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Загальний опис навчальної дисципліни
Метою курсу дисципліни агроекологія є формування у студентів цілісного уявлення 

про явища і процеси в агросфері, принципів ведення екологічно збалансованого 
землеробства, необхідності комплексного проведення заходів, спрямованих на покращення 
екологічної ситуації у сільськогосподарському виробництві, навчити їх новим підходам і 
методам екологізації АГІК, щоб забезпечити виробництво достатньої для суспільства 
кількості високоякісної продукції: формування екологічної свідомості.

Завданням дисципліни є: вивчення основних властивостей, структури та 
функціонування агробіогеоценозів як штучних екосистем; виявлення адаптацій живих 
організмів агробіогеоценозів до факторів навколишнього середовища, в тому числі -  
антропогенних; знайомство з основами раціонального використання, оптимізації та охорони 
агроландшафті в.

Результати навчання
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти нижче 

вказаними компетентностями.
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з 

агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов..

Загальні компетентності
ЗК 1. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки 
(рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, 
овочівництво, грунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист 
рослин).
ЗК 2. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та здійснювати 
технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції 
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 5. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та 
практичні, виробничі і дослідні дані у галузях сільськогосподарського виробництва.
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК 11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
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Фахові компетентності
ФК 1. Здатність обирати та використовувати базові знання зі спеціалізованих підрозділів 
аграрної науки (плодівництво, овочівництво, виноградарство, ягідництво, грибівництво, 
рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, грунтознавство, 
механізація, захист рослин).
ФК 2. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та здійснювати 
технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції.
ФК 6. Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних, пов'язаних з 
технологічними та селекційними процесами в агрономії.
ФК 9. Здатність управляти комплексними діями або проектами, відповідальність за 
прийняття рішень у конкретних виробничих умовах.

Політика курсу. Для одержання високого рейтингу необхідно виконувати наступні 
умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; брати активну участь у 
навчальному процесі; своєчасно виконувати навчальні завдання; не покладатися лише на 
механічну пам'ять, не зазубрювати матеріал, а намагатися осмислити його; не відволікатися 
на сторонні справи під час занять; приділяти належну увагу завданням для самостійної 
роботи.

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Теоретичні основи науки агроекологія.
2. Властивості агроекосистем.
3. Грунт як базова складова агроекосистеми.
4. Пестициди та нітрати в агроекосистемах.
5. Енергетичний потенціал агроекосистем.
6. Агроекологічний моніторинг.

Орієнтовний перелік тем лабораторних робіт
1. Агроекосистеми.
2. Агрофітоценоз.
3. Екологічні групи рослин за вимогами до абіотичних факторів.
4. Еколого-агрохімічна оцінка грунту.
5. Баланс органічної речовини.
6. Пестициди як екологічний фактор.
7. Оцінка оптимальнос гі агроландшафтів.
8. Енергетичний аналіз агроекосистем.
9. Вітрова ерозія грунтів.
10. Моніторинг вмісту гумусу в грунті та прогнозування деградаційних процесів.
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