
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ СУЧАСНИХ 

ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 
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 «Системи сучасних інтенсивних 
технологій» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 
8.09010101 «Агрономія».  
  Мета навчальної дисципліни:  

формування у фахівців наукових уявлень про прогресивні системи щодо 
сучасних інтенсивних технологій на основі новітніх розробок науки та 
техніки. 

 Завдання навчальної дисципліни:  
- розробляти сучасні технологічні карти вирощування 

сільськогосподарських культур; 
- співставляти особливості вирощування сільськогосподарських 

культур за різних технологій вирощування; 
- планувати матеріально-технічне забезпечення господарства; 
- підбирати сорти та гібриди для зони; 
- розраховувати норми пестицидів при переході на нову технологію та 

систему зменшення пестицидного навантаження; 
- за необхідності проводити статистичну обробку результатів 

 
 
Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Удосконалення агроекологічних систем та структури посівів    
сільськогосподарських культур. 
Тема 2. Оцінка структури врожаю сільськогосподарських культур. 
Тема 3. Захист рослин від хвороб, бур’янів та шкідників у системі 
адаптивних технологій. 
Тема 4. Індустріальні технології вирощування. 
Тема 5. Ґрунтозахисні технології вирощування культур в господарстві. 
Тема 6. Сортові технології. 
Тема 7. Основні ознаки ресурсозберігаючих технологій. 

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: на основі отриманих знань 

навчитись правильно використовувати сучасні інтенсивні, індустріальні, 
комплексні, ґрунтозахисні, сортові та ресурсозберігаючі технології 
вирощування сільськогосподарських культур. 
 Результати навчання: володіти знаннями про проведення 
порівняльного аналізу адаптивних і традиційних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, використання новітніх розробок при 
складанні технологічних карт вирощування, розробляти систему зменшення 
пестицидного навантаження при розробці технологій вирощування 
сільськогосподарських культур. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Системи сучасних інтенсивних технологій» є лекції, лабораторні заняття та 
самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 
 
 


