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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування

показників  

Галузь знань,

спеціальність, ступінь

вищої освіти

Характеристика

навчальної дисципліни 

денна форма навчання

Кількість кредитів 4

Галузь знань:

20 Аграрні науки та

продовольство
(шифр і назва) 

Обов’язкова

Загальна кількість 

годин – 120 годин Спеціальність:

208 «Агроінженерія»

Курс Семестр

Змістових модулів –2 М 1 1-й 

Тижневе 

навантаження: 

- аудиторних занять – 

4 год.

- самостійна робота 

студента – 3 год.

Ступінь вищої освіти:

«Магістр»

Вид занять
Кількість

годин 
Лекції 22 год.

Лабораторні

заняття 
-

Практичні

заняття 
22 год.

Семінарські

заняття 
- 

Самостійна

робота 
76год.

Форма контролю:

диференційований залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
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Дисципліна – системи сучасних інтенсивних технологій є обов’язковою у

професійній підготовці здобувачів вищої освіти. 

 Об'єктом вивчення  дисципліни  є  методика  і  організація  науково-
дослідної  роботи  студентів.  Предметом вивчення  є:  методики  наукового
дослідження, класифікація методів наукового дослідження, наукові факти та їх
роль у науковому дослідженні, наукові гіпотези, їх обґрунтування; стратегія і
тактика  наукових  досліджень,  організація  наукових  досліджень  в
рослинництві, правові основи в сільському господарстві.

Метою вивчення дисципліни є одержання здобувачами знань методики

і організації наукових досліджень та придбання навичок дослідницької роботи

в агрономії,  ознайомлення студентів  з  особливостями вищої  освіти,  ВУЗу,  в

якому вони навчаються, формуванню в них уявлень про агрономію як науку і її

зв’язок  з  іншими  науками,  визначення  основних  аспектів  базових

технологічних  дисциплін  при  підготовкі  фахівців  напрямку  “Агрономія”  і

можливість працевлаштування випускників  за спеціальністю “Агрономія”.

Завдання дисципліни  —  надати  здобувачам  теоретичних  знань  і
практичних вмінь з організації та проведення науково-дослідних робіт в галузі
рослинництва.

Передбачає знання: 
-  історії виникнення і розвитку агрономії ,як науки ;

-  зв’язок агрономії з іншими науками;

-  специфічність сільського виробництва в галузі рослинництва ;

-  особливості навчання у вищій школі.

            Результати навчання (з урахуванням soft skills)
У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  студент  повинен

оволодіти наступними компетентностями: 
Інтегральна компетентність 
Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні

проблеми пов язані з хворобами рослин, що передбачає застосування теорій та
методів системи наук, які формують концепції захисту рослин. 

Загальні компетентності
ЗК  1.  Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні,  культурні,  наукові
цінності  і  досягнення  суспільства  на  основі  розуміння  історії  та
закономірностей  розвитку  предметної  області,  її  місця  у  загальній  системі
знань  про  природу  і  суспільство  та  у  розвитку  суспільства,  техніки  і
технологій, вести здоровий спосіб життя. ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати
сучасними  знаннями.ЗК  4.  Навички  використання  інформаційних  і
комунікаційних технологій.ЗК 5.Здатність працювати в команді.
ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
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ЗК 8. Навики здійснення безпечної діяльності.
ЗК 9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Фахові компетентності
ФК 1. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності.
ФК 2. Здатність організовувати обстеження сільськогосподарських культур на
виявлення хвороб.
ФК 4. Здатність формувати та реалізовувати  ефективні зовнішні та внутрішні
комунікації  на  підприємствах  пов  язаних  з  вирощуванням
сільськогосподарських культур, навички взаємодії.
ФК 5. Здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській
діяльності.
ФК 6. Здатність проектувати технологічний процес 
виробництва продукції .
ФК 7. Здатність  розробляти  нову продукцію з  використанням інноваційних
технологій.
ФК 12. Здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, формулювати бізнес-
ідею розвитку сільськогосподарського бізнесу.
ФК  14.  Здатність  організовувати  харчування  в  закладах  курортної  та
рекреаційної сфери з урахуванням потреб  споживачів різних полікультурних
та етнічних груп і рекомендацій щодо раціонального харчування 
ФК  16.  Здатність  організовувати  простір  та  формувати  дизайн-концепції
об’єктів сільського господарства.              

Soft skills:
-  комунікативні  навички:  письмове,  вербальне й  невербальне спілкування;
уміння грамотно спілкуватися по e-mail;  вести суперечки і  відстоювати свою
позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й
побудови відносин у команді.
- уміння виступати привселюдно:  навички, необхідні для виступів на публіці;
проводити презентації.
- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно.
- гнучкість і адаптивність:  гнучкість, адаптивність і здатність мінятися;  уміння
аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем.
-  лідерські  якості:  уміння  спокійно  працювати  в  напруженому  середовищі;
уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати.
-  особисті  якості:  креативне  й  критичне  мислення;  етичність,  чесність,
терпіння, повага до оточуючих.
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 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.Новітні технології в рослинництві.

ТЕМА 1.Новітні технології в рослинництві. Історія становлення та
умови їх реалізації [1,8,10,11,13].

Історія становлення технологій у рослинництві. Поняття про технології
та їх класифікація. Характеристика технологій із різним рівнем інтенсифікації
виробництва. Інтенсивні та індустріальні технології вирощування. Екстенсивні
технології. Проміжні, або інтегровані технології.

ТЕМА 2.Ресурсоощадні технології виробництва [1,5,9,11].
Загальна  характеристика  ресурсоощадних  технологій.  Нанотехнології.

Нульові технології вирощування (No-till) або технології прямого посіву.
ТЕМА 3.Грунтозберігаючі технології [1,12,13].
Технологія  Mini-till вирощування польових культур в умовах схилових

земель України.  Екстенсивний мульчуючий посів.  Інтенсивний мульчуючий
посів.  Технологія  Strip-till.Елементи  сучасної  технології  вирощування
польових  культур.Система  обробітку  ґрунту  в  інтенсивних
технологіях.Система захисту рослин від шкідливих організмів в інтенсивних
технологіях.Система  застосування  добрив  та  агрохімікатів  в  інтенсивних
технологіях.Регулятори та стимулятори росту рослин.Карантинні організми.

Змістовий модуль 2.Інтенсивна технологія у рослинництві.

ТЕМА 4.ГІС-технології у рослинництві [1,2,6].
Система  точного  землеробства.  Географічна  інформаційна  система.

Диференційована  глобальна  система  позиціонування.  Система  паралельного
водіння. Технологія змінних норм внесення.

ТЕМА 5.Екологічно чисті технології [1,6,16].
Біологічне  рослинництво.  Біотехнологія.  ГМО-технологія.  Генетична

інженерія.  ЕМ-технології  в  рослинництві.  МХ-технологія  у  рослинництві.
Технології, що передбачають застосування «біологічно чистої води» (БАВ).

ТЕМА 6.Адаптивні та адаптовані технології вирощування [1,4,7,15].
Поняття  про  адаптацію  рослин.  Адаптивна  стратегія  рослинництва.

Формування  адаптивної  структури  посіву.Сучасні  технології  вирощування
озимих  зернових  культур.Сучасні  технології  вирощування  ярих  зернових
культур.Сучасні технології  вирощування олійних культур.Сучасні технології
вирощування зернобобових культур.Сучасна технологія вирощування льону-
олійного, сафлору.

ТЕМА 7.Органічні технології [1,3,5,11].
Органобіологічне землеробство. Біодинамічне землеробство. Теоретичні

основи біодинамічної системи.
ТЕМА 8  Екологічно чисті технології.
Сучасні технології вирощування ярих зернових культур.
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ТЕМА 9  Органічні технології.
Органобіологічне землеробство. Біодинамічне землеробство. Теоретичні

основи біодинамічної системи.
ТЕМА 10  Адаптивні та адаптовані технології вирощування.
Сучасні  технології  вирощування  ярих  зернових  культур.Сучасні

технології  вирощування  олійних  культур.Сучасні  технології  вирощування
зернобобових  культур.Сучасна  технологія  вирощування  льону-олійного,
сафлору.

ТЕМА 11 Органічні техгології
Органобіологічне землеробство.  Біодинамічне землеробство.  Теоретичні

основи біодинамічної системи.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Номе
р

тижня
Вид занять

Тема заняття або
завдання на самостійну

роботу

Кількість
годин

балі
влк

лаб
.

сем.
(пр.)

СРС

Змістовий модуль 1. Новітні технології в рослинництві.

1

Лекція 1

Новітні технології в
рослинництві. Історія

становлення та умови їх
реалізації.

2 - - - -

Практична
робота 1

Елементи сучасної
технології вирощування

польових культур.
- - 2 - 3,0

Самостійн
а робота 1

Біологічні ресурси
сільськогосподарських

підприємств.
- - - 6 2,0

2

Лекція 2 Види технологій 2 - - - -

Практична
робота 2

Система обробітку ґрунту
в інтенсивних
технологіях.

- - 2 - 3,0

Самостійн
а робота 2

Класифікація та
використання сівалок.

- - - 6 2,0

3

Лекція 3
Ресурсоощадні технології

виробництва.
2 - - - -

Практична
робота 3

Система захисту рослин
від шкідливих організмів

в інтенсивних
технологіях.

- - 2 - 3,5

Самостійн
а робота 3

Мінімалізація
використання ручної

праці в сучасних
технологіях

вирощування.

- - - 6 2,0

4

Лекція 4
Грунтозберігаючі

технології.
2 - - - -

Практична
робота 4

Система застосування
добрив та агрохімікатів в
інтенсивних технологіях.

- - 2 - 3,5

Самостійн
а робота 4

Ефективність
використання хелатних

добрив.
- - - 6 2,0

5 Лекція 5 Фактори інтенсифікації. 2 - - - -
Практична Регулятори та - - 2 - 3,5
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робота 5
стимулятори росту

рослин.
Самостійн
а робота 5

Матеріально-технічні
ресурси підприємств.

- - - 6 2,0

6

Лекція 6
Забезпеченняінтенсивних

технологій
2 - - - -

Практична
робота 6

Система збиральних
робіт.

- - 2 - 3,5

Самостійн
а робота 6

Карантинні організми. - - - 2 2,0

7,8

Самостійн
а робота

7,8

Природний абіотичний
потенціал території та

його раціональне
використання.

- - - 6 8,0

ПМК 1
Підсумковий контроль за

змістовий модуль 1
10

Всього за змістовий модуль 1 – 66 год.
1
2

- 12 42 50

Змістовий модуль 2.Інтенсивна технологія у рослинництві.

9

Лекція 7
ГІС-технології у
рослинництві.

2 - - - -

Практична
робота 7

Сучасні технології
вирощування озимих

зернових культур.
- - 2 - 4,0

Самостійн
а робота 9

Сучасна технологія
вирощування жита

озимого та тритікале.
- - - 6 2,5

10

Лекція 8
Екологічно чисті

технології.
2 - - - -

Практична
робота 8

Сучасні технології
вирощування ярих
зернових культур.

- - 2 - 4,0

Самостійн
а робота 10

Сучасна технологія
вирощування пшениці

ярої, проса, гречки.
- - - 6 2,5

11

Лекція 9 Органічні технології. 2 - - - -

Практична
робота 9

Сучасні технології
вирощування олійних

культур.
- - 2 - 4,0

Самостійн
а робота 11

Сучасна технологія
вирощування рижію.

- - - 6 2,5

12
Лекція 10

Адаптивні та адаптовані
технології вирощування.

2 - - - -

Практична Сучасні технології - - 2 - 4,0
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робота 10
вирощування

зернобобових культур.

Самостійн
а робота 12

Сучасна технологія
вирощування квасолі,

чини.
- - - 6 2,5

13

Лекція 11 Органічні технології. 2 - - - -

Практична
робота 11

Сучасна технологія
вирощування льону-
олійного, сафлору.

- - 2 - 4,0

Самостійн
а робота 13

Сучасні технології
вирощування

коренеплідних культур.
- - - 6 2,5

14,1
5

Самостійн
а робота

14,15

Сучасні технології
вирощування

бульбоплідних культур.
- - - 4 7,5

ПМК 2
Підсумковий контроль за

змістовий модуль 1
10

Всього за змістовий модуль 2 – 54 год.
1
0

- 10 34 50

Залік -
Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬНИЙ
КОНТРОЛЬ

ПМК 1
1. Шляхи підвищення ефективності рослинництва.
2. Прийоми та способи раціонального використання природних ресурсів

і матеріальних засобів у рослинництві.
3.  Сучасний  рівень  стану  рослинництва,  проблеми  й  перспективи

розвитку.
4.  Теоретичні  основи  вдосконалювання  технологій  вирощування

зернових культур.
5.  Агробіологічні  основи  нових  технологій  вирощування

сільськогосподарських культур.
6.  Порівняльна  характеристика  технологій  застосовуваних  у

рослинництві України та передових індустріальних країн.
7. Поняття про біологізацію технологій вирощування польових культур.
8.  Вплив  основних  погодних  факторів  на  продуктивність

агрофітоценозів.
9.  Вплив  основних  елементів  технології  на  продуктивність

агрофітоценозів.
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10.  Особливості  формування  й  розвитку  елементів  продуктивності
посівів озимої пшениці.

11.  Особливості  формування  й  розвитку  елементів  продуктивності
посівів ярого ячменю.

12.  Особливості  формування  й  розвитку  елементів  продуктивності
посівів озимого ячменю.

13.  Особливості  формування  й  розвитку  елементів  продуктивності
посівів кукурудзи.

14.  Особливості  формування  й  розвитку  елементів  продуктивності
посівів сорго.

15.  Особливості  формування  й  розвитку  елементів  продуктивності
посівів проса.

16.  Особливості  формування  й  розвитку  елементів  продуктивності
посівів сої.

17.  Особливості  формування  й  розвитку  елементів  продуктивності
посівів гороху.

18.  Особливості  формування  й  розвитку  елементів  продуктивності
посівів нуту.

19.  Особливості  формування  й  розвитку  елементів  продуктивності
посівів соняшнику.

20.  Особливості  формування  й  розвитку  елементів  продуктивності
посівів льону олійного.

21.  Особливості  формування  й  розвитку  елементів  продуктивності
посівів озимого ріпаку.

22.  Особливості  формування  й  розвитку  елементів  продуктивності
посівів цукрового буряку.

23.  Особливості  формування  й  розвитку  елементів  продуктивності
посівів тритікале озимого.

24.  Особливості  формування  й  розвитку  елементів  продуктивності
посівів вівса.

25. Шляхи й способи керування формуванням урожаю озимої пшениці.
26.  Шляхи  й  способи  керування  формуванням  урожаю  озимої  м'якої

пшениці.
27.  Шляхи й способи керування формуванням урожаю озимої  твердої

пшениці.
28. Шляхи й способи керування формуванням урожаю озимого ячменю.
29.  Шляхи  й  способи  керування  формуванням  урожаю  озимого

тритікале.
30. Шляхи й способи керування формуванням урожаю ярого ячменю.
31. Шляхи й способи керування формуванням урожаю вівса.
32. Шляхи й способи керування формуванням урожаю озимого жита.
33. Шляхи й способи керування формуванням урожаю проса.
34. Шляхи й способи керування формуванням урожаю кукурудзи.
35. Шляхи й способи керування формуванням урожаю цукрового буряка.
36. Шляхи й способи керування формуванням урожаю сої.



12

37. Шляхи й способи керування формуванням урожаю гороху.
38. Шляхи й способи керування формуванням урожаю нуту.
39. Шляхи й способи керування формуванням урожаю соняшнику.
40. Шляхи й способи керування формуванням урожаю льону олійного.
41. Шляхи й способи керування формуванням урожаю озимого ріпаку.
42. Шляхи й способи керування формуванням урожаю ярого ріпаку.
43.  Закономірності,  шляхи і  способи керування формуванням урожаю

сорго.
ПМК 2

1.  Сучасні  й  перспективні  технології  вирощування  м'якої  пшениці
озимої, їхня сутність і ефективність.

2. Сучасні й перспективні технології вирощування озимого ячменю, їхня
сутність і ефективність.

3.  Сучасні  й перспективні технології  вирощування озимого жита,  їхня
сутність і ефективність.

4. Сучасні й перспективні технології вирощування ярого ячменю, їхня
сутність і ефективність.

5. Сучасні й перспективні технології вирощування вівса, їхня сутність і
ефективність.

6.  Сучасні  й  перспективні  технології  вирощування  ярого  ріпаку,  їхня
сутність і ефективність.

7. Сучасні й перспективні технології вирощування проса, їхня сутність і
ефективність.

8.  Сучасні  й  перспективні  технології  вирощування  кукурудзи,  їхня
сутність і ефективність.

9. Сучасні й перспективні технології вирощування сорго, їхня сутність і
ефективність.

10. Сучасні й перспективні технології вирощування сої, їхня сутність і
ефективність.

11. Сучасні й перспективні технології вирощування гороху, їхня сутність
і ефективність.

12. Сучасні й перспективні технології вирощування нуту, їхня сутність і
ефективність.

13.  Сучасні  й  перспективні  технології  вирощування  соняшнику,  їхня
сутність і ефективність.

14. Сучасні й перспективні технології вирощування льону олійного, їхня
сутність і ефективність.

15. Сучасні й перспективні технології вирощування озимого ріпаку, їхня
сутність і ефективність.

16. Сучасні й перспективні технології вирощування цукрового буряку,
їхня сутність і ефективність.

17.  Сучасні  й  перспективні  технології  вирощування  твердої  пшениці
озимої, їхня сутність і ефективність.

18. Сучасні й перспективні технології вирощування м'якої пшениці ярої,
їхня сутність і ефективність.
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19.  Сучасні  й  перспективні  технології  вирощування  твердої  пшениці
ярої.

20. Сучасні й перспективні технології вирощування тритікале озимого.
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