлунково-кишкового тракту 
Тема 8. Жовчогінні, сечогінні, та кровоспинні лікарські рослини.. 
Тема 9. Відхаркувальні та пом’якшуючі лікарські рослини. 
Тема 10. Збори лікарських рослин для лікування різних захворювань 

 
Практичні заняття 28 год.: 

Пр. 1. Вивчення рослин, які застосовуються при серцево-судинних захворюваннях.  
Пр. 2-4. Вивчення рослин, що впливають на шлунково-кишковий тракт: поліпшують трав-
лення; в’яжучі i проти проносні; послаблюючі; гіркі, збуджуючі апетит; протиспазматичні i 
ті, які зменшують секреторну функцію залоз. 
Пр. 5. Вивчення рослин, які впливають на центральну нервову систему тварин: збуджуючі 
ЦНС; заспокоюючі ЦНС.  
Пр. 6. Жовчогінні та подразні лікарські рослини. 
Пр. 7. Відхаркувальні i пом’якшуючи лікарські рослини. 
Пр. 8. Сечогінні та антигельмiнтознi лікарські рослини.  
Пр. 9. Потогінні i жарознижуючі лікарські рослини  
Пр. 10. Кровоспинні i маткові лікарські рослини. 
Пр. 11. Рослини, що використовуються при екземі i захворюваннях шкіри.  
Пр. 12. Вітамінні лікарські рослини (береза, глід, кропива, обліпиха, шипшина, горобина). 
Пр. 13. Оцінка лікарських інтродуцентів за основними критеріями впровадження. Визна-
чення місця нових лікарських інтродуцентів в культурних фітоценозах. 
Пр. 14. Ознайомлення із способами приготування препаратів з лікарської сировини 
 
Результати оцінювання (форми, критерії):  
Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Меліоративне землеробство 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Меліоративне землеробство 

Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми з агрономії, що передбачає за-
стосування теорій та методів відповідної науки і харак-
теризується комплексністю та невизначеністю умов. 
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
СК8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та 
задач у процесі вирощування сільськогосподарських 
культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей 
та використання як теоретичних, так і практичних ме-
тодів. 
СК9. Здатність управляти комплексними діями або про-
ектами, відповідальність за прийняття рішень у конкре-
тних виробничих умовах. 

Цикл дисциплін  Професійна підготовка 
Методи викладання  Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

Освітній рівень та курс  Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність  201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни IV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, мікробіології, агрометеорології, 
загального землеробства. 

Викладач Кропивницький Руслан Броніславович 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) Ґрунтознавства та землеробства 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

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, класи-
фікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збе-
реженням 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 та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогосподарсь-
кої продукції та відповідно до чинних вимог. 

РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарської 
продукції відповідно до чинних вимог. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Лекційні заняття 20 год.: 

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. Наукові основи системи землеробства на меліорованих землях. 
Тема 6. Структура посівних площ і схеми сівозмін на осушених землях. 
Тема 7-8. Система обробітку ґрунту меліорованих земель. 
Тема 9. Система обробітку осушеного ґрунту під окремі групи сільськогосподарських ку-
льтур. 
Тема 10. Землеробство на зрошуваних землях. 

 
Практичні заняття 28 год.: 

Пр. 1. Вологість та методи її визначення на торфових ґрунтах. 
Пр. 2. Характеристика основних рослин-торфоутворювачів. 
Пр. 3. Визначення ботанічного складу торфу. 
Пр. 4. Визначення ступеня розкладання торфу. 
Пр. 5. Визначення зольності торфу. 
Пр. 6. Визначення ступеня набухання та водовіддачі торфу. 
Пр. 7. Фільтрація ґрунту. Визначення ступеня фільтрації ґрунту. 
Пр. 8. Класифікація торфовищ за глибиною залягання торфу. 
Пр. 9. Культуртехнічні роботи на осушених землях. 
Пр. 10. Сівозміни на осушених ґрунтах. 
Пр. 11. Особливості обробітку осушених ґрунтів. 
Пр. 12. Захист торфових ґрунтів від ерозії. 
Пр. 13. Рекультивація торфових ґрунтів. 
Пр. 14. Особливості технології вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних 
землях. 
 

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

ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (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 за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 

  



37 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«Методика та організація наукових досліджень в  

органічному виробництві» 
 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
Назва дисципліни Методика наукових досліджень в органічному вироб-

ництві 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього сере-
довища.  
СК3. Знання та розуміння основних біологічних і агро-
технологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із 
вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин. 
СК5. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезу-
вати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і 
дослідні дані у галузях сільськогосподарського вироб-
ництва. 
СК6. Здатність застосовувати методи статистичної об-
робки дослідних даних, пов’язаних з технологічними та 
селекційними процесами в агрономії 
СК8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та 
задач у процесі вирощування сільськогосподарських 
культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей 
та використання як теоретичних, так і практичних ме-
тодів. 
СК9. Здатність управляти комплексними діями або про-
ектами, відповідальність за прийняття рішень у конкре-
тних виробничих умовах. 
 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

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

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VI семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, мікробіології, агрометеорології, 
загального землеробства, рослинництва, ґрунтознавс-
тва. 

Викладач Клименко Тетяна Вікторівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання дисцип-
ліни) 

Ґрунтознавство та землеробства 
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Результати навчання (уміння та навички): 

РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії. 
РН8.  Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії. 
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класифі-

кації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збере-
женням природного різноманіття. 

РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зона-
льних умов. 

РН13.Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогосподарсь-
кої 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) 
 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Методика, методи та планування наукових досліджень в органічному виробництві.  
Тема 2. Класифікація польових дослідів та планування наукових досліджень.  
Тема 3. Сучасні альтернативні системи землеробства. Перехід до органічного виробництва.  
Тема 4. Органічне сільське господарство його правила, цілі,  принципи та ведення. 
Тема 5. Практична підготовка до введення органічного землеробства.   
Тема 6. Технологія виробництва органічної продукції на присадибних ділянках.   
Тема 7. Організація органічних господарств. 
Тема 9.  Сертифікація органічної продукції 
Тема 10. Маркетинг органічної сільськогосподарської продукції. 
 
Практичні заняття 28 год.:  
Пр. 1. Основні символи, що використовуються в наукових дослідженнях 
Пр. 2. Форми запису наукових досліджень у журналі польового досліду. 
Пр. 3. Органічне виробництво в Україні. 
Пр. 4. ЕМ-технологія органічного землеробства.  
Пр. 5. Органічні добрива, мікробіологічні препарати та стимулятори росту в органічному зем-
леробстві. 
Пр. 6. Практична розробка технологій органічного виробництва.  
Пр. 7. Екологічні принципи та основи органічної технології виробництва продукції рослинни-
цтва. 
Пр. 8. Дозволені добрива в органічному виробництві. 
Пр. 9. Особливості систем удобрення сільськогосподарських культур в умовах органічного 
землеробства. 
Пр. 11. Біодинамічна система землеробства 
Пр. 12. Матеріально-технічне забезпечення технологій органічного виробництва. 
 Пр. 13 Основи статистичної обробки результатів досліджень. Визначення  однофакторного  
дисперсійного аналізу за результатами досліджень. 
Пр. 14. Елементарні регресійні моделі за результатами досліджень. 
 

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

питу у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють пере-
вірити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 
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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 іспиту, якщо кількість балів, одержа-
них 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 іс-
питу та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Нішеві культури 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Нішеві культури 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
СК8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та 
задач у процесі вирощування сільськогосподарських 
культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей 
та використання як теоретичних, так і практичних ме-
тодів. 
СК9. Здатність управляти комплексними діями або про-
ектами, відповідальність за прийняття рішень у конкре-
тних виробничих умовах. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

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

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, мікробіології, агрометеорології, 
загального землеробства, рослинництва. 

Викладач Стоцька Світлана Василівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Рослинництва 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному  
для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії. 
РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки 

в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії. 
РН13. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогосподар-

ської продукції та відповідно до чинних вимог. 
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарсь-

кої продукції відповідно до чинних вимог. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Нут. 
Тема 2. Квасоля. 
Тема 3. Сочевиця. 
Тема 4. Сорго. 
Тема 5. Фенхель 
Тема 6. Гірчиця біла. 
Тема 7. Льон олійний. 
Тема 8. Амарант. 
Тема 9. Часник. 
Тема 10. Спаржа. 
 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Нут. Ботанічна характеристика. Підвиди, екологічні групи та різновидності нуту. 
Пр. 2. Технологічний проект вирощування нуту. 
Пр. 3. Ботанічна характеристика квасолі. Різновидності квасолі. 
Пр. 4. Технологічний проект вирощування квасолі. 
Пр. 5. Ботанічна характеристика сочевиці. Основні підвиди сочевиці. Морфологічні ознаки 
різновидностей сочевиці. 
Пр. 6. Технологічний проект вирощування сочевиці. 
Пр. 7. Технологічний проект вирощування сорго. 
Пр. 8. Ботанічна характеристика фенхелю звичайного. 
Пр. 9. Ботанічна характеристика гірчиці білої. 
Пр. 10. Ботанічна характеристика льону олійного. Визначення видів і підвидів культурного 
льону. Фенологічні спостереження. Визначення біологічного врожаю і його структури. 
Пр. 11. Технологічний проект вирощування льону олійного. 
Пр. 12. Ботанічна характеристика амаранту та часнику. 
Пр. 13. Технологічний проект вирощування амаранту. 
Пр. 14. Технологічний проект вирощування часнику. 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення за-
ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Облік і оподаткування у рослинництві  

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Облік і оподаткування у рослинництві 
Назва загальних та спеціальних  компе-
тентностей, на розвиток яких спрямо-
вана дисципліна 

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
СК5.Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезу-
вати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і 
дослідні дані у галузях сільськогосподарського вироб-
ництва. 
СК9. Здатність управляти комплексними діями або про-
ектами, відповідальність за прийняття рішень у конкре-
тних виробничих умовах. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання, проек-
тна робота 

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

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

V семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання формувати та вміти інтерпретувати інформа-
цію щодо господарських процесів, які відбуваються в 
рослинництві, з метою ефективного управління діяльні-
стю підприємства. Необхідні базові знання з технологі-
чних процесів у рослинництві. 

Викладач Мороз Юлія Юзефівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

 
Результати навчання (уміння та навички): 
РН8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії. 
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класи-
фікації, 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. 
РН13. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогосподарсь-
кої 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. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Бухгалтерський облік в системі управління діяльністю підприємств галузі рослинниц-
тва. 
Тема 2. Об’єкти бухгалтерського обліку в рослинництві. 
Тема 4. Документування господарських операцій в рослинництві. 
Тема 3. Бухгалтерський облік біологічних активів рослинництва. 
Тема 7. Облік витрат і виходу продукції рослинництва 
Тема 5. Оцінка та облік готової продукції рослинництва. 
Тема 6.Проведення інвентаризації у рослинництві. 
Тема 8. Система звітності підприємств галузі рослинництва. 
Тема 9. Оподаткування діяльності підприємств галузі рослинництва. 
Тема 10. Організація контролю за діяльністю підприємств галузі рослинництва. 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Основи побудови бухгалтерського обліку на підприємствах галузі рослинництва. 
Пр. 2. Характеристика господарських процесів підприємств галузі рослинництва. 
Пр. 3. Ідентифікація об’єктів бухгалтерського обліку в рослинництві. 
Пр. 4. Документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку на підприємствах галузі 
рослинництва. 
Пр. 5.Система рахунків бухгалтерського обліку. 
Пр. 6. Бухгалтерський облік біологічних активів рослинництва 
Пр. 7. Калькуляція собівартості продукції рослинництва 
Пр. 8. Облік витрат і виходу продукції рослинництва 
Пр. 9. Облік та оцінка готової продукції рослинництва. 
Пр. 10. Інвентаризаційна робота на підприємствах галузі рослинництва. 
Пр. 11. Фінансова та статистична звітність підприємств галузі рослинництва. 
Пр. 12. Статистична обробка інформації в рослинництві. 
Пр. 13. Особливості оподаткування підприємств галузі рослинництва. 
Пр. 14. Контроль за господарською діяльністю підприємств галузі рослинництва. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 
Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і письмовій фо-

рмі за допомогою системи контрольних заходів: 1)контроль знань за темою (окремою або де-
кількома результатами навчання); 2)модульний контроль знань за розділом навчальної дисци-
пліни (сукупністю окремих результатів навчання); 3)підсумковий семестровий контроль знань 
за навчальною дисципліною (результати навчальної дисципліни).  

Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна  дисципліна) 
включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину (розрахункові задачі). Ко-
нтроль роботи студенів для зарахування змістовних модулів знань проводиться за такими ви-
дами робіт: • наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; • робота на 
практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки виконаних практичних завдань; 
• підготовка та презентація рефератів; • підготовка результатів наукових досліджень. Усі фо-
рми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час підсу-
мкового семестрового контролю та балів, отриманих під час модульного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ОВОЧІВНИЦТВО ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни  Овочівництво закритого ґрунту 

Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК6.  Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практич-
них ситуаціях.  
СК1. Здатність використовувати базові знання 
основних підрозділів аграрної науки (рослинни-
цтво, землеробство, селекція та насінництво, аг-
рохімія, плодівництво, овочівництво, ґрунто-
знавство, кормовиробництво, механізація в рос-
линництві, захист рослин). 
СК4. Здатність застосовувати знання та розу-
міння фізіологічних процесів сільськогосподар-
ських рослин для розв’язання виробничих тех-
нологічних задач. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка)  Професійна підготовка 

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

 Лекції, практичні, самостійна  робота 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна)  201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни (се-
местр) VIII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Знання і вміння з наступних дисциплін: фізіоло-
гія рослин, агрохімія, агротехніка, фітопатоло-
гія  

Викладач  Ковальов Віталій Борисович 
Руденко Юрій Федорович 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання дисцип-
ліни) 

 Кафедра технології зберігання і переробки 
продукції рослинництва 

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

дарської продукції та відповідно до чинних вимог. 
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогоспо-

дарської продукції відповідно до чинних вимог. 
РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції. 
РН16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Лекційні заняття (20 годин): 

Л. 1. Предмет, завдання і методологічні основи дисципліни. конструкція, енергетика та обла-
днання споруд захищеного ґрунту.  

Л. 2. Субстрати, використовувані в овочівництві захищеного ґрунту, 
Л. 3. Штучне регулювання водного, повітряного режиму та режиму мінерального живлення 

при вирощуванні культур закритого ґрунту. 
Л. 4. Насіннєвий і садивний матеріал, що використовується в тепличному овочівництві. 
Л. 5. Агротехніка культур захищеного ґрунту: культура огірка. 
Л. 6. Агротехніка культур захищеного ґрунту: культура томатів. 
Л. 7. Культура баклажана та перців та посівні зелені культури і культура редису, вирощувані 

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

 
Практичні заняття (28 годин): 

Пр. 1. Типи та конструктивні особливості культиваційних споруд захищеного ґрунту.  
Пр. 2. Види та методи використання різних субстратів та регулювання параметрів вологи, те-

мператури та складу повітря в умовах культиваційних споруд захищеного ґрунту. 
Пр. 3. Вимоги окремих овочевих культур до факторів, що визначають ріст і розвиток рослин 

у процесі вегетації. 
Пр. 4. Методи та особливості сучасних технологій вирощування овочевих культур в умовах 

закритого ґрунту. 
Пр. 5. Технології підтримування якості субстратів, регулювання водного режиму, освітлення 

та мінерального живлення. 
Пр. 6. Технології вирощування розсади овочів для закритого і  відкритого ґрунту та вимоги 

до якості садивного матеріалу (розсади). 
Пр. 7. Особливості розробки технологічної карти вирощування огірків  у зимовій теплиці.  
Пр. 8. Технологічні вимоги щодо вирощування  томатів у зимовій теплиці.  
Пр. 9. Методика розробки технологічних карт вирощування різних видів перцю в умовах за-

критого ґрунту. 
Пр. 10. Технологічні вимоги щодо вирощування та збору врожаю баклажанів у зимовій теп-

лиці  
Пр. 11. Розробка технологічних карт вирощування зелених овочевих культур у зимових теп-

лицях.  
Пр. 12. Технологічні параметри вирощування овочевих культур з використанням методів гід-

ропоніки. 
Пр. 13. Розробка технологічних карт вирощування та збору грибів у культиваційних спору-

дах закритого ґрунту. 
Пр. 14. Технологічні вимоги щодо методів догляду та заходів захисту овочевих культур від 

шкідливих організмів у культиваційних спорудах захищеного ґрунту. 
 

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

ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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. 
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Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 
відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на 
заліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Органічне виробництво 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
СК2. Здатність вирощувати, розмножувати сільсько-
господарські культури та здійснювати технологічні 
операції з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК9. Здатність управляти комплексними діями або 
проектами, відповідальність за прийняття рішень у кон-
кретних виробничих умовах. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

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

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VIІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, мікробіології, агрометеорології, 
загального землеробства. 

Викладач Журавель Сергій Васильович 
Кафедра(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Ґрунтознавства та землеробства 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класи-
фікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збе-
реженням природного різноманіття. 

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

РН13. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогосподар-
ської продукції та відповідно до чинних вимог. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Передумови виникнення альтернативних видів органічного сільського господарс-
тва (2 год.) 
Тема 2. Сучасні тенденції розвитку органічного сільського господарства в Україні та світі 
(2 год.) 
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Тема 3. Правила ведення органічного сільського господарства (2 год.) 
Тема 4. Компости і біодинамічні препарати в органічному рослинництві (2 год.) 
Тема 5. Застосування мікробіологічних препаратів проти шкідників та хвороб в органіч-
ному землеробстві (2 год.) 
Тема 6. Біологічні методи боротьби з бур’янами в органічному землеробстві (2 год.) 
Тема 7. Агротехнічні підходи щодо вирощування органічної продукції (2 год.) 
Тема 8. Сертифікація у сфері органічного сільськогосподарського виробництва (2 год.) 
Тема 9. Маркування органічної продукції (2 год.) 
Тема 10. Система переробки, зберігання та збуту органічної продукції (2 год.) 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Характеристика ґрунтів та можливість впровадження органічного сільського госпо-
дарства (2 год.) 
Пр. 2. Аналіз гумусного стану ґрунту та формування бездефіцитного балансу гумусу (2 год.) 
Пр. 3. Визначення продуктивності культури за природною родючістю ґрунту (2 год.) 
Пр. 4. Розрахунок норм нагромадження підстилкового гною, соломи та сидерату в органі-
чних господарствах (2 год.)  
Пр. 5. Біологічний метод боротьби з бур’янами особливості та передумови використання. 
(2 год.) 
Пр. 6. Біологічний метод боротьби із шкідниками та хворобами рослин, особливості та пе-
редумови їх використання (2 год.) 
Пр. 7. Добрива та біопрепарати, дозволені в органічному сільському господарстві, особли-
вості їх застосування (2 год.) 
Пр. 8. Розробка органічних сівозмін та визначення їх продуктивності (2 год.) 
Пр. 9. Технології обробітку ґрунту в органічному сільському господарстві (2 год.) 
Пр. 10-11. Технологічні аспекти вирощування сільськогосподарських культур за органіч-
ною технологією (4 год.) 
Пр. 12. Процес сертифікації органічного підприємства (2 год.) 
Пр. 13. Маркування та його види (2 год.) 
Пр. 14. Технологічні нормативи щодо переробки та зберігання органічної продукції (2 год.) 

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

ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими розділами. Тестові питання теоретичного та практичного спрямування передбача-
ють вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці і дозволяють діаг-
ностувати рівень підготовки студента та рівень його компетентностей з навчальної дисцип-
ліни. Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за відповіді на тестові пи-
тання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на заліку дорівнює 24, 
максимальна можлива – 40. Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, 
отриманих під час заліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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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 ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
СК2. Здатність вирощувати, розмножувати сільсько-
господарські культури та здійснювати технологічні 
операції з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК9. Здатність управляти комплексними діями або про-
ектами, відповідальність за прийняття рішень у конкре-
тних виробничих умовах. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

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

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VIІІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, мікробіології, агрометеорології, 
загального землеробства. 

Викладач Журавель Сергій Васильович 
Кафедра(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Ґрунтознавства та землеробства 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класи-
фікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збе-
реженням природного різноманіття. 

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

РН13. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогосподар-
ської продукції та відповідно до чинних вимог. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

 
Лекційні заняття 20 год.: 

Тема 1. Земля як об’єкт взаємодії людини і природи (2 год.) 
Тема 2. Найважливіші проблеми землекористування (2 год.) 
Тема 3. Землекористування в Україні (2 год.) 
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Тема 4. Механізми регулювання землекористування (2 год.) 
Тема 5. Історичний огляд розвитку планування землекористування (2 год.) 
Тема 6. Концептуальні положення теорії планування землекористування (2 год.) 
Тема 7-8. Оцінка землекористування (4 год.) 
Тема 9. Екологічні аспекти планування землекористування (2 год.) 
Тема 10. Планування сталого землекористування (2 год.) 

 
Практичні заняття 28 год.: 

Пр. 1. Наукові аспекти збалансованого розвитку землекористування (2 год.) 
Пр. 2. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку землекористування (2 год.) 
Пр. 3. Механізми та інноваційні форми збалансованого розвитку землекористування (2 
год.) 
Пр. 4. Кластерний підхід у сфері збалансованого розвитку землекористування (2 год.) 
Пр. 5. Креативне землекористування у сфері збалансованого розвитку (2 год.) 
Пр. 6. Показники збалансованого розвитку сільськогосподарського землекористування (2 
год.) 
Пр. 7. Концепція збалансованого землекористування на основі бездефіцитного балансу гу-
мусу в ґрунті (2 год.) 
Пр. 8. Шляхи та перспективи забезпечення збалансованого розвитку сільських територій (2 
год.) 
Пр. 9. Особливості збалансованого розвитку землекористування в об’єднаних територіаль-
них громадах (2 год.) 
Пр. 10. Збалансований розвиток землекористування сільських територій (2 год.) 
Пр. 11. Збалансоване землекористування в зарубіжних країнах (2 год.) 
Пр. 12. Інноваційні форми управління земельними ресурсами (2 год.) 
Пр. 13-14. Нормативно-правова база розбудови сільських територій (2 год.) 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення за-
ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 
відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на 
заліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ В РОСЛИННИЦТВІ 

 (назва дисципліни) 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Основи моделювання в рослинництві 
Назва компетентностей, на розвиток 
якої спрямована дисципліна 

СК1 Здатність використовувати базові знання ос-
новних підрозділів аграрної науки (рослинниц-
тво, землеробство, селекція та насінництво, агро-
хімія, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавс-
тво, кормовиробництво, механізація в рослинни-
цтві, захист рослин). 
СК4 Здатність застосовувати знання та розуміння 
фізіологічних процесів сільськогосподарських 
рослин для розв’язання виробничих технологіч-
них задач. 
СК6 Здатність застосовувати методи статистич-
ної обробки дослідних даних, пов’язаних з техно-
логічними та селекційними процесами в агроно-
мії. 

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) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Базові знання  рослинництва, агрохімії, земле-
робства, ґрунтознавства, біології 

Викладач Панчишин Василь Зенонович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання дисцип-
ліни) 

Кафедра рослинництва 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

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 
РН11 - Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зо-
нальних умов 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20 год.: 
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Тема 1. Види моделей та їх характеристика (4 год). 
Тема 2. Основні принципи формування моделей (2 год). 
Тема 3. Модель продуційного процесу (2 год). 
Тема 4. Базова модель оцінки агрокліматичних ресурсів формування продуктивності сільсько-
господарських культур (2 год). 
Тема 5. Моделювання росту рослин і процесу формування урожаю посівів сільськогосподар-
ських культур (2 год). 
Тема 6. Статистичне вивчення урожайності зернових (2 год). 
Тема 7. Технологічні карти як алгоритм при створенні моделей вирощування сільськогоспо-
дарських культур. Поняття про конкурентоздатність (4 год). 
Тема 8. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції (2 год). 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Види моделей та їх використання у рослинництві (2 год). 
Пр. 2. Технологія конструювання моделей (2 год). 
Пр 3. Поняття про компартментний підхід до моделювання (2 год). 
Пр. 4. Кореляційний зв'язок (4 год). 
Пр. 5. Знаходження середніх арифметичних та середніх квадратичних відхилень (2 год). 
Пр. 6. Складання технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур (4 год). 
Пр. 7. Розрахунок енергетичної ефективності вирощування сільськогосподарських культур 
(4 год). 
Пр. 8. Розрахунок економічної ефективності вирощування сільськогосподарських культур (4 
год). 
Пр. 9. Конкурентоздатність технологій (4 год). 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної ди-
сципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі тестування або пись-
мових відповідей на 3 питання, що охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням заліку 
є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 
окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Залікове за-
вдання має теоретичне та практичне спрямування, передбачає вирішення типових професійних 
завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рі-
вень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за 
результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до змі-
стового 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 заліку, до-
рівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що окру-
глені до цілого числа. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку та 
балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Охорона земель 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Охорона земель 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми з агрономії, що передбачає за-
стосування теорій та методів відповідної науки і харак-
теризується комплексністю та невизначеністю умов. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього сере-
довища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

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

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

V семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії.  

Викладач Кравчук Микола Миколайович 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Ґрунтознавства та землеробства 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класи-
фікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збе-
реженням природного різноманіття. 

РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зона-
льних умов. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Сучасний стан земельних ресурсів світу і України.  
Тема 2. Поняття про родючість ґрунтів і деградації ґрунтового вкриття.  
Тема 3. Водна ерозія: чинники, механізм прояву, види ерозії, протиерозійні заходи.  
Тема 4. Вітрова ерозія і продидефляційні заходи. 
Тема 5. Агрофізична деградація ґрунтів.  
Тема 6. Дегуміфікація і зниження вмісту органічної частини ґрунту.  
Тема 7. Мінімізація обробітку ґрунту як захід відновлення його родючості.  
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Тема 8. Використання побічної продукції рослинництва у відтворенні ґрунтової родючості.  
Тема 9. Кислотна деградація (декальцинація) ґрунтів. 
Тема 10. Деградації ґрунтів при зрошенні. Використання та охорона перезволожених і осу-
шених земель.  
 
 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Визначення твердості ґрунту. Розрахунок  питомого опору ґрунту. 
Пр. 2. Розрахунок балансу гумусу і біофільних елементів у сівозміні. 
Пр. 3. Охорона ґрунтів від забруднення агрохімікатами та продуктами техногенезу 
Пр. 4. Розрахунок інтенсивності прояву водної ерозії ґрунту 
Пр. 5. Розрахунок інтенсивності прояву вітрової ерозії в агроландшафтах 
Пр. 6. Розрахунок параметрів полезахисних та стокорегулюючих лісових смуг 
Пр. 7. Оцінка екологічної стійкості агроландшафтів  
Пр. 8. Оптимізація природних і сільгоспугідь в ландшафті 
Пр. 9 Технологія No-till, як складова ефективного захисту ґрунтів від ерозії та інших дегра-
дацій 
Пр. 10. Ґрунтові деградації. Розробка системи заходів з охорони ґрунтового покриву госпо-
дарства 
Пр. 11 Адаптивно-ландшафтні системи землеробства в умовах Полісся і Лісостепу України.  
Пр. 12–13. Розробка елементів ґрунтозахисної системи землеробства в господарстві зони 
Полісся. 
Пр. 14. Розробка елементів ґрунтозахисної системи землеробства в господарстві зони Лісо-
степу. 
 

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

ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа) складаються із суми балів за від-
повіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на за-
ліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
“ Первинна доробка та зберігання плодів і овочів ”  

 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Первинна доробка та зберігання плодів і овочів 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
СК2.Здатність вирощувати, розмножувати сільськогос-
подарські культури та здійснювати технологічні опера-
ції з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК9. Здатність управляти комплексними діями або 
проектами, відповідальність за прийняття рішень у кон-
кретних виробничих умовах. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

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

Лекції, практичні, командна робота. 

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

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VIII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рі-
вень своїх знань. 

Викладач Федорчук Світлана Володимирівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання дисцип-
ліни) 

Технології зберігання та переробки продукції рослин-
ництва 

 
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 збере-
женням природного різноманіття. 

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підго-
товки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії. 

РН13. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогос-
подарської продукції та відповідно до чинних вимог. 

РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Лекційні заняття 20 год.: 

Тема 1. Вступ. Господарське значення плодів та овочів. Історія, стан і перспективи розви-
тку післязбиральної доробки плодів та овочів в Україні. 
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Тема 2. Характеристика плодів, овочів в період зберігання 
Тема 3. Достигання і показники якості плодів, овочів. Технології збору врожаю. 
Тема 4. Біохімічні зміни показників якості у період достигання. 
Тема 5. Біохімічні зміни якості плодоовочевої продукції після збирання врожаю. 
Тема 6. Пакування і короткотермінове зберігання продукції овочів перед логістикою і мар-
кетингом. 
Тема 7-8. Зберігання, охолодження, заморожування та достигання плодів та овочів . 
Тема 9. Сортування та пакування плодів та овочів. 
Тема 10. Сушка плодів та овочів. 

 
Практичні заняття 28 год.: 

Пр. 1. Визначення особливостей зберігання плодів та овочів. 
Пр. 2. Визначення періоду збирання врожаю та стиглості продукції. 
Пр. 3. Збирання та пакування в полі, миття , сортування. 
Пр. 4. Транспортування до складу. Поводження з продукцією та її завантаження 
Пр. 5. Методи  визначення зберігання плодів та овочів. 
Пр. 6. Визначення умов до підготовчого етапу зберігання свіжої плодоовочевої продукції . 
Пр. 7. Методи охолодження та основні типи вентиляцій під час зберігання плодів та овочів. 
Пр. 8. Основні вимоги до сортування, калібрування та пакування плодів та овочів. 
Пр. 9. Сушка плодів та овочів. 
Пр. 10. Загальні принципи складання схем післязбиральної доробки. Схеми післязбиральної 
доробки зеленних овочевих культур. 
Пр. 11. Складання схем післязбиральної доробки різних видів капусти. 
Пр. 12. Складання схем післязбиральної доробки коренеплодів (на прикладі моркви і бу-
ряка). 
Пр. 13. Складання схем післязбиральної доробки картоплі для тривалого зберігання. 
Пр. 14. Складання схем післязбиральної доробки плодів для тривалого зберігання. 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення за-
ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 
відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на 
заліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Плодове розсадництво 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Плодове розсадництво 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

СК1. Здатність використовувати базові знання основ-
них підрозділів аграрної науки (рослинництво, земле-
робство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівниц-
тво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, 
механізація в рослинництві, захист рослин). 
СК2. Здатність вирощувати, розмножувати сільського-
сподарські культури та здійснювати технологічні опе-
рації з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК7. Здатність науково обґрунтовано використовувати 
добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їх хі-
мічних і фізичних властивостей та впливу на навколи-
шнє середовище. 

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, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, мікробіології, агрометеорології, 
загального землеробства, рослинництва, плодівництва. 

Викладач Пелехата Наталія Павлівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Рослинництва 

 
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, класи-
фікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із збережен-
ням природного різноманіття. 
РН16. Організувати результативні і безпечні умови роботи. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Лекційні заняття 20 год.: 

Тема 1. Способи розмноження плодових рослин (2 год.). 
Тема 2. Взаємовплив підщепи і прищепи (2 год.). 
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Тема 3. Біологічні і агротехнічні основи вирощування оздоровленого садивного матеріалу 
плодових рослин (2 год.). 
Тема 4. Організація плодового розсадника (2 год.). 
Тема 5. Класифікація і характеристика підщеп (2 год.). 
Тема 6. Технології вирощування насінних підщеп (2 год.). 
Тема 7. Технології вирощування вегетативно розмножуваних (клонових) підщеп (2 год.). 
Тема 8. Технологія вирощування саджанців способом окулірування (2 год.). 
Тема 9. Технологія вирощування саджанців ягідних культур (2 год.). 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Вирощування садивного матеріалу шляхом культури меристем (екскурсія) (4 год.). 
Пр. 2. Структура плодового деревного та ягідного розсадників (4 год.). 
Пр. 3. Апробація вегетативно розмножуваних підщеп та саджанців деревних плодових по-
рід (заняття в розсаднику) (4 год.). 
Пр. 4. Кондиції насіння плодових культур та його підготовка до висіву. Стратифікація на-
сіння плодових культур (2 год.). 
Пр. 5. Способи розмноження клонових підщеп і догляд за маточником (заняття в розсад-
нику) (2 год.). 
Пр. 6. Системи формування крон дерев у маточно-живцевому саду (екскурсія) (2 год.). 
Пр. 7. Способи щеплення (окулірування брунькою та щеплення живцем) (2 год.). 
Пр. 8. Зимове щеплення (2 год.). 
Пр. 9. Викопування і сортування саджанців (2 год.). 
Пр. 10. Зимове зберігання садивного матеріалу плодових і ягідних культур (2 год.). 
Пр. 11. Зелене живцювання в умовах штучного туману (2 год.). 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 
дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі тестування або 
письмових відповідей на 3 питання, що охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням 
заліку є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’яз-
ків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. 
Залікове завдання має теоретичне та практичне спрямування, передбачає 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 заліку, 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 атес-
тованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорів-
нює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання заліку, 
дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік 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 заліку 
та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Прогноз та програмування врожайності сільськогосподарських культур 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Прогноз та програмування врожайності сільськогоспо-

дарських культур 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
СК 01. Здатність використовувати базові знання осно-
вних підрозділів аграрної науки (рослинництво, земле-
робство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівни-
цтво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробниц-
тво, механізація в рослинництві, захист рослин). 
СК 02. Здатність вирощувати, розмножувати сільсько-
господарські культури та здійснювати технологічні 
операції з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК 08. Здатність розв’язувати широке коло проблем та 
задач у процесі вирощування сільськогосподарських 
культур шляхом розуміння їх біологічних особливос-
тей та використання як теоретичних, так і практичних 
методів. 
 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

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

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VІІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, фізіології, агрометеорології, зем-
леробства, рослинництва, агрохімії, захисту рослин 

Викладач Овезмирадова Ольга Бяшимівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Рослинництва 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН 06. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному 
для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії. 
РН 09. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації, класи-
фікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із збереженням 
природного різноманіття. 
РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарської 
продукції відповідно до чинних вимог. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Теоретичні основи програмування врожаїв  
Тема 2. Наукові принципи програмування врожаїв. 
Тема 3. Агрокліматичні фактори, їх застосування в системі програмування врожайності. 
Тема 4. Сівозміна і програмування врожайності. 
Тема 5-6. Агрохімічні основи програмування врожаїв. 
Тема 7-8. Агробіологічні основи програмування врожаїв. 
Тема 9-10. Модель продукційного процесу. 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Прогнозування урожайності методом вирівнювання динамічних рядів. 
Пр. 2. Прогнозування за показниками факторів життєдіяльності рослин і станом посівів. 
Пр. 3. Розрахунок ресурсів ФАР і величини потенціальної урожайності за ресурсами ФА. 
Пр. 4. Розрахунок ресурсів доступної рослинам вологи і розрахунок величини урожайно-
сті за ресурсами вологи. 
Пр. 5. Розрахунок урожайності за водно-тепловими ресурсами місцевості /за ГТП, БКП, 
БГТП. 
Пр. 6-7. Розрахунок величини ефективної урожайності /родючості/ за вмістом елементів 
живлення в ґрунті /за даними ґрунтових картограм. 
Пр. 8. Розрахунок фотосинтетичного потенціалу, середньої і максимальної площі листко-
вої поверхні для прогнозованої врожайності. 
Пр. 9-10. Складання структури біологічної врожайності. 
Пр. 11-12. Складання динаміки густоти стояння рослин і норм висіву насіння під прогно-
зовану врожайність. 
Пр. 13. Розрахунок доз добрив на запланований приріст урожайності. 
Пр. 14. Розрахунок доз добрив на заплановану урожайність балансовим методом. 
 

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

ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 
відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на 
заліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
“ Регіональна синоптика ”  

 (назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Регіональна синоптика 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати про-
блеми. 
СК 6. Здатність презентувати результати  професійної 
та наукової діяльності  фахівцям і не фахівцям. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

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

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

V семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання хімії,  біології, агрометеорології, загаль-
ного землеробства, ґрунтознавства. 

Викладач Клименко Тетяна Вікторівна 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання дисцип-
ліни) 

Ґрунтознавство та землеробства 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класи-
фікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збе-
реженням природного різноманіття. 

РН11.  Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зона-
льних умов. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

 
Лекційні заняття 20 год.: 

Тема 1. Предмет і задачі регіональної синоптики. Зв'язок з іншими дисциплінами. 
Тема 2. Сучасні зміни клімату у глобальному масштабі. 
Тема 3. Загальна циркуляція атмосфери та її основні елементи. 
Тема 4. Фізико-географічні і кліматичні особливості  України. 
Тема 5. Регіональні синоптичні процеси над Східною Європою й Україною. 
Тема 6. Стаціонарні і блокуючі процеси в атмосфері та пов’язані з ними аномальні погодні 
явища. 
Тема 7. Прогностичні ознаки переміщення циклонів на Україну. 
Тема 8. Антициклонічна діяльність над Україною. 
Тема 9. Прогностичні ознаки переміщення антициклонів на Україну. 
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Тема 10. Формування врожайності сільськогосподарських культур залежно від класифіка-
ції років за кліматичних умов. 

 
Практичні заняття 28 год.: 

Пр. 1. Макроциркуляційні процеси в атмосфері та їх вплив на регіональну циркуляцію. 
Пр. 2. Аспекти змін регіональних синоптичних процесів кінця ХХ- початку ХХІ століття. 
Пр. 3. Особливості циркуляційних процесів в гірських районах. 
Пр. 4. Циклонічна діяльність над Середземним морем. 
Пр. 5. Циклонічна діяльність над Чорним  морем. 
Пр. 6. Пірнаючі циклони. 
Пр. 7. Місцеві антициклони. 
Пр. 8. Аномальні погодні явища в Україні, пов’язані з блокуючими процесами. 
Пр. 9. Циркуляційні умови виникнення посух і суховіїв. 
Пр. 10. Хвилі холоду і весняні повернення холодів. 
Пр. 11. Зміни клімату та сільське господарство. 
Пр. 12. Режим опадів в різних районах України. 
Пр. 13. Вітровий режим України. 
Пр. 14. Температурний режим України та особливості підстильної поверхні України. 
 

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

питу у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють пере-
вірити 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 іспиту, якщо кількість балів, одержа-
них 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 іс-
питу та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Сільськогосподарська меліорація 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Сільськогосподарська меліорація 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми з агрономії, що передбачає за-
стосування теорій та методів відповідної науки і харак-
теризується комплексністю та невизначеністю умов. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього сере-
довища. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

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

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії.  

Викладач Кравчук Микола Миколайович 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Ґрунтознавства та землеробства 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класи-
фікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збе-
реженням природного різноманіття. 

РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зона-
льних умов. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Загальні відомості щодо регулювання водного режиму перезволожених земель.  
Тема 2. Водні ресурси та їх використання для потреб народного господарства.  
Тема 3. Осушення, як захід поліпшення земель. Осушувальна система: складові елементи та 
їх призначення  
Тема 4. Осушення земель відкритим дренажем.  
Тема 5. Осушення земель закритим дренажем. 
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Тема 6. Особливості сільськогосподарського використання, освоєння та окультурення осу-
шуваних земель.  
Тема 7. Загальні питання зрошення. Зрошувальна система та її будова.  
Тема 8. Режим зрошення сільськогосподарських культур.  
Тема 9. Технології зрошення сільськогосподарських культур. 
Тема 10. Ландшафтні меліорації та заходи боротьби з водною ерозією.  
 
 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Основні меліоративні терміни та поняття. Закон України «Про меліорацію земель». 
Пр. 2. Структура осушених земель та способи осушення земель України. 
Пр. 3–4. Поняття осушувальних систем (Державні будівельні норми України. Меліоративні 
системи та споруди. ДБН В.2.4-1-99).  
 Пр. 5.  Оцінка меліоративного фонду території. 
Пр. 6. Визначення вологості ґрунту тензіометричним методом. 
Пр. 7. Прилади та обладнання для вивчення окремих елементів режиму зрошення. 
Пр. 6. Розрахунок водопотреби та норми зрошення сільськогосподарських культур. 
Пр. 7. Розрахунок проектного режиму зрошення сільськогосподарських культур. 
Пр. 8. Вивчення конструкцій систем мікрозрошення і визначення витратних характеристик 
крапельниць водовипусків. 
Пр. 9 Проектування заходів щодо освоєння осушуваних ґрунтів. 
Пр. 10. Проектування заходів ландшафтної меліорації та заходів щодо відновлення поруше-
них земель. 
Пр. 11. Технологія створення біоплато. 
Пр. 12. Технологія промивання засолених ґрунтів. 
Пр. 13. Природоохоронні меліорації. 
Пр. 14. Оцінка впливу меліоративних систем на навколишнє природне середовище. 
 

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

ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа) складаються із суми балів за від-
повіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на за-
ліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
 

Назва дисципліни Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

 Загальна підготовка 

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

 Лекції, практичні заняття, тестові завдання 

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

 Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

 201 Агрономія 

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) 

 Захисту рослин 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класи-
фікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збе-
реженням природного різноманіття. 

РН10. 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) 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Введення у мікробіологію.  
Тема 2. Морфологія,  будова бактеріальної клітини.  
Тема 3. Вплив екологічних факторів на мікроорганізми. 
Тема 4. Перетворення мікроорганізмами сполук карбону. 
Тема 5. Перетворення мікроорганізмами сполук нітрогену. 
Тема 6. Мікрофлора ґрунту.  
Тема 7. Бактерійні добрива. Мікробні біопрепарати проти шкідливих організмів. 
Тема 8. Фітовірусологія як наука про вивчення вірусів рослин. 
Тема 9. Морфологія та ультраструктура вірусів. 
Тема 10. Симптоми вірусних хвороб рослин. 
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Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Ознайомлення з роботою та обладнанням лабораторії мікробіологічного аналізу. 
Пр. 2. Методи приготування препаратів мікроорганізмів. 
Пр. 3. Фарбування мікроорганізмів за Грамом. 
Пр. 4. Методи стерилізації. 
Пр. 5. Морфологія мікроскопічних грибів. 
Пр. 6. Приготування поживних середовищ.  
Пр. 7. Вирощування, посів та зберігання мікроорганізмів. 
Пр. 8. Виділення чистої культури мікроорганізмів. 
Пр. 9. Спиртове бродіння.  
Пр. 10. Молочнокисле бродіння. 
Пр. 11. Маслянокисле бродіння вуглеводів.  
Пр. 12. Бродіння пектинових речовин. 
Пр. 13. Бродіння та окислення целюлози. 
Пр. 14. Бульбочкові бактерії та вільноживучі в ґрунті азотфіксатори. 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення іс-
питу у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють пере-
вірити 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 іспиту, якщо кількість балів, одержа-
них 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 іс-
питу та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА» 

 
 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Стандартизація продукції плодоовочівництва 
Назва загальної компетентно-
сті, на розвиток якої спрямо-
вана дисципліна 

ЗК 06. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
СК 02. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогос-
подарські культури та здійснювати технологічні операції 
з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК 05. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезу-
вати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і до-
слідні дані у галузях сільськогосподарського виробниц-
тва. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна під-
готовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, се-
мінар, проектна робота, пробле-
мні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філо-
софії) 

Бакалаври, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисцип-
ліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VІI семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 
хочуть обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні базові 
знання біології, фізіології та технології вирощування 
плодів та овочів. 

Викладач Деребон Ігор Юрійович 
Кафедра (яка забезпечує викла-
дання дисципліни) 

Технології зберігання та переробки продукції рослинниц-
тва 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхід-
ному 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. 

РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, кла-
сифікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збережен-
ням природного різноманіття. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20год.: 
Тема 1. Державна система стандартизації України. (2год.). 
Тема 2. Принципи і методи державної системи стандартизації  Україні (2 год.). 
Тема 3. Значення міжнародної стандартизації у розвитку торгівельно-економічних відносин 
між країнами. Міжнародні та регіональні організації по стандартизації (2 год.). 
Тема 4. Вплив технології вирощування на зміну технологічних показників якості овочевих ку-
льтур (2 год.). 
Тема 5. Вплив технології вирощування на зміну технологічних показників якості плодових  
культур (2 год.). 
Тема 6. Загальна характеристика та сутність стандартних показників капусти (білоголової, че-
рвоноголової, брюсельської, кольрабі, савойської) (2 год.). 
Тема 7. Загальна характеристика та сутність стандартних показників столових коренеплодів 
(моркви, буряків, пастернаку, селери, редьки та ін.) (2 год.). 
Тема 8. Загальна характеристика та сутність стандартних показників плодових овочів (томатів, 
огірків, перцю гіркого, баклажанів та ін.) (2 год.). 
Тема 9. Загальна характеристика та сутність стандартних показників кісточкових культур. (2 
год.). 
Тема 10. Загальна характеристика стандартних показників зерняткових культур (2 год.). 
 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр.1. Загальна характеристика споживчих та технологічних властивостей плодів та овочів (4 
год.) 
Пр.2. Класифікація стандартів та їх зміст, структура стандартів на продукцію плодоовочівни-
цтва (4 год.) 
Пр.1. Класифікація, технічні вимоги, пакування, маркування, правила приймання, транспор-
тування та зберігання коренеплодів буряка столового (ДСТУ 7033) (2 год.). 
Пр.2. Класифікація, технічні вимоги, пакування, маркування, правила приймання, транспор-
тування та зберігання моркви свіжої (ДСТУ 7035) (2 год.) 
Пр. 3. Класифікація, технічні вимоги, пакування, маркування, правила приймання, транспор-
тування та зберігання плодів томату (ДСТУ 3246) (2 год.). 
Пр. 4. Класифікація, технічні вимоги, пакування, маркування, правила приймання, транспор-
тування та зберігання плодів баклажану та перцю солодкого (ДСТУ 2660, ДСТУ 2659) (2 год.). 
Пр. 5. Класифікація, технічні вимоги, пакування, маркування, правила приймання, транспор-
тування та зберігання капусти білоголової свіжої (ДСТУ 7037) (2 год.). 
Пр. 6. Класифікація, технічні вимоги, пакування, маркування, правила приймання, транспор-
тування та зберігання цвітної капусти свіжої (ДСТУ 3280) (2 год.). 
Пр. 7. Класифікація, технічні вимоги, пакування, маркування правила приймання, транспор-
тування та зберігання цибулі свіжої ріпчастої (ДСТУ 3234) (я,2 год.). 
Пр. 8. Класифікація, технічні вимоги, пакування, маркування, правила приймання, транспор-
тування та зберігання огірків  свіжих (ДСТУ 3247) (2 год.). 
Пр.9. Класифікація, технічні вимоги, пакування, маркування, правила приймання, транспор-
тування та зберігання яблук свіжих (ДСТУ 8133) (4 год.). 
Пр. 10. Класифікація, технічні вимоги, пакування, маркування, правила приймання, транспор-
тування та зберігання слив свіжих (ДСТУ ЕЄК ООН FFV-29:2007) (2 год.). 
Пр. 11. Класифікація, технічні вимоги, пакування, маркування, правила приймання, транспор-
тування та зберігання свіжих груш (ДСТУ 8326) (2 год.). 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення заліку 
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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 ти-
пових професійних завдань фахівця на робочому місці і дозволяють діагностувати рівень під-
готовки 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 ре-
зультатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36 - 60 балам. 

Підсумкові бали за залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за відпо-
віді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на заліку 
дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку 
та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА» 

 
 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Стандартизація продукції рослинництва 
Назва загальної компетентно-
сті, на розвиток якої спрямо-
вана дисципліна 

ЗК 06. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
СК 02. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогос-
подарські культури та здійснювати технологічні операції 
з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК 05. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезу-
вати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і до-
слідні дані у галузях сільськогосподарського виробниц-
тва. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна під-
готовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, се-
мінар, проектна робота, пробле-
мні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філо-
софії) 

Бакалаври, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисцип-
ліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

V семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 
хочуть обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні базові 
знання біології, фізіології та технології вирощування 
продукції рослинництва. 

Викладач Деребон Ігор Юрійович 
Кафедра (яка забезпечує викла-
дання дисципліни) 

Технології зберігання та переробки продукції рослинниц-
тва 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхід-
ному для володіння відповідними навичками в галузі агрономії.  

РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогоспо-
дарської продукції відповідно до чинних вимог.  

РН16. Організовувати результативні і безпечні умови роботи 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Лекційні заняття 20год.: 

Тема 1. Сучасний стан Національної система стандартизації України (2год.). 
Тема 2. Категорії та види стандартів. Систематизація нормативних документів (2 год.). 
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Тема 3. Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів (2 год.). 
Тема 4. Міжнародні та регіональні організації по стандартизації (2 год.). 
Тема 5. Системи стандартизації (2 год.). 
Тема 6. Стандартизація провідних зернових культур (2 год.). 
Тема 7. Стандартизація провідних зернобобових культур.  (2 год.). 
Тема 8. Стандартизація круп’яних культур (2 год). 
Тема 9. Стандартизація цукрових буряків. (2 год). 
Тема 10. Стандартизація хмелю та льону (2 год). 
 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр.1. Терміни та визначення в галузі стандартизації (2 год.). 
Пр.2. Правила розробляння, викладання та оформлення національних нормативних докумен-
тів (2 год.) 
Пр. 3. Класифікація нормативних документів (2 год.). 
Пр. 4. Способи позначання ступеня відповідності стандартів (2 год.) 
Пр. 5. Терміни та визначення понять за ДСТУ 3766:2019 (2 год.). 
Пр. 6. Технічні вимоги до якості пшениці та жита (2 год.). 
Пр. 7. Технічні вимоги до якості ячменю, вівса та кукурудзи (4 год.). 
Пр. 8. Технічні вимоги до якості гречки та проса (2 год.). 
Пр. 9. Технічні вимоги до якості сої та гороху (2 год.). 
Пр.10. Технічні вимоги до якості хмелю та льону (2 год.). 
Пр. 11. Технічні вимоги до якості цукрових буряків (2 год.). 
Пр. 12. Вимоги державної системи стандартизації до якості посівного матеріалу провідних ви-
дів продукції рослинництва (4 год.). 

 
 

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

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 ти-
пових професійних завдань фахівця на робочому місці і дозволяють діагностувати рівень під-
готовки 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 ре-
зультатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36 - 60 балам. 

Підсумкові бали за залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за відпо-
віді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на заліку 
дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку 
та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
“ Технологічна експертиза продукції рослинництва ”  

 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Технологічна експертиза продукції рослинництва 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
СК2.Здатність вирощувати, розмножувати сільськогос-
подарські культури та здійснювати технологічні опера-
ції з первинної переробки і зберігання продукції 
СК9. Здатність управляти комплексними діями або 
проектами, відповідальність за прийняття рішень у кон-
кретних виробничих умовах. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

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

Лекції, практичні, командна робота. 

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

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

V семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рі-
вень своїх знань. 

Викладач Ковальов Віталій Борисович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання дисцип-
ліни) 

Технології зберігання та переробки продукції рослин-
ництва 

 
Результати навчання (уміння та навички): 
РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агроно-
мії 
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збере-
женням природного різноманіття. 

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підго-
товки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії. 

РН13. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогос-
подарської продукції та відповідно до чинних вимог. 

РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції.. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Лекційні заняття 20 год.: 

Тема 1. Техно-хімічна експертиза зерна. 
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Тема 2. Технологічна експертиза зерна окремих культур. 
Тема 3. Технологічні показники зерна та їх зміна залежно від умов вирощування, доробки 

та зберігання. 
Тема 4. Пошкоджене і неповноцінне зерно та його використання. 
Тема 5. Дефектне зерно та його використання. 
Тема 6. Технологічна експертиза зерна (насіння) круп'яних культур. 
Тема 7. Формування споживних властивостей крупів. 
Тема 8. Технологічна експертиза насіння олійних культур. 
Тема 9. Технолого-товарні показники якості плодів та овочів. 
Тема 10. Технологічна експертиза бульб картоплі. 
 
Практичні заняття 28 год.: 

Пр. 1. Технологічна експертиза врожаю зернових культур вирощеного в конкретному госпо-
дарстві.  
Пр. 2. Цільовий розподіл зерна та розрахунок вартості готової продукції. 
Пр. 3.Організація роботи елеваторів (розподіл посад, приймання та оцінка зернових мас).  
Пр. 4. Організація роботи елеваторів (реалізація зерна, шляхи покращення якісних показників 
зерна, звітність).  
Пр. 5. Визначення придатності зерна (насіння) для виробництва круп.  
Пр. 6. Організація роботи круп’яного підприємства (оцінка зерна, оформлення документації).  
Пр. 7. Організація роботи круп’яного підприємства (розрахунок виходу готової продукції, зві-
тність).  
Пр. 8. Технологічна експертиза олійної сировини.  
Пр. 9. Організація роботи підприємства з виробництва олії (оцінка насіння, оформлення доку-
ментації).  
Пр. 10. Організація роботи підприємства з виробництва олії (розрахунок виходу готової про-
дукції, звітність).  
Пр. 11. Основи підготовки плодоовочевої продукції до проведення експертизи. 
Пр. 12. Оцінка технологічної придатності партій картоплі на продовольчі цілі. 
Пр. 13. Визначення товарного сорту та споживчої якості картоплі.  
Пр. 14. Оцінка технологічної придатності партій моркви та буряка столового на продовольчі 
цілі. 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення за-
ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 
відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на 
заліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННИХ ОЛІЙ» 

 
 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Технологія виробництва рослинних олій 
Назва загальної компетентно-
сті, на розвиток якої спрямо-
вана дисципліна 

ЗК 06. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
СК 02. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогос-
подарські культури та здійснювати технологічні операції 
з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК 05. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезу-
вати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і до-
слідні дані у галузях сільськогосподарського виробниц-
тва. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна під-
готовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, се-
мінар, проектна робота, пробле-
мні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філо-
софії) 

Бакалаври, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисцип-
ліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 
хочуть обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні базові 
знання біології, фізіології та технології вирощування 
олійних культур. 

Викладач Деребон Ігор Юрійович 
Кафедра (яка забезпечує викла-
дання дисципліни) 

Технології зберігання та переробки продукції рослинниц-
тва 

 
 

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

ному 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. 
РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, кла-

сифікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збережен-
ням природного різноманіття. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20год.: 
Тема 1. Технології вирощування соняшника, ріпаку та льону олійного. (2год.). 
Тема 2. Особливості технологій вирощування малопоширених олійних культур. (2 год.). 
Тема 3. Технологічні показники якості соняшника, ріпаку та льону олійного як сировини 
для переробної промисловості (2 год.). 
Тема 4. Технологічні показники якості малопоширених олійних культур як сировини для 
переробної промисловості. (2 год.). 
Тема 5. Технологія підготовки сировини для виробництва олій. (2 год.). 
Тема 6. Технологічний процес виробництва рослинних олій способом холодного пресу-
вання. (2 год.). 
Тема 7. Технологічний процес виробництва рослинних олій екстракційним способом.  (2 
год.). 
Тема 8. Технології удосконалення традиційних способів виробництвая олії. (2 год). 
Тема 9. Хімічні та фізико-хімічні способи очищення рослинних олій. Оцінка якості рос-
линних олій (2 год). 
Тема 10. Відходи рослинних олій та їх господарське використання  (2 год). 
 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр.1. Основні морфологічні і біологічні особливості олійних культур (2 год.). 
Пр.2. Визначення олійних культур за насінням, плодами і сходами (2 год.) 
Пр. 3. Календарний план вирощування соняшнику (2 год.). 
Пр. 4. Календарний план вирощування ріпаку озимого (2 год.). 
Пр. 5. Особливості технології вирощування льону олійного (2 год.). 
Пр. 5. Особливості технології вирощування малопоширених олійних культур (2 год.). 
Пр. 6. Методика відбору проб олійних культур (2 год.). 
Пр. 7. Оцінка якості сировини олійних культур за вимогами державної системи стандарти-

зації (2 год.). 
Пр. 8. Споживчі та технологічні властивості рослинних олій (2 год.). 
Пр. 9. Методика визначення кислотного числа рослинної олії (4 год.). 
Пр. 10. Методика визначення йодного числа рослинної олії (4 год.). 
Пр. 11. Методика визначення числа омилення рослинної олії (4 год.). 
Пр. 12. Класифікація рослинної олії (2 год.). 
 

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

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 ти-
пових професійних завдань фахівця на робочому місці і дозволяють діагностувати рівень під-
готовки 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 ре-
зультатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36 - 60 балам. 

Підсумкові бали за залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за відпо-
віді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на заліку 
дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку 
та балів, отриманих під час поточного контролю.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
“ Технологія переробки плодів і овочів ”  

 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Технологія переробки плодів і овочів 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
СК2.Здатність вирощувати, розмножувати сільськогос-
подарські культури та здійснювати технологічні опера-
ції з первинної переробки і зберігання продукції 
СК8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та 
задач у процесі вирощування сільськогосподарських 
культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей 
та використання як теоретичних, так і практичних ме-
тодів. 
СК9. Здатність управляти комплексними діями або 
проектами, відповідальність за прийняття рішень у кон-
кретних виробничих умовах. 

Цикл дисциплін професійна підготовка 
Методи викладання Лекції, практичні, командна робота. 
Освітній рівень та курс Бакалавр, 4 курс 
Спеціальність 201 «Агрономія» 
Терміни вивчення дисципліни VІІІ семестр 
Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рі-
вень своїх знань. 

Викладач Саюк Олександр Анатолійович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання дисцип-
ліни) 

Технології зберігання та переробки продукції рослин-
ництва 

 
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 збере-
женням природного різноманіття. 

РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підго-
товки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії. 

РН13. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогос-
подарської продукції та відповідно до чинних вимог. 

РН15. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Лекційні заняття 20 год.: 

Тема 1. Вступ. Наукові та методичні основи курсу. 
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Тема 2. Плоди та овочі як об’єкти зберігання та переробки. 
Тема 3. Фактори, що впливають на якість і тривалість зберігання плодів та овочів. 
Тема 4. Контроль якості сировини і підготовка її до консервування. 
Тема 5. Способи консервування плодів та овочів. 
Тема 6. Мікробіологічні способи консервування плодів та овочів. 
Тема 7-8. Хімічні та комбіновані способи переробки плодів та овочів. 
Тема 9. Фізичні способи консервування плодів та овочів. 
Тема 10. Основи переробки овочевої та плодової продукції. 

 
Практичні заняття 28 год.: 

Пр. 1 Основна та допоміжна сировина плодоовочевого консервного виробництва. Визна-
чення якості води для консервування. 

Пр. 2. Тара в консервному виробництві. Дослідження консервної тари. 
Пр. 3. Контроль якості сировини і її підготовка до консервування. Визначення вмісту сухих 

речовин у плодоовочевій сировині. 
Пр. 4. Теплова обробка сировини. Дослідження показників якості сушених плодів і овочів. 
Пр. 5. Розфасування, закупорювання банок та теплова обробка консервів. Оцінка якості ро-

зсолів, сиропів та соків. 
Пр. 6. Технічний контроль та зберігання консервів. Дослідження якості продукції, консер-

вованої тепловою стерилізацією  
Пр. 7. Біохімічний метод консервування. Консервування молочно - кислим бродінням. При-

готування квашеної капусти, мочених та квашених плодів, овочів і ягід в лабораторних умо-
вах. 

Пр. 8. Біохімічний метод консервування. Оцінка якості біохімічного методу консервування 
(на прикладі дослідження показників якості квашеної капусти). 

Пр. 9. Фізичний метод консервування. Консервування тепловою стерилізацією. Приготу-
вання томат-пюре. 

Пр. 10. Хімічні методи консервування (консервування цукром). Приготування яблучного 
повидла. 

Пр. 11. Розрахунок концентрації розчинів і потреби в матеріалах для консервування. 
Пр. 12. Визначення придатності плодово-ягідної продукції для виготовлення желейних про-

дуктів переробки. 
Пр. 13-14 Визначення якості консервованої плодоовочевої продукції. 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення за-
ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 
відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на 
заліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
“ Технологія товарних партій продукції рослинництва ”  

 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Технологія товарних партій продукції рослинництва 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях. 
СК2.Здатність вирощувати, розмножувати сільськогос-
подарські культури та здійснювати технологічні опера-
ції з первинної переробки і зберігання продукції 
СК9. Здатність управляти комплексними діями або 
проектами, відповідальність за прийняття рішень у кон-
кретних виробничих умовах. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

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

Лекції, практичні, командна робота. 

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

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

V семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рі-
вень своїх знань. 

Викладач Ковальов Віталій Борисович 
Кафедра 
(яка забезпечує викладання дисцип-
ліни) 

Технології зберігання та переробки продукції рослин-
ництва 

 
Результати навчання (уміння та навички): 
РН4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агроно-
мії 
РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підго-

товки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії. 
РН13. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогос-

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

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Вступ. Проблеми збереження та підвищення якості товарних партій  с-г., продукції. 
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Тема 2. Наукові принципи зберігання і консервування товарних партій с.-г. продуктів  
Тема 3. Вимоги державних стандартів до якості зерна і насіння товарних партій продукції 

рослинництва.. 
Тема 4. Характеристика зернових товарних партій продукції, мас як об’єктів зберігання. 
Тема 5. Фізіологічні процеси, які проходять в зерновій масі при зберіганні. Основи переро-

бки зерна товарних партій продукції. 
Тема 6. Основи переробки олії з насіння товарних партій продукції олійних культур. 
Тема 7. Основи переробки олії з насіння товарних партій продукції технічних  культур. 
Тема 8 Основи переробки олії з насіння товарних партій продукції круп’яних  культур. 
Тема 9-10. Безвідходні технології переробки товарної сировини тваринного походження. 
 
Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Технологічний аналіз зерна. Схема проведення аналізу, поняття про партії і зразки 

зерна. Правила відбору зразків і виділення наважок. Органолептичний аналіз зерна.  
Пр. 2. Визначення чистоти зерна. Основні фракції, їх елементи. Заповнення документів ре-

зультатів аналізу. 
Пр. 3. Визначення наявного і прихованого зараження зерна. Ступінь зараження. Пошко-

дження зерна клопом -черепашкою. 
Пр. 4. Базисні і обмежувальні кондиції. Принципи розрахунку держави з хлібоздатниками. 

Вирішування задач.  
Пр. 5-6. Кількісно-якісний облік зерна при зберіганні. Природні втрати маси зерна.  
Пр. 7. Методи визначення натуральної ваги і скловидності зерна товарних партій.  
Пр. 8. Товарна і технологічна оцінка якості продукції технічних культур. 
Пр. 9. Оцінка якості кормів.  
Пр. 10-11. Безвідходні технології переробки сировини тваринного походження. 
Пр. 12. Сутність процесу і механізація основних операцій при переробці товарних партій 

зерна.  
Пр. 13. Основи виробництва олії з товарних партій насіння олійних культур. 
Пр. 14. Агрегати для приготування комбікормів товарних партій. 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення за-
ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 
відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на 
заліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПЛОДООВОЧІВ-

НИЦТВА» 
 

 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Технологія управління якістю продукції плодоовочівниц-

тва 
Назва загальної компетентно-
сті, на розвиток якої спрямо-
вана дисципліна 

ЗК 06. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
СК 02. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогос-
подарські культури та здійснювати технологічні операції 
з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК 05. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезу-
вати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і до-
слідні дані у галузях сільськогосподарського виробниц-
тва. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна під-
готовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, се-
мінар, проектна робота, пробле-
мні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філо-
софії) 

Бакалаври, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисцип-
ліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VIII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 
хочуть обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні базові 
знання біології, фізіології та технології вирощування 
плодів та овочів. 

Викладач Деребон Ігор Юрійович 
Кафедра (яка забезпечує викла-
дання дисципліни) 

Технології зберігання та переробки продукції рослинниц-
тва 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхід-
ному 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. 

РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, кла-
сифікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збережен-
ням природного різноманіття. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Лекційні заняття 20год.: 

Тема 1. Поняття і сутність управління якістю. Наукові основи управління якістю (2год.). 
Тема 2. Якість продукції та система управління якістю. Еволюція підходів до управління які-
стю (2 год.). 
Тема 3. Міжнародний досвід в управлінні якістю (2 год.). 
Тема 4. Розробка систем якості згідно з вимогами стандартів ISO серії 9000 (2 год.). 
Тема 5. Логістичні аспекти в управлінні якістю (2 год.). 
Тема 6. Системний підхід до управління якістю Система НАССР – аналізування небезпечних 
чинників та критичні точки контролю (2 год.). 
Тема 7. Технологія управління якістю кісточкових культур (2 год.). 
Тема 8. Технологія управління якістю зерняткових культур (2 год.). 
Тема 9. Технологія управління якістю овочевих культур. (2 год.). 
Тема 10. Технологія управління якістю картоплі (2 год.). 
 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр.1.Біологічна, гігієнічна та технологічна цінність плодоовочевої продукції (2 год.) 
Пр.2. Стандартизація термінології в галузі управління якістю (4 год.) 
Пр.3. Основні проблеми управління якістю (2 год.) 
Пр.4. Міжнародний досвід управління якістю (2 год.). 
Пр.5.  Вітчизняний досвід управління якістю (2 год.) 
Пр. 6. Базова концепція загального управління якістю (2 год.). 
Пр.7. Особливості застосування знаку відповідності при сертифікації продукції плодоовочів-
ництва (2 год.). 
Пр. 8.Особливості розробки і впровадження системи НАССР в галузі плодоовочівництва (2 
год.). 
Пр. 9. Розробка та впровадження системи менеджменту якості на плодоовочевому підприємс-
тві: організаційна структура, процеси, ресурси, документація (2 год.). 
Пр. 10. Показники якості плодових культур (фізичні, біохімічні, технологічні) (4 год.).. 
Пр. 11. Показники якості овочевих культур (фізичні, біохімічні, технологічні) (4 год.). 

 
 

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

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 ти-
пових професійних завдань фахівця на робочому місці і дозволяють діагностувати рівень під-
готовки 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 ре-
зультатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36 - 60 балам. 

Підсумкові бали за залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за відпо-
віді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на заліку 
дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку 
та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  

ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА» 
 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Технологія управління якістю продукції рослинництва 
Назва загальної компетентно-
сті, на розвиток якої спрямо-
вана дисципліна 

ЗК 06. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
СК 02. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогос-
подарські культури та здійснювати технологічні операції 
з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК 05. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезу-
вати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і до-
слідні дані у галузях сільськогосподарського виробниц-
тва. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна під-
готовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, се-
мінар, проектна робота, пробле-
мні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філо-
софії) 

Бакалаври, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисцип-
ліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

V семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 
хочуть обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні базові 
знання біології, фізіології та технології вирощування 
продукції рослинництва. 

Викладач Деребон Ігор Юрійович 
Кафедра (яка забезпечує викла-
дання дисципліни) 

Технології зберігання та переробки продукції рослинниц-
тва 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхід-
ному 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. 

РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, кла-
сифікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збережен-
ням природного різноманіття. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20год.: 
Тема 1. Предмет і завдання курсу технологія управління якістю продукції рослинництва 
(2год.). 
Тема 2. Основи раціонального харчування людини. Поняття якості врожаю. Біологічна і 
гігієнічна якість продукції рослинництва її технологічні властивості (2 год.). 
Тема 3. Роль елементів живлення у житті рослин, як вагомий фактор формування їх якості (2 
год.). 
Тема 4. Технології управління якістю зерна пшениці та жита (2 год.). 
Тема 5. Технології управління якістю зерна ячменю залежно від цільового призначення (2 
год.). 
Тема 6. Технології управління якістю зерна кукурудзи  (2 год.). 
Тема 7. Технологія управління якістю зернобобових культур (2 год.). 
Тема 8. Технологія управління якістю коренеплодів буряка цукрового (2 год.). 
Тема 9. Технологія управління якістю олійних культур (2 год.). 
Тема 10. Технологія управління ефіроолійних культур (2 год.). 
 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр.1.Якість як об’єкт управління (4 год.). 
Пр.2 Показники якості та їх класифікація (4 год.). 
Пр.3. Міжнародний та вітчизняний досвід управління якістю (2 год.). 
Пр.4 Вивчення порядку відбору зразків відповідно до вимог нормативних документів (2 год.) 
Пр.5. Аналіз складових елементів „петлі якості” та характеристика основних процесів, що 
здійснюються в її межах і впливають на якість кінцевого продукту (4 год.) 
Пр.6. Визначити відповідність органолептичних та фізико-хімічних показників продукції до 
діючих нормативних документів (2 год.) 
Пр.7. Порядок визначення кількості стандартної, нестандартної продукції, технічних відходів 
і бракованої продукції. (4 год.) 
Пр. 8. Вивчити фактори, які впливають на збереження кількості і якості продукції рослинниц-
тва (2 год.). 
Пр.9. Вплив видів споживчої та транспортної тари на збереженість та якість продукції (2 год.). 
Пр. 10.Особливості розробки і впровадження системи НАССР в галузі рослинництва (2 год.). 

 
 

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

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 ти-
пових професійних завдань фахівця на робочому місці і дозволяють діагностувати рівень під-
готовки 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 ре-
зультатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36 - 60 балам. 

Підсумкові бали за залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за відпо-
віді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на заліку 
дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку 
та балів, отриманих під час поточного контролю.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Типологія луків 
 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Типологія луків 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 

Спеціальні (фахові):  
СК2. Здатність використовувати базові знання основ-
них підрозділів аграрної науки (рослинництво, земле-
робство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівниц-
тво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, 
механізація в рослинництві, захист рослин). 
СК 4. Здатність застосовувати знання та розуміння фі-
зіологічних процесів сільськогосподарських рослин для 
розв’язання виробничих технологічних задач. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

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

бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

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) 

Рослинництва 

 
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. 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
 

Тема 1-2. Луки природних зон України та їх характеристика 
Тема 3-4. Біологічні та екологічні особливості лучних трав 
Тема 5-6. Аналіз рослинності трав’янистих біогеоценозів 
Тема 7. Відтворення рослинного покриву трав’янистих фітоценозів 
Тема 8-9. Наукові основи підбору травосумішок для різного режиму використання травостою 
луків  
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Тема 10. Особливості та основні напрями сільськогосподарського освоєння боліт 

 
Практичні заняття 28 год.: 

Пр. 1. Біологічні та екологічні особливості рослинності природних луків України 
Пр. 2-3. Характеристика лучної рослинності (тонконогові трави).   . 
Пр. 4. Щільнокущові злакові трави на природних луках. 
Пр. 5. Характеристика лучної рослинності (бобові трави).  
Пр. 6. Характеристика лучної рослинності (осоки і ситники, різнотрав’я).    
Пр. 7-8. Характеристика лучної рослинності (шкідливі та отруйні рослини).   
Пр. 9-10. Наукові принципи складання високопродуктивних травосумішок для природних 
кормових угідь. 
Пр. 11. Поверхневе поліпшення природних луків  
Пр. 12. Докорінне поліпшення природних луків  
Пр. 13. Способи вирощування злакових  трав на насіння 
Пр. 14. Способи вирощування бобових трав на насіння  
 
Результати оцінювання (форми, критерії):  
Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«ТОВАРОЗНАВСТВО ПЛОДІВ ТА ОВОЧІВ» 

 (назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Товарознавство плодів та овочів 
Назва загальної компетентно-
сті, на розвиток якої спрямо-
вана дисципліна 

ЗК 06. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
СК 02. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогос-
подарські культури та здійснювати технологічні операції 
з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК 05. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезу-
вати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і до-
слідні дані у галузях сільськогосподарського виробниц-
тва. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна під-
готовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, се-
мінар, проектна робота, пробле-
мні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філо-
софії) 

Бакалаври, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисцип-
ліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VІII семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 
хочуть обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні базові 
знання біології, фізіології та технології вирощування різ-
них видів рослинницької продукції, стандартизації, збері-
гання  та переробки продукції рослинництва 

Викладач Деребон Ігор Юрійович 
Кафедра (яка забезпечує викла-
дання дисципліни) 

Технології зберігання та переробки продукції рослинниц-
тва 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхід-
ному 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. 

РН9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, кла-
сифікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів із збережен-
ням природного різноманіття. 

 
 
 



87 
 

 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20год.: 
Тема 1. Вступ. Сутність товарознавчої діяльності. Зв'язок товарознавства зі стандартизацією 
та сертифікацією продукції плодоовочівництва (2год.). 
Тема 2. Товарні та споживчі якості продукції плодоовочівництва.. Фактори, що впливають на 
товар і його харчові та споживчі властивості (2 год.). 
Тема 3. Загальні особливості плодів та овочів як об’єктів товарної обробки  та транспорту-
вання. Вимоги до продукції плодоовочівництва як товару. Підготовка продукції до реалізації 
(2 год.). 
Тема 4. Товарознавча характеристика капусти (білоголової, червоноголової, брюсельської, ко-
льрабі, савойської) (2 год.). 
Тема 5. Товарознавча характеристика столових коренеплодів (моркви, буряків, пастернаку, се-
лери, редьки та ін.) (2 год.). 
Тема 6. Товарознавча характеристика плодових овочів (томатів, огірків, перцю ) (2 год.). 
Тема 7. Товарознавча характеристика цибулі та часнику, молодої пучкової продукції (2 год.). 
Тема 8. Товарознавство бульб картоплі різного цільового призначення (2 год). 
Тема 9. Товарознавство плодів зерняткових культур (2 год). 
Тема 10. Товарознавство плодів кісточкових  культур (2 год). 

 
Практичні заняття 28 год.: 

Пр.1. Терміни та визначення в галузі товарознавства (4 год.). 
Пр.2. Загальні відомості про сертифікацію продукції (4 год.). 
Пр. 3. Вимоги до органів, що проводять сертифікацію (4 год.). 
Пр. 4. Вимоги при реалізації різних видів капусти (2 год.). 
Пр. 5. Вимоги при реалізації моркви та буряків столових (2 год.). 
Пр. 6. Вимоги при реалізації  пастернаку та селери (2 год.). 
Пр. 7. Вимоги при реалізації  томатів та огірків (2 год.). 
Пр. 8. Вимоги при реалізації  цибулі та часнику, молодої пучкової продукції (2 год.) 
Пр. 9. Вимоги при реалізації  продовольчої та технічної картоплі (2 год.). 
Пр. 10. Вимоги при реалізації  плодів зерняткових культур (2 год.). 
Пр. 11. Вимоги при реалізації  плодів кісточкових  культур  (2 год.). 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення заліку 
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 ти-
пових професійних завдань фахівця на робочому місці і дозволяють діагностувати рівень під-
готовки 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 ре-
зультатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36 - 60 балам. 

Підсумкові бали за залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за відпо-
віді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на заліку 
дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку 
та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Трофологія 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Трофологія 

Назва загальної компетентності, на роз-
виток якої спрямована дисципліна 

ЗК 3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу. 
ЗК 7 Здатність застосовувати знання у практич-
них ситуаціях 

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

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

Лекції, практичні, командна робота, аналіз крити-
чних випадків 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) VІІ 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. Місце трофології в системі наук про життєві процеси. 
Тема 2. Трофологічна класифікація та спеціалізація біоти.  
Тема 3. Трофологія продуцентів. Принципи розвитку фітології та її фітопродуцентології. Ін-
формаційні технології фітопродуцентології. 
Тема 4. Трофологія консументів та редуцентів. Трофологія мікробіоти. 
Тема 5. Трофологія тваринного світу (без гексапол). Трофологія гексапод. 
Тема 6. Абіотичні чинники впливу на трофологічні процеси біоти та життя людей. 
Тема 7. Трофологічні принципи людини та організаційно-правова методологія її харчування. 
Тема 8. Закономірності правильного харчування людини. 
Тема 9. Різновидності харчування людини. 
Тема 10. Напрямки та системи виробництва сировини для харчування людини 
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Тема 11. Законодавча база про харчові продукти та харчові технології для правильного хар-
чування людини. 
 
Результати оцінювання (форми, критерії):  
Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 
оцінювання. 
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Фітоенергетика 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Фітоенергетика 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

ЗК7. Знання та розуміння предметної області та розу-
міння професійної діяльності. 
СК 01. Здатність використовувати базові знання осно-
вних підрозділів аграрної науки (рослинництво, земле-
робство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівни-
цтво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробниц-
тво, механізація в рослинництві, захист рослин). 
СК 02. Здатність вирощувати, розмножувати сільсько-
господарські культури та здійснювати технологічні 
операції з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК 08. Здатність розв’язувати широке коло проблем та 
задач у процесі вирощування сільськогосподарських 
культур шляхом розуміння їх біологічних особливос-
тей та використання як теоретичних, так і практичних 
методів. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

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

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VІІІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, фізіології, насіннєзнавства земле-
робства, рослинництва, агрохімії 

Викладач Овезмирадова Ольга Бяшимівна 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Рослинництва 

 
Результати навчання (уміння та навички): 

РН 06. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному 
для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії. 
РН 09. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації, класи-
фікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із збереженням 
природного різноманіття. 
РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарської 
продукції відповідно до чинних вимог. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Лекційні заняття 20 год.: 

Тема 1. Поняття про енергетичні культури. Стан, виробництво та значення рослинницької 
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сировини в альтернативній енергетиці  
Тема 2-3. Культури для переробки в тверді види палива та біогаз. Енергетична верба. Осо-
бливості вирощування. 
Тема 4-5. Міскантус. Енергетична характеристика. Еколого-біологічні властивості. Особ-
ливості вирощування. 
Тема 6-7. Свічграс. Енергетична характеристика. Еколого-біологічні властивості. Особли-
вості вирощування. 
Тема 8. Цукроносні культури для виробництва біоетанолу. Соняшник бульбистий. Енер-
гетична характеристика. Еколого-біологічні властивості. Особливості вирощування. 
Тема 9. Високоолійні культури для виробництва дизельного біопалива. Льон олійний. Ене-
ргетична характеристика. Еколого-біологічні властивості. Особливості вирощування. 
Тема 10. Принципи та схеми переробки рослинницької енергетичної сировини. 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Загальна характеристика хімічного складу рослинницької сировини для переробки 
в тверді види палива та біогаз. 
Пр. 2. Вегетативне розмноження та одержання високоякісного посадкового матеріалу ене-
ргетичних культур. 
Пр. 3. Насіннєве розмноження енергетичних культур. 
Пр. 4. Морфологічні ознаки фітоенергетичних культур. 
Пр. 5-6. Використання малопоширених культур для переробки в тверді види палива та 
біогаз. Морфолого-біологічна характеристика. Особливості вирощування. 
Пр. 7. Загальна характеристика хімічного складу рослинницької сировини для виробниц-
тва біоетанолу. 
Пр. 8. Загальна характеристика хімічного складу рослинницької сировини для виробниц-
тва дизельного біопалива. 
Пр. 9-10. Використання малопоширених культур для виробництва біоетанолу. Морфо-
лого-біологічна характеристика. Особливості вирощування. 
Пр. 11-12. Використання малопоширених культур для виробництва дизельного біопалива. 
Морфолого-біологічна характеристика. Особливості вирощування. 
Пр. 13-14. Розробка технологічних карт вирощування енергетичних культур. 
 

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

ліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють переві-
рити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між ок-
ремими 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, одержа-
них 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 залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 
відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на 
заліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час за-
ліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Фітонцидологія 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Фітонцидологія 

Назва загальної компетентності, на роз-
виток якої спрямована дисципліна 

ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу. 
ЗК7 Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях 

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

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

Лекції, практичні, командна робота, аналіз крити-
чних випадків 

Освітній рівень та курс 
(бакалавр/магістр/доктор філософії) Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 201 «Агрономія» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) VІІ 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. 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. Класифікація і характеристика основних біохімічних сполук, що входять до складу 
фітонцидів. 
Тема 6. Використання фітонцидно-лікарських рослин в захисті від шкідливих організмів.  
Тема 7. 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. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Ягідництво 

(назва дисципліни) 

 
для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 
Назва дисципліни Ягідництво 
Назва загальної компетентності, на ро-
звиток якої спрямована дисципліна 

СК1. Здатність використовувати базові знання основ-
них підрозділів аграрної науки (рослинництво, земле-
робство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівниц-
тво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, 
механізація в рослинництві, захист рослин). 
СК2. Здатність вирощувати, розмножувати сільського-
сподарські культури та здійснювати технологічні опе-
рації з первинної переробки і зберігання продукції. 
СК7. Здатність науково обґрунтовано використовувати 
добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їх хі-
мічних і фізичних властивостей та впливу на навколи-
шнє середовище. 

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, 3 курс 

Спеціальність 
(для якої пропонується дисципліна) 

201 Агрономія 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

VI семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 
обрати дисципліну 

Бажання працювати в галузі агрономії. Необхідні ба-
зові знання біології, мікробіології, агрометеорології, 
загального землеробства, рослинництва, плодівництва. 

Викладач Пелехатий Вадим Миколайович 
Кафедра (яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Рослинництва 

 
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, класи-
фікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності агроценозів із збережен-
ням природного різноманіття. 
РН16. Організувати результативні і безпечні умови роботи. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Лекційні заняття 20 год.: 
Тема 1. Технології вирощування суниці (2 год.). 
Тема 2. Технології вирощування малини (літньої і ремонтантної) (2 год.). 
Тема 3. Технології вирощування смородини (2 год.). 
Тема 4. Технології вирощування порічки (2 год.). 
Тема 5. Технології вирощування аґрусу (2 год.). 
Тема 6. Технології вирощування чорниці високорослої (2 год.). 
Тема 7. Технології вирощування ожини (2 год.). 
Тема 8. Технології вирощування жимолості їстівної (2 год.). 
Тема 9. Технології вирощування аронії чорноплідної й обліпихи (2 год.). 
Тема 10. Технології вирощування актинідії та лимонника китайського (2 год.). 

Практичні заняття 28 год.: 
Пр. 1. Вирощування суниці у відкритому ґрунті (2 год.). 
Пр. 2. Вирощування суниці в закритому ґрунті (2 год.). 
Пр. 3. Вирощування літніх сортів малини (2 год.). 
Пр. 4. Вирощування ремонтантних сортів малини у відкритому ґрунті (2 год.). 
Пр. 5. Вирощування ремонтантних сортів малини у теплицях (2 год.). 
Пр. 6. Технологія вирощування смородини для комбайнового збирання (2 год.). 
Пр. 7. Вирощування порічки й аґрусу на шпалері (2 год.). 
Пр. 8. Підготовка ґрунту під закладання насадження чорниці високорослої (2 год.). 
Пр. 9. Формування й обрізування кущів чорниці високорослої (2 год.). 
Пр. 10. Вирощування ожини на рухомій шпалері (2 год.). 
Пр. 11. Сорти жимолості їстівної для промислового та присадибного вирощування (2 год.). 
Пр. 12. Розміщення рослин обліпихи на ділянці з урахуванням їх дводомності (2 год.). 
Пр. 13. Вирощування актинідії на шпалері(2 год.). 
Пр. 14. Вирощування лимонника на шпалері(2 год.). 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 
дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі тестування або 
письмових відповідей на 3 питання, що охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням 
заліку є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’яз-
ків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. 
Залікове завдання має теоретичне та практичне спрямування, передбачає 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 заліку, 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 атес-
тованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорів-
нює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання заліку, 
дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік 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 заліку 
та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 


	Пр. 5. Класифікація, технічні вимоги, пакування, маркування, правила приймання, транспортування та зберігання капусти білоголової свіжої (ДСТУ 7037) (2 год.).
	Пр. 8.Особливості розробки і впровадження системи НАССР в галузі плодоовочівництва (2 год.).
	Тема 5. Технології управління якістю зерна ячменю залежно від цільового призначення (2 год.).
	Тема 8. Технологія управління якістю коренеплодів буряка цукрового (2 год.).
	Пр. 10.Особливості розробки і впровадження системи НАССР в галузі рослинництва (2 год.).


