
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Еколого-біологічне рослинництво» 

для здобувачів вищої ступеня «Спеціаліст» галузь знань 20 – «Аграрні науки 
та продовольство» спеціальність 201 – «Агрономія» 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин 3,0 кредитів 

ЄКТС 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти - 
обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Еколого-біологічне рослинництво» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 

ступеня «Спеціаліст» галузь знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» 

спеціальність 201 – «Агрономія». 

Мета навчальної дисципліни: є надання студентам теоретичних і 

практичних знань стосовно вирощування екологічно чистої рослинницької 

продукції, та управління продукційним процесом у польових культур в 

специфічних ґрунтово-кліматичних умовах регіону на основі вивчення 

морфологічних і біологічних особливостей польових культур. 

Завдання навчальної дисципліни: полягає у формуванні здатності до 

теоретичного проектування технологій вирощування сільськогосподарських 

культур з метою отримання екологічно чистої продукції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Еколого-біологічне 

рослинництво» студент повинен: 

знати:  

  екологічні вимоги до продукції основних польових культур;  

  ботанічні і біологічні особливості польових культур; 

  прогресивні екологічно безпечні технології їх вирощування;  

  придатні для вирощування в регіоні сорти, що входять в 

«Державний реєстр сортів рослин» і їх господарсько-біологічні 

характеристики;  

  біологічні основи формування польовими культурами 

екологічно чистої продукції;  

  досягнення і задачі по вдосконаленню екологічно безпечних 

технологій вирощування польових культур 

уміти:  

 контролювати екологічну безпеку елементів і параметрів 

технологій вирощування польових культур;  

 користуватися нормативними документами на якість 

рослинницької продукції;  

 розробляти і реалізовувати заходи щодо покращання якості і 

зменшення втрат рослинницької продукції. 



 Оволодіти: навиками встановлення екологічно безпечних 

параметрів основних агротехнічних прийомів що входять в 

технології; навиками оцінки якості технологічних операцій. 

Практично застосовувати в конкретних умовах виробництва найбільш 

досконалі та екологічно безпечні технології вирощування 

сільськогосподарських. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ. Світові досягнення, проблеми і перспективи еколого-

біологічного рослинництва. 

Тема 2. Агротехнічні основи рослинництва. 

Тема 3. Агрохімічні, організаційно-господарські, біоенергетичні та 

економічні основи еколого-біологічного рослинництва. 

Тема 4. Озимі зернові культури. Морозо- та зимостійкість озимих 

зернових культур. 

Тема 5. Ярі зернові культури та кукурудза. 

Тема 6. Зернобобові культури. 

Тема 7. Олійні культури. 

 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності*: 

**Загальні компетентності: 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно. 

***Спеціальні предметні компетентності : 

- знати екологічні технології вирощування, зернових, технічних, 

кормових і баштанних культур; 

- освоїти основні принципи  вирощування, догляду  і збирання зберігання 

продукції рослинництва; 

- знати морфологічні і біологічні особливості сільськогосподарських 

культур; 

- знання особливостей від яких залежить урожайність 

сільськогосподарських культур; 

- знати методи оптимізації факторів зовнішнього середовища для 

максимальної реалізації потенціалу продуктивності 

сільськогосподарських культур. 

 

****Результати навчання: 

- набути теоретичні і практичні знання по виробництву екологічно чистої 



рослинницької продукції; 

- складати екологічно безпечні технологічні прийоми вирощування 

культур; 

- розробляти заходи щодо управління продукційним поцесом у польових 

культур; 

- вирощувати зернові, технічні, кормові і баштанні культури за сучасними 

екологічними інтенсивними технологіями; 

- уміти розраховувати продуктивність одного гектару посіву 

сільськогосподарських культур; 

- застосовувати творчий підхід у вирішенні наукових і технологічних 

питань роботи рослинництва у господарстві; 

- вирішувати соціальні питання та дбати про охорону довкілля в 

повсякденній фаховій діяльності. 

 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Еколого-біологічне рослинництво» є лекції, лабораторні заняття та 

самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

 

Вид підсумкового контролю - залік. 

 

Примітка: 

Компетентність* - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти. 

- Загальні компетентності** - універсальні компетентності, що не 

залежать від предметної області, але важливі для успішної подальшої 

професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його 

особистісного розвитку. 

Рекомендованим є вибір загальних компетентностей з переліку проекту 

TUNING: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Здатність планувати та управляти часом. 

4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

11. Здатність бути критичним і самокритичним. 



12. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

14. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

15. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

16. Здатність працювати в команді. 

17. Навички міжособистісної взаємодії. 

18. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

19. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

20. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

21. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

22. Здатність працювати автономно. 

23. Здатність розробляти та управляти проектами. 

24. Навики здійснення безпечної діяльності. 

25. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

26. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

27. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

28. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

29. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

30. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

31. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності*** - компетентності, 

що залежать від предметної області, та є важливими для успішної 

професійної діяльності за певною спеціальністю. - • 
Результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі вивчення навчальної 

дисципліни, які можна ідентифікувати. 
 

 


