
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОГНОЗ І ПРОГРАМУВАННЯ 

ВРОЖАЇВ» 
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Спеціаліст»  

спеціальності 201 «Агрономія»  
 

Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин / 2,5 кредити ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – нормативна. 

Програма навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаїв» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.09010101 «Агрономія».  
  Мета навчальної дисципліни:  

формування у фахівців наукових уявлень про максимальне 
акумулювання сонячної енергії, найбільш повне використання ґрунтово-
кліматичних ресурсів, генетичного потенціалу районованих сортів, 
матеріальних і трудових ресурсів, одержання економічно оправданих врожаїв 
і гарантованих валових зборів продукції рослинництва на промисловій 
основі. 

 Завдання навчальної дисципліни: сформувати у фахівців міцні 
знання та уміння з управління продукційним процесом створення заданої  
врожайності на основі абстрактного моделювання фізичної суті чи 
функціональних залежностей росту та розвитку рослин. 

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Метод оптимального програмування врожаїв за І.С. Шатиловим. 
Тема 2. Розрахунок норм добрив і системи їх використання під запланований 
урожай. 

У результаті опанування дисципліни у здобувачів вищої освіти 
будуть сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 
- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 
- вміння виявляти та вирішувати проблеми; 
- здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Спеціальні предметні компетентності:  
- принципи та етапи програмування врожаїв сільськогосподарських 

культур, як науки про управління продукційним процесами 
агрофітоценозу; 

- показники, що характеризують стан, структуру і властивості засобів 
та прийомів виробництва рослинної продукції і є необхідним  для 
створення інформаційно-логічних моделей, - базисної основи 
управління процесом формування врожаїв; 



- закономірності та взаємозалежності процесів, що проходять в 
системі: “ґрунт – рослина - клімат – господарські ресурси”  і можуть 
бути враховані при розробленні кількісних моделей – інструментів 
управління формування заданої врожайності; 

- рівні врожаю та чинники за якими вони визначаються; 
- особливості програмування врожаю за умов штучного осушення та 

зрошення; 
- складати баланс вологи за умов зрошення, розробити систему 

повного забезпечення посівів вологою; 
- програмне забезпечення прогнозування і програмування врожаю 

сільськогосподарських культур; 
- існуючі моделі та програми в галузі науки і виробництва 

рослинницької продукції. 
 Результати навчання:  

- розраховувати для конкретної території потенційну врожайність 
(ПУ) по надходженню ФАР і провести аналіз потенційних 
можливостей сортів; 

- визначати потенційні можливості кліматичних умов і зробити 
розрахунок урожайності за ресурсами вологи і тепла; 

- виявити з врахуванням культури лімітуючи фактори врожаю; 
- визначати на основі оптимального виконання природних та 

господарських ресурсів прогнозовану врожайність; 
- розраховувати фотосинтетичний потенціал, який забезпечує 

одержання запланованого врожаю; 
- розраховувати для конкретної території норми мінеральних добрив 

під запрограмований урожай культур сівозміни з урахуванням 
агрохімічних показників ґрунту, кліматичних умов місцевості, 
біологічних особливостей культури (сорту, гібриду). Використання 
поживних речовин з ґрунту і внесених добрив; 

- розробляти систему агротехнічних заходів з вирощування культури, 
систему заходів із захисту рослин від хвороб, шкідників та бур’янів. 

- використовувати прогностичні, оперативні та коригувальні 
програми програмованого вирощування сільськогосподарських 
культур. 

- проводити економіко-математичне програмування;  
- використовувати комп’ютер для визначення оптимального 

комплексу, що забезпечує одержання запланованої урожайності. 
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Прогноз і програмування врожаїв» є лекції, лабораторні заняття та 
самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 
 
 
 


