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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, спеціальність,  

освітньо-наукова програма, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної  

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

20 – Аграрні науки та 

продовольство 

 

Вибіркова 

 

 

Атестацій –2 
201 – Агрономія 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Загальна кількість годин - 

120 

3 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

 

  

«Агрономія» 

 

16 год. 4 год. 

Практичні 

16 год. 4 год. 

Третій (освітньо-науковий) 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

88 год. 112 год. 

Індивідуальні завдання 

30 год. (з 88 год. самостійної 

роботи)  

Вид контролю: залік 

 

Програма навчальної дисципліни передбачає перезарахування кредитів 

освітніх компонентів, отриманих студентами, які навчались за програмою 

академічної мобільності, неформальної та інформальної освіти за наявності 

відповідних підтверджуючих документів. 

Передбачено розробка аудіо-курсу, дистанційних online курсів для здобувачів з 

особливими освітніми проблемами інклюзивної освіти. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Освітня компонента «Екологізація агрономічної діяльності» спрямована на 

формування у майбутніх викладачів вищих закладів освіти цілісної та логічно- 

послідовної системи знань про створення оптимальних технологічних 

(агроекологічних) передумов виробництва необхідної кількості високоякісної 

рослинницької продукції на базі інтенсивного фотосинтезу в посівах польових 

культур при одночасному збереженні або підвищенні родючості ґрунту. 

Мета викладання навчальної дисципліни полягає у формуванні знань та 

практичної реалізації в системі вирощування сільськогосподарських культур; 

ведення екологічно безпечного, енергоощадного, відтворюваного, раціонального 

природоохоронного землеробства за поєднання природного потенціалу ґрунтів та 

агротехнічних заходів для досягнення ресурсно забезпеченої продуктивності 

ріллі, розширеного відтворення її родючості, екологічної безпеки довкілля. 

Завдання навчальної дисципліни полягають в ознайомленні зі значенням 

екологізації агрономічної діяльності для збереження систем землеробства, 

окремих їх ланок, технологій систем екологічного землеробства адаптованих до 

умов конкретного регіону; ознайомленні з історичним характером поширення 

адаптивних і екологічно безпечних технологій в Україні та світі, з сучасною 

екологічною ситуацією в агропромисловому виробництві, з вимогами, які 

ставляться до екологічно безпечного виробництва, класів небезпечності речовин, 

гранично допустимих концентрацій речовин у продукції рослинництва; освоєнні 

принципами створення безвідходної технології аграрного виробництва; набуттям 

умінь організовувати сільськогосподарське виробництво в контексті сталого 

природоохоронного розвитку; організовувати і контролювати використання 

агрохімічних і агротехнічних заходів у рослинництві з мінімальним впливом на 

навколишнє природне середовище; розв'язувати завдання охорони 

навколишнього середовища в сфері агропромислового виробництва; 

впроваджувати у сільськогосподарське виробництво екологічно безпечні 

технології; здійснювати порівняння та аналіз впливу екологічних технологій на 

стан навколишнього середовища. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен володіти 

інтегральними, загальними та фаховими компетентностями: 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні наукові задачі 

та проблеми, включно з прийняттям рішень щодо відбору даних та виборів методів 

досліджень для вивчення агрономічних наук (відповідно до спеціалізації) у різних 

просторово-часових масштабах із використанням комплексу міждисциплінарних 

даних в умовах глобальної інформатизації. 

 

Загальні компетенції:  

ЗК2. Оволодіння навичками усної та письмової презентації результатів 

дослідження рідною мовою. 

ЗК 7 Оволодіння глибинними професійними знаннями науковим і культурним 

кругозором зі спеціальності. 
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ЗК 9 Здатність виявляти, отримувати й аналізувати інформацію з різних 

джерел, організувати та керувати інформацією. 

ЗК 10 Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових 

досягнень під час вирішення дослідницьких і практичних завдань. 

ЗК 11 Оволодіння універсальними навичками усної та письмової презентації 

результатів власних досліджень, проведених за вузькою спеціалізацією 

агрономічної галузі. 

ЗК 13 Оволодіння навичками та знаннями екологічно-безпечного ведення 

агрономічної діяльності. 

Фахові компетенції: 

ФК 1 Вміння виявляти проблему, аналізувати і розробляти робочі гіпотези, 

визначати актуальність, мету, завдання, які допоможуть вирішити мету власних 

досліджень, глибоко переосмислювати наявні та створювати нові цілісні знання 

та/або професійні практики. 

ФК 2 Вміння проводити дослідження у галузі агропромислового виробництва 

та агрономії. 

ФК 5 Здатність вибору раціональної методики виконання польових і 

лабораторних робіт та оцінки необхідної точності вимірювань і якості кінцевих 

побудов. 

ФК 9 Здатність продукувати якісні знання через оригінальні дослідження на 

національному та міжнародному рівнях. 

ФК 11 Вміння користуватись нормативно-правовою базою та організовувати 

роботи відповідно до галузевих вимог безпеки життєдіяльності. 

Програмні результати навчання: 

РН 2 Представлення наукових результатів власних досліджень діловою 

фаховою українською мовою в усній та письмовій формі, а також повне розуміння 

наукових текстів українською мовою. 

РН 10 Засвоєння знань і їх використання для недопущення погіршення стану 

довкілля. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Атестація 1  

 
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО                        КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 

Тема 1. Екологізація агрономічної діяльності, пріоритети та результати 

впровадження. 

Тема 2. Екологічні проблеми України. 

Тема 3. Вплив сільськогосподарського виробництва на стан 

навколишнього середовища та заходи зниження негативних наслідків 

інтенсивного землеробства. 

Тема 4. Впровадження екологічно чистого виробництва як основа            сталого 

просторового розвитку. 

Атестація 2  

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ АГРОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 5. Основи адаптивно-ландшафтного землеробства. 

Тема 6. Технологія точного землеробства.  

Тема 7. Органічне виробництво як основа екологізації 

агропромислового виробництва. 

Тема 8. Екологізація агропромислового виробництва в контексті 

розвитку науково-технічного прогресу. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

 
 

Назви атестацій і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л
к
 

п
р
. 

л
аб

. 

ін
д
. 

с.
р
. 

л
к
 

п
р
. 

л
аб

. 

ін
д

. 

с.
р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Атестація 1. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

УКРАЇНИ 

Атестація 1. 

Тема 1. 

Екологізація 

агрономічної 

діяльності, 

пріоритети та 

результати 

впровадження. 

12 2    10 10     10 

Тема 2. Екологічні 
проблеми України. 

14 2    12 16     16 

Тема 3. Вплив 
сільськогосподар- 

ського виробництва 

на стан 

навколишнього 

середовища та 

заходи зниження 

негативних 
наслідків 
інтенсивного 
землеробства. 

18 2 4   12 16     16 

Тема 4. 

Впровадження 

екологічно чистого 

виробництва  як 

основа сталого 

просторового 

розвитку. 

18 2 4   12 16     16 

Разом за атестацією 1 62 8 8   46 58     58 

Атестація 2. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ АГРОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Атестація 2. 

Тема 5. Основи 

адаптивно-

ландшафтного 

землеробства. 

16 2 4   10 14 2 2   10 

Тема 6. 

Технологія точного 

землеробства. 

12 2    10 14     14 
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Тема 7. Органічне 

виробництво як 

основа екологізації 

агропромислового 

виробництва. 

16 2 4   10 18 2 2   14 

Тема 8. Екологізація 
агропромислового 
виробництва в 

контексті розвитку 

науково-

технічного 

прогресу. 

14 2    12 16     16 

Разом за атестацією 2 58 8 8   42  4 4   54 

Усього годин 120 16 16   88 88 4 4   112 

 

5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна   Заочна 

1. Мікробіологічні препарати та особливості

 їх 

застосування в рослинництві 

4 2 

2. Технологія застосування стимуляторів росту 4 2 

3. Захист рослин від шкідників і хвороб із застосуванням 

мікробіологічних препаратів 

4  

4. Боротьба з бур'янами в органічному землеробстві 4  

 Разом 16 4 

 

 

6. Самостійна робота  
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна/заочна 

форма) 

1 Сучасний стан та структура агропромислового комплексу 10/10 

2 Екологічні проблеми рослинництва 12/16 

3 Екологізація сучасного землеробства 12/16 

4 Екотехнологічні методи вирощування зернових культур 12/16 

5 Екотехнологічні методи вирощування олійних культур 10/10 

6 Екотехнологічні методи вирощування овочевих культур 10/14 

7 Екотехнологічні методи вирощування кормових культур 10/14 

8 Перспективи екологізації агропромислового комплексу 12/16 

 РАЗОМ 88/112 
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Самостійна робота аспіранта організовується шляхом видачі індивідуального 

переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне 

опрацювання та виконання індивідуального творчого завдання. 

№ 

з/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до 

практичних занять 
58 щотижнево Усне та письмове 

(тестове) 

опитування 

2 Виконання  

пошукових завдань 

10 1 раз в 
семестр 

Усне опитування 

3 Виконання 

індивідуальних завдань 

20 2 рази на 

семестр 

Усний  

захист 

 Разом 88 - - 

 

 
 

7. Орієнтовний перелік тем для індивідуальних творчих завдань  

 

1. Функціональна структура АПК України. 

2. Галузі забезпечення та обслуговування АПК. 

3. Галузі збереження переробки та реалізації сільськогосподарської          продукції. 

4. Деградація ґрунтів. 

5. Забруднення ґрунтів токсичними важкими металами. 

6. Вітрова ерозія ґрунтів. 

7. Водна ерозія ґрунтів. 

8. Наслідки глобального потепління. 

9. Правові аспекти щодо безпечного виробництва продуктів   рослинництва. 

10. Мінімальний обробіток ґрунтів. 

11. Способи обмеження використання мінеральних добрив та  пестицидів. 

12. Досягнення біотехнології у захисті рослин. 

13. Біологічні підживлення. 

14. Біологічні методи боротьби з бур’янами.  

15. Біологічні методи боротьби з хворобами рослин.  

16. Біологічні методи боротьби зі шкідниками. 

17. Застосування рослин з репелентними властивостями.  

18. Агротехнічні заходи боротьби з бур'янами. 

19. Захист овочевих культур від хвороб і шкідників.  

20. Агротехнічні засоби обробітку. 

21. Біологічний захист капусти від шкідників.  

22. Біологічні методи боротьби з капустянкою звичайною. 

23. Феромонні пастки для шкідників. 
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8. Методи навчання 

 Бесіда; 

 Співбесіда; 

 Пояснення;  

 Метод проєктів; 

 Інноваційні методи з використанням мультимедійних 

презентацій. 

. 

9. Методи контролю 

 Опитування; 

 Перевірка конспектів;      

 Захист індивідуальних творчих завдань; 

 Тестування;  

 Залік. 

10. Розподіл балів, які отримують аспіранти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 
тест (залік) 

Сума 

Атестація 1 Атестація 2  
30 

 
100 Т1-Т4 Т5-Т8 

35 балів 35 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно  
 

зараховано 
82-89 В 

добре 
75-81 С 

66-74 D 
задовільно 

60-65 Е 

 

35-59 
 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 

можливістю 
повторного складання 

 
0-34 

 
F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

. 
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Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів набрав 

(отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни (менше 35 

балів), то він не допускається до заліку. Крім того, обов’язковим при мінімальній 

кількості балів за підсумками контрольних заходів є виконання індивідуальної 

творчої роботи (реферату). 

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих документів як 

окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект опорних лекцій тем курсу. 

2. Варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

3. Варіанти контрольних робіт. 

4. Варіанти теоретичних питань для самостійного вивчення. 

5. Теоретичні питання для заліку. 
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Інформаційні ресурси 

 

o Google (пошук на усіх мовах) 

o Мета (українськомовна пошукова система) 

o Яндекс (російськомовна пошукова система) 

o Аппорт (російськомовна пошукова система) 
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