
Анотація  

 

навчальної дисципліни 

«Стабільне рослинництво» 

 

Заплановані результати навчання:  
Мета вивчення навчальної дисципліни отримання здобувачами вищої 

освіти глибоких знань для виконання професійних завдань та обов’язків 

науково-дослідницького і інноваційного спрямування в галузі сучасного 

рослинництва. 

 Основні завдання навчальної дисципліни:  

 отримання знань щодо еколого-біологічних особливостей рослин 

основних груп польових культур, закономірностей формування врожаю 

їх посівами як фото синтезуючими системами; 

 вивчення еколог-біологічних, агротехнічних, агрохімічних, 

організаційно-господарських, економічних і енергетичних основ 

оптимізації умов вирощування польових культур; 

 програмування врожайності польових культур; 

 вивчення основ насіннєзнавства польових рослин;  

 розробка сортових, енергозберігаючих, еколого доцільних технологій 

вирощування зернових, технічних, кормових і баштанних культур; 

 розрахувати економічну ефективність застосування агротехнічних 

прийомів. 

 
Компетентності: 

загальні:  

5. Здатність розробляти та управляти науковими проектами, ініціювати 

організації досліджень в галузі науково-дослідницької та інноваційної 

діяльності з урахуванням фінансування науково-дослідницьких робіт. 

6. Здатність до участі в науковій кооперації (міжгалузевій, міжнародній 

тощо). 

7. Здатність презентувати результати своїх досліджень. 

9. Здатність здійснювати науково-дослідну та науково-виробничу 

діяльність зберігаючи природне та культурне надбання. 

 

спеціальні (фахові): 

3. Вміння володіти інформацією щодо сучасного стану і тенденцій 

розвитку світових і вітчизняних агротехнологій вирощування 

сільськогосподарських культур. 

8. Вміння розробляти систему експериментальних досліджень для 

практичного підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її у 

агротехнологічному процесі. 

9. Здатність створювати нові знання через оригінальні дослідження, 

якість яких може бути визнана на національному та міжнародному рівнях. 

11. Знання і дотримання норм наукової етики і академічної 

доброчесності. 

 

 



Програмні результати навчання: 

 

2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, 

знання праць провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні 

праці у галузі дослідження, формулювати мету власного наукового 

дослідження як складову загально-цивілізаційного процесу.  

6. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у 

науково-дослідницькій та інноваційній діяльності. 

8. Аналізувати наукові праці, виявляючи дискусійні та малодосліджені 

питання, здійснювати моніторинг наукових джерел інформації стосовно 

проблеми, яка досліджується встановлювати їх інформаційну цінність шляхом 

порівняльного аналізу з іншими джерелами 

11. Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у 

наукових статтях, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

 

Тема 1. Рослинництво як галузь сільськогосподарського виробництва, 

його теоретичні основи, основні етапи становлення та сучасні напрямки 

стабілізації. 

Тема 2. Агробіологічні основи класифікації та технологій вирощування 

сільськогосподарських культур. 

Тема 3. Аналіз еколого-біологічних та господарських властивостей 

зернових культур. 

Тема 4. Управління продукційними процесами озимих зернових культур 

за агробіологічним контролем розвитку елементів продуктивності. 

Тема 5. Наукові підходи підвищення продуктивності ярих зернових 

культур на основі діагностичних методів управління процесами формування 

врожаю. 

Тема 6. Наукові підходи стабілізації продуктивності зернових бобових 

культур на основі діагностичних методів управління процесами біологічної 

фіксації азоту атмосфери та формування врожаю. 

Тема 7. Науково-методологічні аспекти формування продукційного 

процесу круп’яних культур. 

Тема 8. Біологічні та технологічні основи виробництва зерна кукурудзи. 

Тема 9. Агроекологічні критерії реалізації біологічного потенціалу 

олійних культур. 

Тема 10. Інноваційні підходи реалізації біологічного потенціалу 

продуктивності коренеплідних, бульбоплідних та баштанних культур. 

 

 

Трудомісткість:  

Загальна кількість годин – 210 год. 

Кількість кредитів – 7,0. 

Форма семестрового контролю – екзамен/залік. 


