
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Адаптивні системи та екологічні проблеми землеробства» 

для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми  

Еколого-економічне рослинництво 

другого (магістерського) рівня Магістр 

спеціальності 201 Агрономія 

 

Обов’язкова частина, дисципліни професійної 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 Еколого-економічне рослинництво спеціальності 201 Агрономія 

підготовки СВО Магістр. 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

освітнього ступеня «Магістр» спеціальних та фахових компетентностей та 

програмних результатів навчання 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. 

Основними завданнями є: 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. Основи 

біодинамічної системи землеробства. 

Тема 2. Моніторинг навколишнього середовища та його використання 

під час розробки адаптивних систем. Критерії оцінювання і види ґрунтового 

екологічного моніторингу. 

Тема 3. Особливості органічних екосистем. Компоненти агроекосистем 

та їх роль у адаптивному землеробстві. 

Тема 4. Зональні системи обробітку ґрунту під сільськогосподарські 

культури. Визначення гранулометричного складу ґрунту. Визначення 

фізичних властивосте ґрунту. Визначення кислотності ґрунту та розрахунок 

норм вапна. Визначення запасів солей та сухого залишку в ґрунті. Розробка 

органічних технологій вирощування польових культур. 



Тема 5. Система заходів захисту посівів сільськогосподарських 

культур від бур’янів, шкідників та хвороб в  ґрунтово-кліматичних зонах 

України. Система заходів захисту посівів сільськогосподарських культур від 

шкідників і хвороб. 

Тема 6. Регулятори росту в органічному землеробстві. Застосування 

біоактиваторів та регуляторів росту в альтернативних технологіях на різних 

сільськогосподарських культурах.  

Тема 7. Відтворення родючості ґрунту – вузлова екологічна проблема 

землеробства та шляхи її вирішення. Визначення механічного складу ґрунту 

староорних та цілинних земель. Оцінювання відтворення родючості ґрунту за 

балансом гумусу і елементів мінерального живлення  рослин. 

Тема 8. Механізми виникнення, поширення та система протиерозійних 

заходів ерозії ґрунтів. Визначення гідролітичної кислотності ґрунту на 

староорних і цілинних землях і дози вапна для їх вапнування. Визначення 

коефіцієнту структурності староорних ґрунтів і цілинних земель. Визначення 

водостійкості ґрунтових агрегатів староорних ґрунтів і цілинних земель. 

Оцінювання рівня протиерозійної ефективності окремих 

сільськогосподарських культур. Розробка протиерозійних заходів для ґрунтів 

підданих вітровій і водній ерозії. Визначення агроекотоксикологічного 

індексу агроландшафтів та моделювання систем екологічного землеробства. 

 


