
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СВІТОВІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ» 

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Магістр» зі 

спеціальності 201 «Агрономія» 

  

Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин 3 кредити 

ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Cвітові агротехнології» розроблена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня «Магістр» зі спеціальності 201 

«Агрономія». 

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів розуміння 

цілісності та незмінності агротехнологій, чітко визначеної і науково-

обгрунтованої системи взаємопов’язаних елементів, які виконують відповідні 

функції і завдання, спрямовані на підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур. 

Завдання навчальної дисципліни: полягає у засвоєнні студентами 

сучасних тенденцій запровадження технологій у рослинництві та 

раціональному використанні факторів на їх формування. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Вступ. Світовий досвід впровадження агротехнологій. 

Тема 2. Наукові основи сучасних агротехнологій. 

Тема 3. Природний (абіотичний) потенціал агротехнологій та його 

раціональне використання. 

Тема 4. Кліматичні ресурси та їх використання. 

Тема 5. Біотичний потенціал агротехнологій та його раціональне 

використання. 

Тема 6. Трудові, технічні і матеріальні ресурси аротехнологій, їх раціональне 

використання. 

Тема 7. Склад, структура і функції окремих агротехнологій.  

Тема 8. Методологія, теорія і світова практика формування окремих 

технологічних елементів і агротехнологій вирощування 

сільськогосподарських культур.  

Тема 9. Роль біометрії в агрономічних дослідженнях. 

 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Cвітові агротехнології» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 

здобувачів вищої освіти. 

 

 

 

 



У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

 

знати: 

 світовий досвід впровадження агротехнологій; 

 нові напрямки теорії і практики агротехнологій; 

 роль абіотичного потенціалу в рослинництві та його раціональне 

використання; 

 особливості використання біотичного потенціалу у формуванні 

агротехнологій; 

 сучасні досягнення в забезпеченні трудовими, технічними та 

матеріальними ресурсами галузі рослинництва; 

 методологію, теорію і практику, склад, структуру і функції 

агротехнологій. 

 

вміти: 

 аналізувати фактори, які впливають на формування агротехнологій та 

вміти їх раціонально використовувати; 

 застосовувати систему технологічних етапів у формуванні сучасних 

агротехнологій; 

 здійснювати проектування адаптованих до природно-кліматичних і 

економічних умов агротехнологій. 

Вид підсумкового контролю – залік. 

 

 


