
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АДАПТИВНІ СИСТЕМИ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ЗЕМЛЕРОБСТВА» 

для здобувачів вищої освіти  
освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» 

 
Цикл професійної та практичної підготовки. Загальна кількість годин 

та кредитів становить 180 годин 6 кредитів ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 

– обов’язкова. 
Програма навчальної дисципліни «Адаптивні системи та екологічні 

проблеми землеробства» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» 
за спеціальністю 201 – «Агрономія». 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня «Магістр» інтегральних, спеціальних та фахових 
компетентності з основних положень дисципліни «Адаптивні системи та 
екологічні проблеми землеробства», а саме: вивчення особливостей 
відтворення природних екосистем шляхом впровадження органічного 
господарювання, адаптованого до конкретних ґрунтово-кліматичних умов. 

Завдання навчальної дисципліни: в ході вивчення спеціальних 
розділів курсу (органічні екосистеми, адаптивні системи землеробства, 
моніторинг навколишнього середовища, як складова системи при розробці 
адаптивних та альтернативних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур) здобувач повинен набути навики і вміння 
розробляти і здійснювати в практичній діяльності прогресивні 
ресурсозберігаючі адаптивні технології вирощування сільськогосподарських 
культур в науково обґрунтованих сівозмінах. 

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Особливості адаптивних систем землеробства  
Тема 2. Моніторинг навколишнього середовища та його використання 

під час розробки адаптивних систем. 
Тема 3. Особливості органічних екосистем. 
Тема 4. Зональні системи обробітку ґрунту під сільськогосподарські 

культури. 
Тема 5. Система заходів захисту посівів сільськогосподарських культур 

від бур’янів, шкідників та хвороб в  ґрунтово-кліматичних зонах України. 
Тема 6. Регулятори росту в органічному землеробстві 
Тема 7. Відтворення родючості ґрунту – вузлова екологічна проблема 

землеробства та шляхи її вирішення. 
Тема 8. Механізми виникнення, поширення та система протиерозійних 

заходів ерозії ґрунтів. 
У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності ⃰ : 



⃰ ⃰  Загальні компетентності: 
– здатність спілкуватися іншою мовою;  
– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  
– здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  
– здатність бути критичним і самокритичним;  
– здатність до адаптації та дії в новій ситуації;  
– здатність генерувати нові ідеї (креативність);  
– здатність приймати обґрунтовані рішення;  
– здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії;  
– здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  
– здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня;  
– здатність працювати в міжнародному контексті;  
– здатність працювати автономно; здатність розробляти та управляти 

проектами;  
– здатність виявляти ініціативу;  
– визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків;  
– прагнення до збереження навколишнього середовища;  
– здатність здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» 

застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання задач і проблем; 
– Я-концепція фахівця (адекватність і сталість самооцінки, емпатичність, 

асертивність, відсутність хронічних внутрішньоособистісних конфліктів, які 
зумовлюють проекції та психологічні захисти тощо);  

– професійно важливі якості пізнавальних процесів (уважність, 
спостережливість, вміння помічати деталі вербальної і невербальної 
поведінки, тобто розпізнавати психосоматичні стани, гнучкість, пластичність 
та динамічність мислення, вміння виділяти суттєве та узагальнювати, 
прогнозувати реакції та дії клієнта, моделювати наслідки роботи 

– здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;  
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  
– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; навики здійснення 

безпечної діяльності;  
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
*** Спеціальні предметні компетентності: 

– здатність здійснювати технологічні операції по обробітку ґрунту під 
сільськогосподарські культури;  

– здатність розв’язувати широке коло проблем та задач в процесі 
вирощування сільськогосподарських культур, шляхом розуміння їх 
біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних 
методів;  

**** Результати навчання: 



– знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних 
концепцій, правил і теорій, пов’язаних з обробітком ґрунту під  
сільськогосподарські культури;  

– уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 
ґрунту для розв’язання виробничих технологічних задач; навички 
оцінювання, інтерпретації й синтезу теоретичної інформації та практичних, 
виробничих і дослідних даних в галузях сільськогосподарського 
виробництва;  

– уміння застосування методів статистичної обробки дослідних даних, 
пов’язаних з технологічними процесами в агрономії; уміння науково-
обґрунтовано використовувати гербіциди, з урахуванням їхніх хімічних і 
фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище;  

– навички управління комплексними діями або проектами, 
відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах; 
вміти застосовувати фахові компетентності. 

 
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Адаптивні системи та екологічні проблеми землеробства» є лекції, 
лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

 
Вид підсумкового контролю – екзамен 

 
 
 
 


