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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки 

та продовольство» 

Обов’язкова  

Загальна кількість годин 

– 90 годин 
Спеціальність: 

201 «Агрономія» 

 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2 2-й 3-й 

Тижневе навантаження: 

аудиторних занять 4-

8год. 

самостійна робота 

студента – 4,8 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

«Магістр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 6 год. 

Практичні 

заняття 
12 год. 

Лабораторні 

заняття  
- 

Самостійна 

робота 
72 год. 

Форма контролю: екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна «Агрономічний аудит» є обов’язковою у професійній 

підготовці здобувачів вищої освіти. Об’єктом вивчення дисципліни є 

контроль якості виконання технологічних операцій. Предметом вивчення є 

технологічні вимоги, нормативні документи, державні стандарти в сфери 

захисту рослин, охорони ґрунті, зберігання насіння. – комплекс 

агротехнічних, меліоративних, екологічних, організаційно-економічних і 

соціально-гуманітарних заходів, що забезпечує максимальну ефективність 

галузі з дотриманням екологічних обмежень, біологічні властивості 

культурних рослин та технології їх вирощування. 

Метою вивчення дисципліни є здобуття студентами теоретичних 

знань та практичних навичок в сфері контролю якості виконання 

технологічних операцій в рослинницькій галузі, шляхом дотримання 

технологічних вимог при обробці ґрунту, обґрунтованого застосування 

добрив, стимуляторів росту та засобів захисту рослин, виробництва та 

зберігання кондиційного посівного матеріалу, застосування сучасних 

технічних засобів та інших матеріальних ресурсів згідно з існуючими 

рекомендаціями та нормативними документами.  

Завдання навчальної дисципліни: набуття студентами методичних 

навичок щодо контролю якісних сторін та ефективності виробничої 

діяльності сільськогосподарського підприємства, його технологічного 

оснащення, раціональності використання ресурсів; оволодіння методами 

моніторингу посівів заставного урожаю у полі, навчити правильно визначати 

якість посівів і якість проведених польових робіт, прогнозувати врожайність 

посівів різних сільськогосподарських культур, проводити моніторинг 

своєчасності та якості виконання технологічних операцій в рослинництві, 

моніторинг загального стану рослинництва і розробка рекомендацій щодо 

поліпшення діяльності підприємства, складати карти бур'янів, проводити  

діагностику шкідників і хвороб та визначення ефективних мір боротьби 

 

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 з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів 

відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

 

Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  



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 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 10.Здатність працювати в команді.  

ЗК 11.Прагнення до збереження навколишнього  

середовища. 

 

Фахові компетентності 

ФК-01. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів 

аграрної науки (рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, 

агрохімія, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, 

механізація в рослинництві, захист рослин).  

ФК 5. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну 

інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузях 

сільськогосподарського  

виробництва.  

ФК 7. Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та 

засоби захисту рослин з урахуванням їх хімічних і фізичних властивостей та 

впливу на навколишнє середовище.  

ФК 8. 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 методів.  

ФК 9. Здатність управляти комплексними діями або проектами, 

відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах.. 

Soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне 

спілкування; уміння спілкуватися дистанційно в режимі on-lain за допомогою 

різних відеоплатформ, електронної пошти та інших мереж; уміння та навички 

ведення суперечок, спілкування в конфліктній ситуації; навички ефективної 

роботи у команді. 

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для публічних 

доповідей, презентацій. 

- керування часом: уміння ефективно використовувати час. 

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність 

мінятися; уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем. 

- лідерські якості: стресостійкість при роботі у напружених умовах та 

середовищі; уміння відстоювати власне рішення; уміння встановлення, 

планування та досягнення мети. 

- особисті якості: критичне мислення; етичність, чесність, 

толерантність, витримка, повага до оточуючих різних вікових груп. 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

«Контроль якості виконання технологічних операцій обробки ґрунту» 

 

ТЕМА 1. Аудит в сільському господарстві [1-3, 16] 

Агрономічний аудит як оцінка ефективності власного агробізнесу. 

Види аудиту сільськогосподарських підприємств. Аудит рослинництва 

ТЕМА 2. Агрономічний аудит основних заходів обробітку ґрунту 

під різні культури [1-3, 15] 

Основний, передпосівний та після посівний обробіток ґрунту  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ П 

«Аудит фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур» 

 

ТЕМА 3. Фітосанітарний аудит в рослинництві[1-3, 13, 17].  

Основні поняття та визначення. Основні вимоги щодо захисту рослин. 

Мета і завдання прогнозу в інтегрованих системах захисту рослин. 

Прийняття рішень щодо застосування пестицидів.  

 

4.Структура навчальної дисципліни 

№ 

тиж

ня 

Вид занять Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість годин  

бали ЛК Лаб. Сем. 

(пр.) 

СРС 

Змістовий модуль І. «Контроль якості виконання технологічних операцій обробки 

ґрунту» 

1 

Лекція 1 Аудит в сільському господарстві.       

Практична 

робота 1 

Методи контролю за якістю 

виконання основного, 

передпосівного та післяпосівного 

обробітку ґрунту 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до практичної роботи  1 
- - - 10 3 

2 

Лекція 2 

Агрономічний аудит основних 

заходів обробітку ґрунту під різні 

культури.  

2 - - - - 

Практична 

робота 2 

Методичні вимоги щодо збереження 

сортових та посівних якостей насіння 

зернових культур 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до лабораторної роботи 2 
- - - 10 3 

Практична 

робота 3 

Агротехнічні вимоги та контроль 

якості виконання сівби 

сільськогосподарських культур 

 2 - - 5 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до лабораторної роботи 3 
- - - 10 4 

3 Самостійна Підготовка до ПМК1 - - - 6 - 



робота 

ПМК 1 Підсумковий контроль за змістовий 

модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 – 46 год. 4 6  36 35 

Змістовий модуль ІІ. «Аудит фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських 

культур» 

4 

Лекція 3 
Фітосанітарний аудит в 

рослинництві 
2 - - - - 

Практична 

робота 4 

Контроль якості внесення добрив 
- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 4 

Підготовка до лабораторної роботи 4 
-   10 3 

Практична 

робота 5 

Методи моніторингу фітосанітарного 

стану посівів 
- 2   5 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до лабораторної роботи 5 
- - - 10 3 

Практична 

робота 6 

Методи визначення засміченості полів 

бур’янами та контроль якості внесення 

гербіцидів 

- 2 - 5 5 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до лабораторної роботи 6 
-   10 4 

5 

Самостійна 

робота 
Підготовка до ПМК 2 - - - 6 - 

ПМК 2 Підсумковий контроль за змістовий 

модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 44 год. 2 6 - 36 35 

Екзамен - - - - 30 

Всього за семестр – 90 год. 18 24 - 48 100 

Всього з навчальної дисципліни - - - - 100 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВІ 

МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ 

 

ПМК – І 

І. Теоретична частина 

1. Агрономічний аудит як оцінка ефективності власного агробізнесу.  

2. Види аудиту сільськогосподарських підприємств.  

3. Аудит рослинництва 

4. Агрономічний до лущення стерні.  

5. Агрономічний до зяблева оранка  

6. Агрономічний аудит щодо плоскорізного обробіток.  

7. Контроль якості щілювання ґрунту.  

8. Основний обробіток ґрунту під ярі культури залежно від попередників 

9. Аудит якості Боронування.  

10. Передпосівна культивація.  

11. Вирівнювання поверхні ґрунту.  

12. Коткування 

13. Якість обробітку після сівби до появи сходів і після їх появи.  



14. Контроль якості проведення міжрядного обробітку просапних культур 

15. Агротехнічні вимоги до обробітку чистих парів.  

16. Агротехнічні вимоги до обробітку зайнятий пар.  

17. Контроль якості обробітку після багаторічних трав.  

18. Обробіток ґрунту після зернобобових культур.  

19. Обробіток ґрунту після стерньових попередників. 
20. Контроль якості обробітку ґрунту в умовах зрошення.  

21. Контроль якості обробітку осушених мінеральних ґрунтів.  

22. Основні показники якості насінного матеріалу.  

23. Сортові та посівні якості насіння сільськогосподарських культур згідно 

ДСТУ 2240-93.  

24. Документи на сортові та посівні якості насіння. 

 

ІІ. Практичне завдання 

Скласти системи обробітку ґрунту заданої культури залежно від 

попередників . 

 

ПМК – 2 

І. Теоретична частина 

1. Вимоги до передпосівних якостей насіння.  

2. Зберігання насіння.  

3. Підготовка насіння до сівби.  

4. Сівба сільськогосподарських культур.  

5. Сівалки й агротехнічні вимоги до їх роботи.  

6. Якість сівби. 

7. Види добрив та їх технологічні властивості.  

8. Способи підготовки і внесення добрив.  

9. Технологічні та конструктивні схеми машин. 

10. Застосування технологій точного землеробства під час внесення 

добрив. 

11. Система моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського 

призначення.  

12. Агрохімічна паспортизація орних земель.  

13. Основні поняття та визначення згідно закону про «Захист рослин»  

14. Основні вимоги щодо захисту рослин.  

15. Мета і завдання прогнозу в інтегрованих системах захисту рослин.  

16. Прийняття рішень щодо застосування пестицидів.  

17. Облік хвороб зернових і круп’яних культур.  

18. Облік хвороб бобових культур.  

19. Облік хвороб картоплі, овочевих і баштанних культур.  

20. Облік хвороб плодово-ягідних культур і винограду.  

21. Методи дослідження хворих рослин  

22. Методи діагностики вірусних хвороб.  

23. Діагностика бактеріальних хвороб рослин.  

24. Шкідники зернових культур.  



25. Шкідники сої (бобових культур).  

26. Шкідники ріпаку озимого.  

27. Біологічні особливості та класифікація бур'янів.  

28. Строки та способи застосування гербіцидів.  

29. Технологічні вимоги щодо внесення гербіцидів.  

30. Внутрішньогосподарський контроль при збиранні та доробці насіння.  

31. Технологічний процес післязбиральної підготовки насіння.  

32. Мінімізація втрат під час збирання зернових.  

 

ІІ. Практичне завдання 

Скласти проект технологічного процес вирощування цукрових буряків, 

картоплі, соняшника, овочевих та кормових культур (на вибір). 

 

Самостійна робота 

 

№ 

п/п 

Назва  теми  Кількість 

годин 

1 Систематизація сучасних технологій в рослинництві 3,6 

2 Залишки пестицидів та їх вплив на довкілля 3,6 

3 Мінеральні добрива та їх вплив на довкілля 3,6 

4 Організація і технологія насінництва 3,6 

5 Основні технологічні операції при вирощуванні ярих 

зернових 

3,6 

6 Основні вимоги до технології внесення ґрунтових 

гербіцидів   

3,6 

7 Класифікація фунгіцидів та їх характеристики 3,6 

8 Особливості технології вирощування овочевих культур при 

краплинному зрошенні 

3,6 

9 Методи визначення засміченості полів бур’янами та 

контроль якості внесення гербіцидів 

3,6 

10 Внутрішньогосподарський контроль при збиранні та 

доробці насіння.  

3,6 

11 Мінімізація втрат під час збирання зернових 3,6 

12 Технологічний процес післязбиральної підготовки насіння. 3,6 

13 Вимоги до передпосівних якостей насіння. Зберігання 

насіння.  

3,6 

14 Якість сівби 3,6 

15 Сівалки й агротехнічні вимоги до їх роботи.. 3,6 

16 Сівба сільськогосподарських культур. 3,6 

17 Підготовка насіння до сівби. 3,6 

18 Контроль якості обробітку ґрунту в умовах зрошення.  3,6 

19 Контроль якості обробітку осушених мінеральних ґрунтів 3,6 

20 Агротехнічні вимоги до обробітку чистих та зайнятих парів 3,6 

 Всього 72 
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