
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ
вIнниIфкшz HALцot{AJIъIilda АгрАрниIа унIвЕрситЕт

_illэоректор, з

навчальноi {о. d
!n.T

rýý
вiд < 28 ý

си;Iz\l,"i}/с н_АвчА.][]rt-t oi диt,rU4l1л Il] I,1

к СПЕЩIАЛЬНА АГР ОНОlVIlЯ)

чноi та

F,ОЗIIЯНУТО

н а засi,lаннi I{аукового т,о вариства
gц,ден,:iв, aэгiipaHTiB, док,горантiв i

Nlол.),ftIx вченю{ ]] FL\Y
i lJ ог-)I,(l.|l Y2 ()

Biд, ,< 2_i l; 
'<вi::ня 

202U р.

розглlIнуто

на засiданнi Вчеrrоi Ради

факультету агроF{омil',га лiсi вн иt{тв,r

iiрlr:оlсол.Vll ]

вiд << 25 > квiтня 20-1() р

злтвtrрд}кЕ}{о

LLVZVU, {,
' л \ r ,J l f .

;+r*.а*;1ir .,*"f\ 
",_'У_ + й|Li"

Вiнниця 2020

8
березня



1.  Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Вдовенко Сергій Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва 

та виноградарства, електронна адреса: sloi@i.ua 

2.  Опис навчальної дисципліни 

кількість кредитів ЄКТС – 4; кількість годин – 120 годин, 88 годин 

самостійна робота.  

Програма передбачає перезарахування кредитів для здобувачів, які 

навчались за програмами академічної мобільності, неформальної та 

інформальної освіти при наявності підтверджуючих документів. 

Передбачено розробку аудіокурсів, дистанційних онлайн курсів для 

здобувачів з особливими освітніми потребами інклюзивної форми 

навчання. 

 

3.  Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, 2 курс, IV семестр. 

4.  Пререквізити і постреквізити навчальної програми 

«Спеціальна агрономія» належить до вибіркової навчальної дисципліни, 

освітній компонент циклу професійної та практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях», «Українська мова в науці», «Методика дослідної справи 

в агрономії», «Екологізація агрономічної діяльності»; 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосування при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів) «Сучасні тенденції світової 

агрономічної науки», «Інтенсивні та адаптивні сучасні технології в 

агрономії». 

5.  Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Дані знання потрібні аспірантам наукових підрозділів факультетів – всім 

тим, хто бере участь у навчальному та науковому процесі. Метою 

навчальної дисципліни є висвітлення теоретичних засад науково-дослідної 

діяльності так й у наданні рекомендацій щодо виконання конкретних видів 

наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт. 

Узагальнено та компактно подано такі відомості, котрі аспірантам довелося 

б шукати в чисельних джерелах, іноді маловідомих і важкодоступних. 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 

Сформувати у аспірантів цілісну систему знань і умінь під час проведення 

наукових досліджень в агрономії. 

5.3 Задачі вивчення дисципліни 

Надання аспірантам професійних знань і вмінь, спеціалізованої підготовки 

до послідуючої практичної діяльності, знайомити здобувачів з основними 

елементами та структурними складовими ведення органічного 

землеробства, плодоовочівництва і виноградарства. Враховуючи біологію 

росту та розвитку рослин, сортимент, набір сільськогосподарської техніки 
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в конкретній ґрунтово-кліматичній зоні вибирати і оцінювати придатність 

площ; враховуючи біологічні особливості рослин, їх вимоги до умов 

вирощування, користуючись практичними рекомендаціями, здійснювати 

своєчасне проведення технологічних заходів догляду за ними в умовах 

відкритого і закритого ґрунту; розробляти користуватись правильними 

технологічними картами вирощування рослин у відкритому і закритому 

ґрунті. 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Спеціальна агрономія» належить до дисциплін за 

вибором. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

сформувати такі програмні компетентності: 

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 компетентності: 

ЗК2. Оволодіння навичками усної та письмової презентації результатів 

дослідження рідною мовою. 

ЗК3. Оволодіння методами використання новітніх інформаційних 

технологій. 

ЗК7. Оволодіння глибинними професійними знаннями науковим і 

культурним кругозором зі спеціальності. 

ЗК9. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати інформацію з різних 

джерел, організувати та керувати інформацією. 

ЗК10. 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. 

Фахові компетенції: 

ФК1. 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. 

ФК2. Вміння проводити дослідження у галузі агропромислового 

виробництва та агрономії. 

ФК5. Здатність вибору раціональної методики виконання польових і 

лабораторних робіт та оцінки необхідної точності вимірювань і якості 

кінцевих побудов. 

ФК9. Здатність продукувати якісні знання через оригінальні дослідження 

на національному та міжнародному рівнях. 



Програмні результати навчання: 

РН2. Представлення наукових результатів власних досліджень діловою 

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

розуміння наукових текстів українською мовою. 

РН6. Засвоєння знань основних концепцій, теоретичних та практичних 

проблем, історії розвитку галузі агрономічної науки. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 

№ 

тижня 
Назва теми 

Форми організації навчання та 

кількість годин 
Самостійна 

робота, 

кількість годин 
лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 
Стан і перспективи 

розвитку овочівництва 
2 2 11 

2 

Органічне виробництво – 

потужний потенціал 

аграрного підприємства в 

контексті забезпечення 

сталого розвитку 

2 2 11 

3 

Суть та зміст 

сертифікації в аграрному 

секторі 

2 2 11 

4 

Вплив ґрунту та типу 

сівозміни на потенційні 

можливості овочевих 

рослин у відкритому 

ґрунті 

2 2 11 

5 

Загальні принципи 

інтегрованого захисту 

рослин 

2 2 11 

6 

Комплексна система 

заходів захисту капусти 

від шкідників, хвороб і 

бур’янів 

2 2 11 

7 

Правове регулювання 

органічного виробництва 

в Україні 

2 2 11 

8 

Перспективи розвитку 

овочівництва захищеного 

ґрунту 

2 2 11 

Разом 16 16 88 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Самостійна робота аспіранта 

Самостійна робота аспіранта ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових занять час. 

Графік самостійної роботи 

№ з/п 

Вид 

самостійної 

роботи 

Години 
Термін 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 

Підготовка до 

практичних 

занять 

44 щотижнево 

Усне та 

письмове 

(тестове) 

опитування 

2 

Виконання 

індивідуальних 

завдань 

44 
3 рази в 

семестр 

Усне 

опитування 

Разом 88   

 

Індивідуальні завдання:  

1. Чи застосовуються Вами під час реалізації дисертаційної роботи вимоги 

сертифікації продукції згідно стандартів Global GAP?. 

2.  Перерахуйте об’єкти наукових спостережень, які використовуються у 

Ваших наукових дослідженнях. Дайте їм характеристику. 

3. На основі статистичних даних встановіть споживання інших продуктів 

харчування. 

4. Чому внутрішній ринок України стимулює споживачів до купівлі 

органічної продукції? Наведіть приклади. 

5. Формування ринку органічних продуктів харчування в Україні 

відбувається під дією внутрішніх і зовнішніх чинників.? Наведіть 

приклади. 

6. На які етапи поділяється процес формування та розвитку ринку 

органічних продуктів харчування? 

7. Чому переважна більшість органічної продукції реалізується на 

експорт? 

8. До яких продуктів проявляють значну зацікавленість країни Європи? 

Наведіть приклади. 

9. Які на споживчому ринку доступні категорії органічної продукції? 

10. Чим повинен супроводжуватись продаж органічної продукції? 

11. Які існують стратегічні напрями розвитку земельних відносин у 

сільському господарстві? 

12. Шляхи подальшого розвитку органічного виробництва в Україні? 

13. Що таке комунікаційна політика фірми. Основні її завдання. 

14. Перерахуйте етапи маркетингових досліджень. 
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7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність 

заявленим компетентностям за результатами практичних та семінарських 

занять до 50 балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, 

повідомлення на задану тему та письмовий контроль: контрольна робота в 

письмовій формі, індивідуальне завдання, виклад матеріалу на задану тему 

в письмовому вигляді); рубіжний контроль (контрольна робота у 

письмовій формі) до 20 балів; підсумковий контроль, (залік в усній або 

тестовій формі) до 30 балів. Якщо аспірант впродовж семестру набрав 

(отримав) менше 35 балів, він до заліку не допускається. Окрім того, 

обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та 

рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової контрольної 

роботи. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою 

ЕCТS 
За національною шкалою 

Рейтингова оцінка за 

шкалою навчального 

закладу (абсолютна 

кількість балів за 

дисципліну) 

А відмінно 90-100 

В добре 82-89 

С добре 75-81 

Д задовільно 66-74 

Е задовільно 60-66 

FX 
не задовільно з можливістю 

повторного складання 
35-59 

F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
1-34 

 



Критерії оцінювання 

Поточне тестування та самостійна робота 

Залік Сума Атестація № 1 Атестація № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

5 10 10 10 5 10 10 10 30 100 

 

 

8. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь аспірантів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність аспірантів в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконання самостійної роботи, заохочення 

аспірантів до науково-дослідної роботи. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим 

незалежно від причини пропущеного заняття, здобувач презентує виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач 

не допустимо порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи 

мають бути авторськими та оригінальними. Положення про академічну 

доброчесність у Вінницькому національному аграрному університеті 

https://www.vsau.org/assets/images/content/dokPDF/polozhenya-pro-

akademichnu-dobrochesnist--.pdf 

Крім того, підсумковий семестровий контроль здобувачів освіти може 

здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання 

університету; з метою контролю виконання завдань заліку в дистанційній 

формі викладач має право впродовж усього заходу користуватись засобами 

інформаційно-комунікаційного зв’язку, які дозволяють ідентифікувати 

здобувача (Zoom, Viber, Google Meet, BigBlueButton).  

 

 


