
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЇВ» 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»  
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 – вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Програмування врожаїв» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 201-«Агрономія». 

  Мета навчальної дисципліни:  отримання здобувачами вищої освіти 
теоретичної бази для створення і обгрунтування моделі формування  врожаю 
з максимально можливим урахуванням чинників, які його визначають: 
кліматичних умов, родючості ґрунту, технології вирощування, біологічних 
особливостей виду (сорту, гібриду) і направлене на впорядковану 
організацію агрофітоценозу як системи для досягнення максимальної його 
продуктивності. 

Завдання навчальної дисципліни: формування у студентів знань та 
умінь 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. Наукові основи програмування врожаїв. 
Тема 2. Фотосинтетично активна радіація (ФАР) та її роль у формування 
врожаю. 
Тема 3. Комплексний вплив лімітуючих факторів та умов. 
Тема 4. Розрахунок потенційної урожайності сільськогосподарських культур. 
Тема 5. Розрахунок фотосинтетичного потенціалу посівів, який забезпечує 
одержання запрограмованого врожаю. 
Тема 6. Розрахунок норм добрив і системи їх використання під запланований 
урожай. 

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

Загальні компетентності: 
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 
- вміння виявляти та вирішувати проблеми; 
- здатність приймати обґрунтовані рішення. 



Спеціальні предметні компетентності: 
- знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних 

концепцій, загально біологічних знань та теорій;  
- уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 

для розв’язання виробничих технологічних задач;  
- навички оцінювання, інтерпретації й синтезу теоретичної інформації 

та практичних, виробничих і дослідних даних в екологічних галузях; 
- здатність розв’язувати широке коло проблем та задач в процесі 

вирощування сільськогосподарських культур; 
Результати навчання: 
- оцінювати роль і значення факторів середовища у загальних 

біологічних процесах; 
- об'єктивно оцінювати ситуацію, що характеризує стан і 

функціонування основних компонентів агросистем; 
- володіти теоретичними основами практичного формування 

продуктивності агроценозів. 
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«програмування врожаїв» є лекції, практичні заняття та самостійна робота 
здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 
 
 
 


