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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Курс передбачає розгляд основних проблем та перспектив 

використання новітніх прогресивних технологій у сільському господарстві України. 

Вивчення окремих технологій БПЛА в агро, системи точного землеробства, 

супутниковий моніторинг, метео-сканери ґрунту тощо, логіки їх застосування, 

цінність і т.д. Забезпечити вивчення кожної операції в сільськогосподарському 

виробництві (обробка ґрунту, внесення добрив, посів, внесення ЗЗР, збір урожаю) 

логікою правильного та максимально ефективного застосування необхідних 

технологій AgTech.  

Метою Метою дисципліни "Смарт технології в рослинництві" (СТР) є 

засвоєння та формування знань з основ теорії та розрахунків при моделюванні 

технологічних процесів в АПК на прикладі передових підприємств та новітніх 

технологій. 

Завдання дисципліни полягають у: 

-  наданні теоретичних знань та практичних навичок щодо освоєння 

технологій оптимізації і моделювання технологічних процесів в 

агропромисловому виробництві; 

- формувані умінь моделювання технологічних процесів в 

агропромисловому виробництві; 

- ознайомленні з особливостями постановки задач оптимізації; 

- попередженні виникнення проблем при вирішенні задач оптимізації; 

- надбанні навичок формулювання завдань і критеріїв оптимальності; 

- надбанні навичок побудови математичних моделей та підбору програмних 

продуктів для розв’язання задач; 
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-  навчити вносити інформацію в комп’ютер і розв’язувати завдання з 

отриманням вірних висновків; 

- навчити вірно аналізувати результати та надавати перспективні 

рекомендації. 

 

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

201  

Агрономія 

ЗК1. Здатність  до  

абстрактного 

мислення,  аналізу, 

синтезу.   

 

ФК1. Здатність  

керувати  колективом,  

забезпечувати 

розвиток  персоналу,  

толерантно сприймати  

соціальні, етнічні та 

культурні відмінності. 

ФК3. Здатність  

створювати  нові  

технології  та 

застосовувати  сучасні  

технології  агрономії,  

враховуючи їх  

особливості  та  

користуючись  

передовим  досвідом  

їх впровадження,  

розробляти  наукові  

основи  технологій 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур. 

ФК7. Здатність 

самостійно 

організовувати та 

проводити наукові  

дослідження  з  

використанням 

загальноприйнятих  

методів  і  стандартів  

ґрунтових  і 

рослинних зразків. 

РН7 Розробляти та реалізовувати  

проєкти екологічно безпечних  

прийомів і технологій виробництва 

високоякісної  продукції 

рослинництва з урахуванням 

особливостей агроландшафтів та 

економічної ефективності. 

РН8 Управляти робочими процесами, 

які є складними, непередбачуваними, 

приймати ефективні рішення, 

оцінювати та порівнювати  

альтернативи, аналізувати ризики.  

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Світові тренди розвитку технологій та прикладні аспекти оптимізації. 

2. Технології точного землеробства. 

3. Системи керування даними підприємства. 

3. Технології підвищення ефективності операцій в рослинництві. 

 



 


