
АНОТАЦІЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «УПРАВЛІННЯ ЖИВЛЕННЯМ РОСЛИН» 
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» 

спеціальності 201 – Агрономія 
 

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

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – вибіркова. 
 Програма навчальної дисципліни «Управлінння живленням рослин» 
розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР 
«Магістр» спеціальності 8.09010101 – «Агрономія». 

Мета навчальної дисципліни: метою навчальної дисципліни 
«Управління живленням рослин» є:  отримання магістрами знань з питань 
впливу умов зовнішнього середовища на процес живлення рослин;  грунту, 
як джерела живлення рослин; значення мікроелементів, симбіотичної та 
асоціативної азотфіксації; надходження в рослину радіонуклідів, важких 
металів та  шляхів їх зменшення в рослинницькій та тваринницькій 
продукції; кругообігу алелопатично активних  сполук в агрофітоценозі. 

Завдання навчальної дисципліни:  завданням навчальної дисципліни 
«Управління живленням рослин»  є:  навчити магістра на основі одержаних 
теоретичних знань враховувати при забезпеченні рослин поживними 
речовинами вплив умов зовнішнього середовища на їх поглинання;  вміти 
розпізнавати потребу рослин в тих чи інших елементах живлення по  їх  
зовнішніх ознаках;  планувати підживлення з обов’язковим врахуванням 
біологічної фіксації азоту; здійснювати практичні заходи по зменшенню 
надходження радіонуклідів і важких металів в рослину. 

Програма навчальної дисципліни. 
Тема 1. Вплив умов зовнішнього середовища на поглинання поживних речо-    
               вин рослинами. 
Тема 2. Грунт як джерело живлення рослин. 
Тема 3. Живлення рослин. 
Тема 4. Біологічна фіксація азоту рослинами. 
Тема 5. Роль мікроелементів в живленні рослин. 
Тема 6. Надходження радіонуклідів в рослини  та шляхи зменшення їх вмісту    
               в сільськогосподарській продукції. 
Тема 7. Важкі метали, їх дія на живі організми. 
Тема 8. Алелопатичні аспекти мінерального живлення вищих рослин. 
 

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

Загальні компетентності: 
- розуміння суті професійної діяльності; 



- уміння застосовувати отримані теоретичні знання у виробничих умовах; 
- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 
- вміння закладати досліди та обгрунтовувати одержані результати; 
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
- прагнення до збереження навколишнього середовища; 
- здатність приймати обгрунтовані рішення. 

Спеціальні предметні компетентності: 
- знати біологічні особливості сільськогосподарських культур, особливості 

їх живлення, періоди максимального споживання ними поживних речовин 
і на цій основі уміти розробляти науково-обгрунтовані системи 
удобрення; 

- уміти розпізнавати в період вегетації рослин по зовнішніх ознаках дефіцит 
того чи іншого елементу живлення і рекомендувати підживлення рослин; 

- враховувати при складанні системи удобрення сільськогосподарських 
культур  біологічну фіксацію азоту рослинами та алелопатичні аспекти 
живлення рослин; 

- знати і вміти застосовувати заходи по зменшенню радіонуклідів в 
сільськогосподарській продукції; 

- знати і вміти провести заходи по детоксикації важких металів. 
Результати навчання: 

- уміння застосовувати у практичній діяльності сукупність знань, набутих в 
процесі навчання; 

- здатність розв’язувати в процесі професійної діяльності питання, пов’язані 
з особливостями живлення різних сільськогосподарських культур; 

-  уміння застосовувати фахові компетентності в конкретних виробничих 
умовах; 

- уміння спілкуватися з  людьми; 
- мати високий рівень моральних стосунків у колективі. 

 
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Управління живленням рослин» є лекції, лабораторні заняття та самостійна 
робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 
 

 


