
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ОК9; 

2. Назва: Теоретико-методологічні проблеми наукової спеціальності Агрономія; 

3. Тип: обов’язкова (фахова підготовка); 

4. Рівень вищої освіти: ІІІ (доктор філософії PhD),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Клименко М.О., д. с.-г. наук, 

професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• розв’язувати складні наукові задачі та проблеми, включно з прийняттям рішень щодо вибору 

методів досліджень для вивчення агрономічних наук у різних просторово-часових масштабах із 

використанням комплексу міждисциплінарних даних, в умовах глобальної інформатизації; 

• проводити комплексні дослідження у галузі агроекології, грунтознавства, землеробства та 

агрономії; 

• формалізовувати фахові прикладні задачі в галузі агропромислового виробництва, 

алгоритмізовувати їх; 

• встановлювати природні передумови застосування конкретних модифікацій і методів 

досліджень, обирати раціональні методики польових і лабораторних робіт та оцінювати 

необхідну точність вимірювань і якість кінцевих побудов підтверджуючи це на прикладі 

власного дослідження; 

• аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати проведених експериментів і 

досліджень; робити висновки на основі одержаних досліджень, застосовувати їх у науковій та 

практичній сфері; 

• обробляти отримані експериментальні дані, встановлювати аналітичні і статистичні залежності 

між ними і досліджуваними параметрами на основі застосування стандартних математичних 

пакетів обробки інформації; 

• розробляти систему експериментальних досліджень для практичного підтвердження теоретичних 

допущень та реалізовувати її у агротехнологічному процесі; 

• створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути визнана на 

національному та міжнародному рівнях; 

• користуватись нормативно-правовою базою та організовувати роботи відповідно до галузевих 

вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Філософія мови та культура 

спілкування; Етика та філософія науки; Сучасні аспекти наукової спеціальності Агрономія. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Англійська моваа; Прикладна інформатика; Управління науковими проектами; Рекультивація 

деградованих земель; Збалансоване використання земель; Прогнозування урожайності 

сільськогосподарських культур; Радіоекологія з основами радіобіології; ГІС-технології в агрономії; 

Оцінка якості грунтів.  

12. Зміст курсу: Проблеми та інновації в агрономії. Методологічні аспекти наукових досліджень в 

агрономії. Стратегія сільськогосподарського виробництва рослинництва за умов зміни клімату. 

Інноваційні технології в агрономії (точне землеробство; органічне землеробство; технології 

закритого грунту; водні технології закритого грунту; причини і наслідки деградації грунтів). Методи 

наукових досліджень. Планування та проведення експериментальних досліджень в агрономії. 

Статистична обробка результатів досліджень. Академічна доброчесність у середовищі закладу вищої 

освіти. Оформлення та представлення результатів наукових досліджень. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Клименко М.О. Основи та методологія наукових досліджень: Навч. посібник / М.О. Клименко, 

В.П. Фещенко, Н.М. Вознюк - Київ: Аграрна освіта, 2010 – 351 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Клименко М.О. та ін. Методологія та організація наукових досліджень (в екології): Підручник / 

М.О. Клименко, В.Г. Петрук, В.Б. Мокін, Н.М. Вознюк  – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 474 с. 

3. Дослідна справа в агрономії. Книга перша: Теоретичні аспекти дослідної справи / Рожков А.О., 

Пузік В.К., Каленська С.М., Пузік Л.М. та ін./ Харків: Майдан, 2016. 300с. 

4. Дослідна справа в агрономії. Книга друга: Статистична обробка результатів агрохімічних 

досліджень / Рожков А.О., Каленська С.М., Пузік Л.М., Музафаров Н.М. / Харків: Майдан, 2016. 298 

с. 

5. Методика наукових досліджень в агрономії: навчальний посібник / Е.Р. Ермантраут, М.А. Бобро, 

Т.І. Гопцій та ін. Харк. нац. аграрн. ун-т ім. С.В. Докучаєва. Х., 2008. 64 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 10 год. практичних робіт, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік   

Модульна складова (40 балів): протягом семестру передбачено два модульних контролі знань у 

тестовій формі по 20 балів кожний.  

Поточний контроль (60 балів): виконання практичних робіт, опитування.   

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                    Клименко М.О., д. с.-г. н., проф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


