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ВСТУП 

Освітня компонента «Сучасні аспекти наукової спеціальності 

Агрономія» передбачає комплексний підхід до дослідження, аналізу 

та оцінки сучасних проблем агрономії, причин їх виникнення, тенден-

цій розвитку агротехнологій та новітніх методів агрономічних дослі-

джень.  

 Метою викладання освітньої компоненти «Сучасні аспекти на-

укової спеціальності Агрономія» є ознайомлення здобувачів освіти із 

системним підходом до проведення досліджень в галузі агрономії, 

проблемами сучасного агровиробництва, сучасними тенденціями роз-

витку агротехнологій та науковими методологіями аналізу, оцінюван-

ня та представлення  результатів наукових досліджень. 

Ключові слова: агроекосистема, системний аналіз, нормативи,  

живлення рослин, процеси деградації ґрунту, методології наукових 

досліджень, баланс мынерального живлення, ефективність агротехно-

лгій, оцінка потоків речовини та енергії у агроекосистемі. 

В результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі по-

винні: 

знати: 

- проблеми збільшення продуктивності та енергоефективності 

агроекосистем; 

- типи та причини процесів деградації ґрунтового покриву; 

- потенціал продуктивності сільськогосподарських культур та 

причини, які зменшують рівень його реалізації в польових умовах та 

умовах закритого грунту; 

- сучасні тенденції розвитку агротехнологій; 

- новітні світові підходи до проведення агрономічних до-

сліджень; 

- сучасні підходи до оцінювання результатів агрономічних до-

сліджень; 

уміти: 

- класифікувати досліджувану агроекосистему та визначати і 

описувати її структуру, взаємозв’язки, потоки речовини та енергії у 

підсистемах; 

- обгрунтовувати набір стандартизованих методик досліджень 

для вивчення об’єкту наукових досліджень та досягнення мети дисерта-

ційної роботи; 
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- обґрунтувувати показники нормування / еталонування стану 

об’єкту наукових досліджень; 

- застосовувати універсальний підхід до узагальнення та інтеграль-

ної оцінки отриманих результатів досліджень1; 

- оцінювати дисбаланс мінерального живлення культури, яка 

вирощується у циклічній водній агроекосистемі (на прикладі системи 

аквапоніки); 

застосовувати методології кластерного та факторного аналізу до 

оцінки результатів досліджень за допомогою пакету програм Statistica 

10.  

Загальна інформація про освітню компоненту та систем оціню-

вання досягнень здобувачів освіти рівня PhD 
Ступінь вищої освіти Доктор філософії 

(PhD) 

Освітня програма Агрономія 

Спеціальність 201 Агрономія 

Рік навчання, семестр 1-й рік навчання, 1-2 

семестри 

Кількість кредитів 8,0 кредитів ЄКТС 

Лекції: 60 годин - д. ф. н., 

 16 годин - з. ф. н. 

Практичні/семінари: 20 годин - д. ф. н.,  

8 годин - з. ф. н. 

Самостійна робота: 160 годин  

Форма навчання Денна, заочна 

Форма підсумкового контролю Залік, екзамен 

Мова викладання українська 

Розподіл балів за виконання робіт здобувачем освіти рівня PhD 

Семестр 1: 

Лекції - 30 год  

Практичні роботи - 10 год Кількість балів 

Самостійна робота - 80 год  

№ 1 Класифікація досліджуваної агроекоси-

стеми та оцінка основних умов її 

функціонування - 2 год (2 год*) 

12 

№ 2 Обґрунтування набору стандартизова-

них методик досліджень для вивчення 

об’єкту наукових досліджень та досягнення 

мети дисертаційної роботи (на прикладі ґру-

24 
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нтового покриву) - 4 год (2 год*) 

№ 3. Огрунтування показників нормування / 

еталонування стану об’єкту наукових дослі-

джень - 2 год 

12 

№ 4. Універсальний підхід до узагальнення 

та інтегральної оцінки отриманих результа-

тів досліджень - 2 год 

12 

Сумарна оцінка за практичну та самостійну 

роботу 
60 

Модульний контроль 1 20 

Модульний контроль 2 20 

Сума балів за всі види робіт у 1-му семестрі: 100 

Семестр 2:  

Лекції - 30 год  

Самостійна робота - 72 год  

Індивідуальна робота - 8 год  

Практичні роботи - 10 год Кількість балів 

№ 5. Оцінка дисбалансу мінерального жив-

лення салату листового в системі аквапоніки 

- 2 год 

9 

№ 6.  Системний аналіз структури польової 

агроекосистеми на 3-х рівнях «підсистеми- 

система-надсистема». Аналіз потоків речо-

вини та енергії у системах - 4 год (2 год*) 

18 

№ 7.  Кластерний аналіз результатів багато-

факторного досліду у програмі Statistica 10 - 

2 год (2 год*) 

9 

№ 8. Факторний аналіз аналіз результатів 

багатофакторного досліду у програмі 

Statistica 10 - 2 год 

9 

Сумарна оцінка за практичну та самостійну 

роботу 
45  

Індивідуальна робота № 1. Аналіз основних 

зауважень до дисертаційних робіт в галузі 

агрономії (агрогрунтознавство і агрофізика, 

агрохімія) 

15  

Екзамен (підсумковий контроль) 40  

Сума балів за всі види робіт у 2-му семестрі: 100 

*- аудиторні години для студентів заочної та вечірньої форми навчання 
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Практична робота № 1: Класифікація досліджуваної агроекосис-

теми та оцінка основних умов її функціонування 

Мета: Ознайомитися із принципами класифікації агроекосистем 

згідно системного аналізу та навчитися застосовувати їх для класи-

фікації досліджуваних агроекосистем та визначення їхнього місця 

серед ієрархічних, типологічних та видових рядів агроекосистем 

Завдання:  

1. Прокласифікувати досліджувану польову агроекосистему за ран-

гами, типом, видом та підвидом. 

2. Оцінити агрокліматичні, геохімічні, біокліматичні, агрогрунтові, 

грунтово-меліоративні умови функціонування досліджуваної 

польової агроекосистеми. 

3. Описати особливості динамічних змін польової агроекосистеми за 

періоди: ротацію сівозміни, період вегетації основних та проміжних 

культур. 

4. Описати технологічні операції в польовій агроекосистемі в дина-

міці її розвитку. 

Обладнання та матеріали: карти агрокліматичного, геохімічного, 

біокліматичного, агрогрунтового та грунтово-меліоративного райо-

нування України, географічний атлас Рівненської області, техноло-

гічні карти вирощування сільськогосподарських культур досліджу-

ваної сівозміни; програмне забезпечення: Excel, Word. 

Джерела інформації: [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

 

Рекомендації до виконання 

1. Класифікація досліджуваної польової агроекосистеми за 

рангами, типом, видом та підвидом 
На сьогодні не існує єдиного підходу до класифікації агроекоси-

тем. На основі аналізу літературних джерел [1, 4, 5, 6] ми  пропонуємо 

класифікацію агроекосистем за 6-ти основними ознаками на ранги, 

типи та види (див. табл.1.1). 

Ранг агроекосистеми – ієрархічна одиниця класифікації, яка 

об’єднує сукупність агроекосистем за величиною просторового поши-

рення та біогеохімічної замкнутості. 
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Тип агроекосистеми – одиниця класифікації, яка об’єднує суку-

пність окремих агроекосистем за спільними ознаками величини ан-

тропогенних енергетичних інвестицій, виду біоценозу, ступеню відт-

ворення родючості грунту.  

Вид агроекосистеми – одиниця класифікації, яка об’єднує агро-

екоситеми за спільними ознаками типу землекористування та ступеню 

антропогенної керованості біологічних взаємовідносин. 

Таблиця 1.1 

Класифікація агроекосистем 

Одиниця 

класифі-

кації 

Ознака 

класифікації 
Умови класифікації 

Класифіка-

ційна відміна 

Ранг 
Величина просто-

рового поширення 

Біосфера агросфера 

басейн річки  
аграрний ланд-

шафт 

фермерське господарство агроекосистема 

Тип 

Величина антропо-

генних енергетич-

них інвестицій 

низька екстенсивна 

висока інтенсивна 

посередня адаптивна 

Ступінь відтво-

рення родючості 

грунту 

низький природоємка 

просте відтворення природоохоронна 

розширене відтворення 
природопокра-

щуюча 

Вид переважаючої 

продукції  

біоценозу 

рослинницька польова аграрна 

рослинницька кормова кормова 

тваринницька фермова 

Вид 

Тип  

землекористування 

та отримуваної 

продукції 

польове рослинництво землеробська 

сади, ягідники, плантації 
плантаційно-

садова 

луки, пасовища, сіножаті пасовищна 

виробництво вторинної біологічної 

продукції (тваринницької) 
агропромислова 

сільгоспвиробництво на дрібних 

земельних  ділянках 
парцелярна 

Ступінь 

регуляції  

та керованості 

біологічних  

 взаємовідносин 

планомірно експлуатовані луки чи 

пасовища -некеровані 
окультурена 

непостійно регульовані штучні на-

садження (культурні пасовища) – 

періодично регульовані некеровані 

напівкультурна 

багаторічні насадження, польові та 

городні культури - постійно регу-

льовані, періодично керовані  

культурна 
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парникові, оранжерейні, тепличні 

культури – постійно регульовані та 

керовані 

інтенсивно  

окультурювана 

 

2. Оцінювання агрокліматичних, геохімічних, біокліматичних, 

агрогрунтових, грунтово-меліоративних умов функціонування 

досліджуваної польової агроекосистеми 

Оцінювання агрокліматичних умов досліджуваної польової 

агроекосистеми проводимо: 

1) за картою агрокліматичного районування України (до-

даток А1) - вказуємо, до якої агрокліматичноїзони належить терито-

рія розташування польового досліду. 

2) динаміку агрокліматичних умов оцінюємо за гідротер-

мічним коефіцієнтом Селянинова (ГТК). 

ГТК Селянинова розраховуємо за формулою: 




 C
t

r
ГТК

010
1,0

,,                                                (1.1) 

де  

r – сумарна кількість опадів за певний період, мм; 


 C

t 010
- сума температур повітря понад 10 0С за той самий період; 

d - сума дефіциту вологості повітря за той самий період, гПа. 

За показником вологозабезпеченості виділяють такі зони: 

I — надлишкового зволоження, або дренажу, ГТК> 1,3; 

II — забезпеченого зволоження, ГТК- 1,0... 1,3; 

III — посушливу, ГТК = 0,7... 1,0; 

IV — сухого землеробства, ГТК = 0,5...0,7; 

V — суху, або іригації, ГТК< 0,5. 

ГТК розраховуємо для 3-х варіантів умов: 

- середньобаторічну норму ГТК за показниками: 

- середньобагаторічних середньодобових температур повітря 

та середньомісячних (середньодекадних) сум опадів 

Розрахунки ГТК проводимо для таких періодів: 

1) період переходу середньодобових температур повітря через 

10 0С 
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2) періоду вегетації кожної культури сівозміни, в тому числі і 

для проміжних культур 

3) 2-х критичних періодів розвитку кожної культури: посів - 

поява справжніх листків та періоду активного нарощування вегета-

тивної маси. 

4) робимо відповідні висновки про критичні умови теплово-

логозабезпечення кожної культури сівозміни (дефіциту вологи) 

впродовж періоду досліджень: середньобагаторічного, за останні 10 

років, за конкретний період польових досліджень. 

5) робимо висновки про коливання ГТК відносно середньоба-

гаторічних показників ГТК за останні 20 років (за кожною культу-

рою сівозміни) та за конкретний період польових досліджень. 

Відповідні розрахунки проводимо у таблицях типу 1.2. 

Таблиця 1.2 

Оцінювання агрокліматичних умов функціонування польової 

агроекосистеми (на прикладі середньобагаторічних даних) для 

культури № 1 досліджуваної сівозміни 

Період досліджень / показ-

ник 

Декада Сумарно за 

період веге-

тації куль-

тури 

Сумарно за 

період із 

t>10 0С 
   … 

Багаторічний       

Дати переходу середньодо-

бових  t повітря ч/з 10 0С 
      

Температура повітря серед-

ньодобова (середньодекадна) 
      

Температура повітря серед-

ньодобова (середньомісячна) 
      

Сума опадів середньодекад-

на 
      

Сума опадів середньомісяч-

на 
      

ГТК середньодекадний       

ГТК середньомісячний       

ГТК періоду вегетації куль-

тури (норма) 
      

ГТК 1-го критичного періоду       
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вегетації (норма) 

ГТК 2-го критичного періоду 

вегетації (норма) 
      

 

3. Оцінювання біокліматичних умов проводимо: 

1) за картою біокліматичного районування України - вказуємо, 

до якої біокліматичної зони належить територія розташування 

польового досліду; 

2) динаміку біокліматичних умов оцінюємо за біокліматичним 

потенціалом (БКП). 
Біокліматичний потенціал території (БКП) - це показ-

ник потенційної біологічної продуктивності, який враховує спільний 

вплив тепло- і вологозабезпеченості території на продуктивність рос-

лин. 

Порівняльну оцінку біокліматичних умов (умов біопродуктивності ) 

на досліджуваних територіях проводимо за біокліматичним потенціа-

лом: 

                        





)(

)( 3

базак

ак

Кр
t

t
КБКП ,                                          (1.2) 

де:  
3)(

20lg
3

KК
Кр
  - коефіцієнт росту за річним показником атмосфе-

рного зволоження (К3), тобто відношення врожайності в даних умовах волого-

забезпеченості до максимальної урожайності в умовах оптимальної вологоза-

безпеченості (за К3 = 0,50 створюються оптимальні умови для вологозабезпе-

ченості рослин, при цьому 00,1
)( 3


Кр
К ; 

 ак
t  - сума середніх добових температур повітря за період активної веге-

тації в певному місці (сума активних температур);  

 )(базак
t - базисна сума середніх добових температур повітря за період ак-

тивної вегетації, тобто сума, відносно якої здійснюють порівняння. 

Базисні суми активних температур диференційовані так: 

1000 °С — для порівняння продуктивності певної території з продуктив-

ністю на межі масового польового землеробства (найчастіше БКП розрахову-

ють на основі цієї суми); 

1900 °С — для порівняння із середньою продуктивністю, характерною 

для південно-тайгової зони; 
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3100 °С — для порівняння з продуктивністю за оптимальних умов росту в 

помірному поясі. 

За допомогою БКП оцінюють ресурси тепла і вологи місцевості 

без урахування вимог окремих культур та їхніх сортів, що не дає 

змоги вирішувати завдання агрокліматичного обґрунтування роз-

міщення і технологій вирощування культур повною мірою, але є до-

сить вагомим показником впливу клімату на формування рослинних 

угруповань і їх розповсюдження по території України. 

В динаміці порівнюємо БКП території досліджень за останні 10 ро-

ків та періоду польових досліджень із середньобагаторічним БКП (нор-

мою) - за чередньобагаторічними даними. 

3) за показником БКП агрогрунтових, грунтово-меліоративних 

умов функціонування досліджуваної польової агроекосистеми 

4. Оцінювання грунтово-меліоративних умов функціонуван-

ня досліджуваної польової агроекосистеми 

Оцінювання грунтово-меліоративних умов проводимо: 

1) за картою грунтово-меліоративного районування України - вка-

зуємо, до якої меліоративної зони належить територія розташування 

польового досліду; 

2) за коефіцієнтом зволоження (Кз) - розраховуємо Кз в динаміці: 

за середньобагаторічними даними, за даними періоду останніх 10 років, за 

даними періоду польових досдіжєень та робимо висновки про його зміни в 

динаміці. 

Коефіцієнт зволоження – це величина, яка показує відношення 

кількості опадів за певний період до величини випаровуваності. Його 

визначають за формулою: 

 

 Кз = О/В,                    (1.3) 

де Кз – коефіцієнт зволоження;  

О – кількість опадів за певний період;  

В – випаровуваність. 

Випаровуваність – це кількість води, яка може випаруватися з 

тієї чи іншої території при певній температурі (за умови, що запаси 

води необмежені).  

Якщо коефіцієнт зволоження більший за одиницю (Кз > 1), тоб-

то опадів випадає більше, ніж максимально може випаруватися, то 

таке зволоження називають надмірним.  
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Достатнім вважається зволоження, якщо кількість опадів дорів-

нює максимально можливому випаровуванню (Кз = 1).  

Недостатнім є зволоження, якщо кількість атмосферних опадів 

менша від кількості вологи, яка може випаруватися з даної території, 

тобто коефіцієнт зволоження менший за одиницю (Кз < 1).  

Зволоження вважається бідним, якщо коефіцієнт зволоження 

менший  за 0,33. 

5. Оцінювання агрогрунтових умов функціонування досліджуваної 

польової агроекосистеми проводимо за: 

1) картою агрогрунутового районування території України - вка-

зуємо, до якої агрогрунтової зони та підзони (провінції)  належить терито-

рія розташування польового досліду; 

2) закладаємо 3 шурфи в репрезентативних місцях польового дос-

ліду (на захисних смугах) та описуємо генетичний профіль досліджуваного 

грунту, на основі чого робимо висновки про генетичний тип — підтип — 

рід — вид — варіант — літологічну серію досліджуваного грунту [7, 

8, 9, 10]. 

Після класифікації досліджуваного грунту з метою підготовки май-

бутніх наукових публікацій в міжнародних виданнях та написання анота-

цій англійською мовою необхідно скорелювати назву досліджуваного 

грунту з Міжнародною реферативною базою ґрунтових ресурсів WRB 

на рівні типу [11-16]. 

 

6. Оцінювання особливостей динамічних змін польової агроекосис-

теми 

Оцінку особливостей динамічних змін польової агроекосистеми 

проводимо за такі періоди:  

- ротацію сівозміни (вказуємо послідовність зміни культур сіво-

зміни на досліджуваних ділянках за роками досліджень),  

- період вегетації основних та проміжних культур (вказуємо дати 

посіву культури, сходів, дати настання основних фаз розвитку культури, 

збору врожаю, обробітків грунту, операцій догляду за посівами, робимо 

примітки про вплив метеорологічних умов на прозвиток культури, наво-

димо результати основних вегетаційних спостережень та обліків - за наяв-

ності). Робимо висновки про зміщення основних дат за роками досліджень 

відносно середніх за період досліджень. 
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7. Опис технологічних операцій в польовій агроекосистемі в ди-

наміці її розвитку 

Опис технологічних операцій в польовій агроекосистемі в динаміці 

її розвитку робимо на основі технологічних карт вирощування культур. В 

техкартах робимо примітки про зміщення дат операцій відносно заплано-

ваних, викликане метеорологічними умовами, робимо примітки про дати 

відбору зразків грунту та рослин, дати вегетаційних спостережень. Резуль-

тати зводимо у таблицю 2 (яку ведемо у польовиму щоденнику). 

Таблиця 2 

Дати основних технологічних операцій та досліджень у посівах куль-

тури 
№ 

п.п

. 

Технологі-

чна опера-

ція 

Да-

та  

Вегетацій-

не дослі-

дження 

Да-

та 

та 

час 

Від-

бір 

зраз-

ків 

Да-

та 

та 

час 

Примітка 

про 

вплив 

метео-

умов 

        

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Самостійно оцінити агрокліматичні умови вирощування усіх 

культур досліджуваної Вами польової сівозміни на Вашій те-

риторії досліджень (за даними найближчої метеостанції), запо-

внивши таблицю для кожної культури (за результатами періо-

ду останніх 10 років та періоду Ваших польових досліджень). 

2. Самостійно описати генетичний профіль досліджуваного грун-

ту, навести фото профілю та його детальний опис, відібрати 

зразки грунту на дослідження гранулометричного складу та 

основні агрохімічні аналізи із генетичних горизонтів грунту. 

3. Самостійно оцінити динаміку розвитку польової агроекосис-

теми для всіх культур Вашої польової сівозміни  та запланува-

ти основні дати (періоди) технологічних операцій, вегетацій-

них досліджень та відбору зразків грунту. 
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Практична робота № 2: Обґрунтування набору стандартизованих 

методик досліджень для вивчення об’єкту наукових досліджень та 

досягнення мети дисертаційної роботи (на прикладі ґрунтового 

покриву) 

Мета: Виходячи із теми та мети дисертаційної роботи, обгрунтувати та 

підібрати набір стандартизованих методик досліджень для вивчення 

об’єкту наукових досліджень 

Завдання: 

1) на основі наукової гіпотези, теми та мети дисертаційної роботи чі-

тко сформулювати завдання досліджень; 

2)  скласти концептуальну схему досліджень для своєї дисертаційної 

роботи; 

3) обгрунтувати та підібрати мінімально та оптимально необхідний 

перелік досліджуваних параметрів для виконання кожного завдан-

ня;  

4) для переліку необхідних досліджуваних параметрів підібрати набір 

методик та обгрунтувати застосування тої чи іншої методики, ви-

ходячи із конкретних умов (типу та властивостей грунту, рослини 

тощо), використовуючи переліки методик ДСТУ ISO / ДСТУ / 

ДСанПіН / ДГПіН. 

Обладнання та матеріали: програмне забезпечення: Word, Ex-

cel. 

Джерела інформації: [18-21]. 
 

Рекомендації до виконання 

При обгрунтуванні методик досліджень необхідно послідовно прой-

ти такі етапи: 
1) сформулювати наукову гіпотезу; 

2) чітко сформулювати мету, предмет, об’єкт та завдання дослі-

джень; 

3) уявити і сформулювати тезисно очікувані головні результати до-

сліджень (прідтверджену чи спростовану гіпотезу); 

4) розробити послідовно завдання, які забезпечать досягнення пос-

тавленої мети досліджень; 

5) обгрунтувати та підібрати мінімально та оптимально необхідний 

перелік досліджуваних параметрів для виконання кожного завдання;  
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6) для переліку необхідних досліджуваних параметрів підібрати на-

бір методик та обгрунтувати застосування тої чи іншої методики, виходячи 

із конкретних умов (типу та властивостей грунту, рослини тощо), викорис-

товуючи переліки методик ДСТУ ISO / ДСТУ / ДСанПіН / ДГПіН [17]. 

На 1-му етапі необхідно чітко вказати: 

1. тему дисертаційної роботи 

2. мету дисертаційної роботи 

3. завдання дисертаційної роботи 

4. очікувані результати дисертаційної роботи; 

5. об’єкт досліджень 

6. предмет досліджень. 

На 2-му етапі, беручи за основу наведені вище дані (за своєю дисер-

таційною роботою) необхідно скласти концептуальну схему досліджень за 

універсальним зразком (див. рис. 2.1) [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2.1. Умовна концептуальна схема наукових досліджень дисерта-

ційної роботи (чорновий варіант) 

 

Мета досліджень 

Наукова гіпотеза 

Об’єкт досліджень 

Предмет досліджень 

Очікувані результати досліджень 

(для чорнового варіанту) 

Завдання, які забезпечують 

досягнення мети досліджень 

Показники, які розкривають 

стан об’єкта досліджень від-

повідно до гіпотези та за-

вдань 
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На 3-му етапі відповідно до концептуальної схеми досліджень необ-

хідно обгрунтувати набір стандартизованих методик досліджень для грун-

ту / рослин / фітоценозу / шкодочинних організмів (на прикладі типової 

табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Обгрунтування набору стандартизованих методик досліджень дина-

міки показників родючості грунту 

Характери-

стика об’єкта 

досліджень 

Показ-

ник 

Умови 

вибору 

методи-

ки 

Набір стандар-

тизованих 

методик 

Необхідне Лабораторія 

акредитована 

/ повірене 

обладнання 

обла-

днан-

ня 

реактиви 

та мате-

ріали 

по-

суд 

        

        

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. На основі обгрунтованого переліку досліджень та відповідних 

стандартизованих методик підібрати акредитовані лабораторії для прове-

дення наукових досліджень за темою дисертаційної роботи, виходячи із 

таких пріоритетів у ієрархічній послідовності: акредитовані лабораторії та 

повірені прилади НУВГП, акредитовані лабораторії філій кафедри агрохі-

мії, грунтознавства та землеробства на виробництві, акредитовані лабора-

торії,комерційні акредитовані лабораторії, навчально-наукові лабораторії 

НУВГП. 

2. Підібрати перелік необхідного обладнання, рективів та матеріалів 

для виконання досліджень за темою дисертаційної роботи (якщо дослі-

дження проводитимуться власноручно) [17]. 

3. Обгрунтувати періодичність, строки та обсяг вегетаційних дослі-

джень за своєю дисертаційною роботою [19-21]. 

4. Обгрунтувати періодичність відбору зразків грунту та рослин, 

обсяг вибірки кількісної / якісної мінливості для забезпечення достатнього 

рівня точності та достовірності досліджень [19-21]. 

5. Обгрунтувати методики та засоби математико-статистичної об-

робки отриманих результатів досліджень [19-21]. 
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Практична робота № 3: Огрунтування показників нормування / 

еталонування стану об’єкту наукових досліджень 

Мета: Виходячи із теми та мети дисертаційної роботи, обгрунтувати та 

підібрати набір показників нормування / еталонування для об’єкту 

наукових досліджень  

Завдання: 

1) обгрунтувати варіанти стану об’єкта досліджень дисертаційної роботи, 

які характеризують зміни досліджуваних процесів: відносно певної то-

чки відліку (початковий стан, контроль, фон чи еталон); 

2) обгрунтувати показники санітарно-гігієнтічного нормування досліджу-

ваних процесів / об’єктів дисертаційної роботи (ГДК / кларк / ТДР) 

3)  обгрунтувати показники еколого-агрохімічного нормування досліджу-

ваних процесів / об’єктів дисертаційної роботи (бал бонітування грун-

ту, бал еколого-агрохімічної оцінки) 

4) обгрунтувати кількісні нормативні показники якості рослинницької 

продукції 

5) обгрунтувати показники оцінки ефективності досліджуваної технології 

(елемента технології). 

Обладнання та матеріали: програмне забезпечення: Word, Excel. 

Джерела інформації: [17, 22-40]. 
 

Рекомендації до виконання 
1. Обгрунтовуємо варіанти стану об’єкта досліджень дисертаційної 

роботи, які характеризують зміни досліджуваних процесів: відносно 

певної точки відліку (початковий стан, контроль, фон чи еталон). 

Якщо дослідження проводяться в умовах короткотривалого польово-

го досліду, то початковими (відліковими) варіантами стану об’єкта дослі-

джень будуть: варіант контролю / варіант фону / варіант природного ана-

логу / варіант виробничого еталону (виробничого фону). 

Якщо передбачаються довготривалі польові дослідження, то їх плану-

ється проводити в динаміці. тому точками відліку в даному випадку будуть 

показники, які характеризують стан обєкта досліджень на початковий мо-

мент часу (до закладання досліду). Наприклад, показники родючості грун-

ту на кожному варіанті досліду до закладання польового досліду. У разі 

неможливості проведення досліджень та обліку за кожним варіантом дос-

ліду, дослідження та облік до закладання досліду обов’язково проводиться 

на варіанті контролю (фону). 
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Якщо передбачаються дослідження та висновки про зміни агроекоси-

стеми чи її компонентів відносно природного еталону, то точкою відлі-

ку має бути цей природний еталон (аналог природного еталону) на момент 

часу, від якого почався відлік змін. 

2. Обгрунтування показників санітарно-гігієнтічного норму-

вання досліджуваних процесів / об’єктів дисертаційної роботи проводять 

у тому випадку, якщо досліджувана технологія чи її елемент мають потен-

ційний вплив на санітарно-гігієнтічний стан продукції чи грунту і є потре-

ба зробити висновки про антропогенне забруднення та оцінити його рі-

вень. в такому випадку використовують  показники гранично допустимих 

концентрацій забруднювача у обєктах досліджень (ГДК). При цьому пере-

вагу надають дослідженню рухомих форм забруднювача, відповідно і ГДК 

вибирають для рухомих форм. При цьому метод досліджень має відповіда-

ти умовам визначення ГДК (мають бути ідентичні). Якщо має місце геохі-

мічна аномалія, то висновки про забруднення грунту роблять на основі 

кларків (фонового вмісту забруднювачів у грунтах та породах даної тери-

торії). 

3.  Обгрунтування показників еколого-агрохімічного норму-

вання досліджуваних процесів / об’єктів дисертаційної роботи (бал боні-

тування грунту, бал еколого-агрохімічної оцінки) проводять у тому випад-

ку, коли потрібно отримати висновки про комплексний вплив технології 

(елемента технології) на кількісно-якісний стан грунту. 

4. Обгрунтування кількісних нормативних показників якості 

рослинницької продукції роблять на основі відповідних завдань дослі-

джень та стандартів ДСТУ ISO / ДСТУ з метою наступного їх врахування 

у оцінці економічної ефективності технології (елемента технології). 

5. Обгрунутвання показників оцінки ефективності досліджува-

ної технології (елемента технології) 
На даний час оцінку ефективності досліджуваної технології (елеме-

нта) обов’язково проводять мінімально за 2-ма напрямками (оптимально- 

за 4-ма): 

1) агрономічним 

2) економічним, 

3) енергетичним, 

4) водоресурсним. 

До показників оцінки агрономічної ефективності досліджуваної 

агротехнології відносять наступні: урожайність основної продукції, уро-
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жайність побічної продукції, комплексні показники (відносні), які врахо-

вують урожайність та якість продукції. 

До показників оцінки економічної ефективності досліджуваної аг-

ротехнології відносять наступні: 

рентабельність технології (елементу), собівартість урожаю (прирос-

ту урожаю), окупність додаткових технологічних випрат приростом уро-

жаю (наприклад, окупність добрив приростом урожаю) [35-37]. 

До показників оцінки біоенергетичної ефективності досліджуваної 

агротехнології відносять наступні: питоме енергоспоживання одиниці 

продукції, коефіцієнт біоенергетичної ефективності (та його модифікації із 

врахуванням родючості грунту) [31-34]. 

До показників оцінки водоресурсної ефективності досліджуваної 

агротехнології відносять наступні: питоме водоспоживання одиниці про-

дукції. 

Результати обгрунтувань показників нормування / еталонування 

стану обєкту досліджень наводимо у формі таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Обгрунтування показників нормування / еталонування стану об’єкту 

досліджень 

Тип показника норму-

вання / еталонування 

Конкретизація набору показ-

ників 

Методики розраху-

нку та / чи оцінки 

(інформаційні дже-

рела) 

1. Точка відліку  дослі-

джуваного процесу 

в просторі   

в часі   

2. Санітарно-гігієнічні 

нормативи 

   

3. Еколого-агрохімічні 

нормативи 

   

4. Нормативи якості 

рослинницької продук-

ції 

   

5. Нормативи ефектив-

ності технології 

агрономічні   

економічні   

біоенергетичні   

водоресурсні   
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Завдання для самостійної роботи: 

1. Розрахувати біоенергетичну ефективність вирощування сільсько-

господарської культури, враховуючи дані урожайності та витрати ресурсів 

і енергії із технологічної карти (див. практичну роботу №1), використову-

ючи методики, наведені у літературних джерелах [31-34]. 

2. Опрацювати самостійно методики розрахунків економічної ефе-

ктивності технології вирощування сільськогосподарської культури, підіб-

рати необхідні дані для культур своєї дисертаційної роботи [35-37]. 

 

Практична робота № 4: Універсальний підхід до узагальнення та 

інтегральної оцінки отриманих результатів досліджень 

Мета: навчитися застосовувати універсальний підхід до узагальнення 

та інтегральної оцінки результатів власних агрономічних дослі-

джень, враховуючи специфіку теми та мети дисертаційної роботи 

Завдання: 

1) виходячи із теми та мети дисертаційної роботи та обгрунтованих 

показників ефективності досліджуваних агротехнологій чи їхніх 

елементів (див. практичну роботу № 3), обгрунтувати вхідні пара-

метри (складові) інтегрального показника ефективності технології; 

2) оцінити набір вхідних показників (параметрів) на предмет: важли-

вість оцінки, унікальність  та самостійність оцінки, дублювання 

оцінки та відкинути показники, які дублюють оцінку; 

3) проранжувати вхідні параметри (складові) інтегрального показни-

ка ефективності технології методом експертних оцінок (скласти 

відповідну анкету для експертів, підібрати експертів-фахівців у га-

лузі досліджень, отримати їхній відгук, опрацювати результата ан-

кетування) 

4) на основі отриманих рангів вхідних показників (параметрів) отри-

мативагові коефіцієнти для кожного показника (параметра) 

5) розрахувати інтегральний показник ефективності технології за різ-

ними варіантами досліду та зробити певні висновки. 

Обладнання та матеріали: програмне забезпечення: Word, Ex-

cel. 

Джерела інформації: [39-40]. 
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Рекомендації до виконання 

1. Оцінка інформативності та унікальності набору вхідних по-

казників (параметрів) 
Оцінку проводимо на предмет: важливість оцінки, унікальність  та 

самостійність оцінки, дублювання оцінки. В результаті оцінки відкидаємо 

показники, які дублюють оцінку. Оцінку проводимо у формі таблиці 4.1. 

Якщо показники: 

-  дублюють один одного частково, то на перетині клітинок ставимо 

знак «-» 

- дублюють один одного значною мірою, то на перетині клітинок 

ставимо знак «=» 

- доповнюють один одного значною мірою, то на перетині клітинок 

ставимо знак «+». 

Таблиця 4.1 

Оцінка інформативності та унікальності набору вхідних показників 

(параметрів) на предмет дублювання 

Показники 

Агрономічні 

Еко-

номіч-

ні 

Біоенер-

гетичні 

Водоре-

сурсні 

уро-

жай-

ність 

ОП 

уро-

жай-

ність 

ПП 

вмі

ст 

бі-

лк

а 

…    

Агроно-

мічні 

уро-

жай-

ність 

ОП 

       

уро-

жай-

ність 

ПП 

       

вміст 

білка 

       

 …        

Біоенер-

гетичні 
 

       

Водоре-

сурсні 
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За результатами оцінки в табл. 4.1 для подальшої роботи від-

бираємо тільки ті показники, на перетині клітинок яких стоїть знак 

«+». 
2. Ранжування вхідних параметрів (складових) інтегрального 

показника ефективності технології методом експертних оцінок 

Підбираємо експертів у галузі серед викладачів університету та ін. 

вчених (за можливості). Складаємо відповідну анкету для експертів, у якій 

просимо поставити ранг показника від 1 і т.д. За 1 приймаємо найвищий 

ранг і віддаємо його найважливішому показникові (на думку експерта). 

Результати анкетування опрацбовуємо та встановлюємо остаточно 

прийняті ранги для досліджуваних показників. Зведені результати ранжу-

вання заносимо до таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 

Ранжування показників ефективності технології 

№ 

п.п. 

Показник  

 

Ранг 

показника, k 

Ваговий коефіцієнт 

значущості показ-

ника, qi 

1.  1  

2.  2  

3.  3  

… … … … 

 

3. Встановлення вагових коефіцієнтів для ранжованих показ-

ників 

Розрахунок вагових коефіцієнтів для ранжованих показників про-

водимо на основі правила Фішберна:  

           (4.1) 

де qi - питома вага і-го показника розвитку;  

m - кількість показників.  
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1) Оскільки ранжовані показники мають різні одиниці вимірю-

вання та характеризують ефективність технологічного процесу з різних 

позицій, то  узагальнюємо отримані показники за відносними показника-

ми, які для кожного конкретного значення ряду розраховуємо за форму-

лою: 

)(max 1 k

n

k

k
k

Па

Пa
Пв



          (4.2) 

Пвk – відносне значення k-го показника, 

Паk  – абсолютне значення k-го показника, 
max (Паk) – максимальне абсолютне значення серед n показників. 

 

4. Інтегральний показник ефективності технології  
 

Інтегральний показник ефективності технології встановлюємо за 

різними варіантами досліду та робомо певні висновки.  

Інтегральний показник ефективності технології визначаємо як сере-

днє геометричне n основних відносних показників ефективності:  

n
вnвв ПППІ ...21   ,    (4.3) 

де Пв1 – відносне значення 1-го показника ефективності технології, 

Пв2 – відносне значення 2-го показника ефективності технології, 

Пвn – відносне значення n-го показника ефективності технології. 

Порівнюємо отримані результати І за варіантами досліду та виснов-

ки із висновками за окремимо показниками, які увійшли до складу інтегра-

льного показника ефективності. Робимо висновки про доцільність застосу-

вання інтегрального показника для зведеної оцінки результатів досліджень 

та намічаємо шляхи покращення методології його визначення. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Доповнити показники агрономічної ефективності досліджува-

ної технології для однієї із культур сівозміни показниками якості основної 

продукції, які не увійшли до розрахунків на початковому етапі, на прикладі 

результатів окремої наукової праці іншого вченого. 

2. Провести відповідні розрахунки на прикладі результатів окре-

мої наукової праці іншого вченого (ідентично зробленим за власними ре-

зультатами досліджень) та зробити висновки про доцільність розширення 
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спектру показників агрономічної оцінки для свого наукового дослідження 

за темою дисертаційної роботи. 

 

 

Практична робота № 5: Оцінка дисбалансу мінерального живлення 

салату листового в системі аквапоніки  

Мета: освоїти методологічні підходи до оцінки дисбалансу мінера-

льного живлення салату листового в системі аквапоніки та зробити висно-

вки про оптимізацію методології оцінки 

Завдання: 

1) оцінити допустимі параметри меж якості води молудя акваку-

льтури відповідно до вимог гідробіонтів (на прикладі сома кларієвого); 

2) оцінити максимально можливий обсяг циркуляції води модуля 

аквакультури, виходячи іх об’ємів басейнів для риби; 

3) встановити максмальні межі заселення модуля аквакультури 

сомом кларієвим за питомою біомасою на одиницю об’єму води (за показ-

ником допустимої щільності посадки сома кларієвого); 

4) оцінити потенціал мінерального живлення салату листового за 

показниками максимально можливого надходження елементів живлення 

до салату зі зворотної води модуля аквакультури (на показник 90% ефек-

тивності очищення води рослинами) за такими елементами: N, P, K, Ca, 

Mg, S. 

5) обгрунтувати методи, способи та засоби збалансування мінера-

льного живлення салату листового у системі аквапоніки. 

Обладнання та матеріали: програмне забезпечення: Word, Excel. 

Джерела інформації: [44-48]. 
 

Рекомендації до виконання 

1. Оцінка допустимих параметрів меж якості води молудя аквакуль-

тури відповідно до вимог гідробіонтів 

Оцінку проводимо для модуля аквакультури із монокультурою гід-

робіонтів - сомом кларієвим. Для оцінки враховуємо рекомендовані сані-

тарно-гігієнічні нормативи якості води модуля аквакультури (див. табл. 

5.1). 
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Таблиця 5.1 

Нормативні параметри водного середовища модуля акваку-

льтури для сома кларієвого 

Парамерт 

якості води 

Одиниці  
Норма 

вимірювання 

Температура град. С 24-26 

Кисень мг/л 3-6 

Азот амонійний мг / л <2,5 

Азот нітратний мг / л <200 

рН од. рН 6,5-7,5 

Фосфор мг / л <20 

БСК мг / л <20 

Завислі частки мг / л 
не обмежу-

ється 

Вуглекислий газ мг / л <13,2 

 

2. Оцінка максимально можливого обсяг циркуляції води модуля ак-

вакультури, виходячи із об’ємів басейнів для риби 

Приймаємо загальний об’єм басейнів для риби 1,5 м3, що відповідає 

обєму басейнів однієї лінії модельної установки аквапоніки лабораторії 

циклічних водних агроекосистем НУВГП. Тоді максимальний обсяг цир-

куляції води становить : 

1) для модуля гідропоніки плаваючої платформи = 50…90% загаль-

ного обсягу води; 

2) для NFT модуля гідропоніки об’єм циркуляції води визначається 

сумарним об’ємом води у лотках, виходячи їз середньої товщини шару 

близько 5 см у лотку). 

3. Встановити максмальні межі заселення модуля аквакультури со-

мом кларієвим за питомою біомасою на одиницю об’єму води (за показни-

ком допустимої щільності посадки сома кларієвого); 

Щоб отримати 500 кг товарної риби, потрібно виростити близь-

ко 500 особин малька. Оскільки до дорослого стану доживе не все 

придбане поголів'я (мармуровий сом схильний до канібалізму: більші 

й сильніші особини поїдають тих, які слабші й дрібніші), то купувати 

мальків слід відсотків на 7–10 більше від потрібної кількості.  
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Таким чином щільність посадки товарної риби повинна склада-

ти близько 250 особин на 1 кубічний метр води. Малька можна садити 

щільніше, але з часом, в міру зростання, його доведеться розсаджува-

ти, а для цього потрібні додаткові ємності з водою, підключені до 

УЗВ. Це не завжди можливо в умовах обмежених фінансових ресурсів 

маленького господарства. Тому простіше відразу садити малька з ро-

зрахунку 250 особин на тонну води (трохи більше, оскільки частина 

малька загине в процесі вирощування) і нікуди не відселяти до самого 

кінця вирощування. Велика щільність посадки призводить до виник-

нення захворювань. 
3. Оцінка потенціалу мінерального живлення салату листового 

за показниками максимально можливого надходження елементів жи-

влення до салату зі зворотної води модуля аквакультури (на показник 

90% ефективності очищення води рослинами) за такими елементами: N, P, 

K, Ca, Mg, S. 

Потенціал мінерального живлення салату листового в системі аква-

поніки із сомом кларієвим щільністю посадки 250 кг/м3встановлюємо на 

основі таких даних, які отримуємо експериментально у лабораторії аква-

поніки НУВГП (або вибираємо із літературних даних [47]): 

1) концентрація N, P, K, Ca, Mg, S у воді модуля аквакультури (без 

рослин); 

2) тривалість періоду вегетації салату листового в системі аквапоні-

ки 

3) вміст елементів живлення у субстраті (приймаємо рівним 0, субс-

трат - керамзит); 

4) 90% загальної маси елементів живлення, які присутні у воді мо-

дуля аквакультури є умовно доступними для мінерального живлення сала-

ту листового, тому оцінюємо валові потенційно можливі обсяги надхо-

дження елементів живлення для салату листового від модуля аквакультури 

за період вегетації салату (35 діб). 

Порівнюємо середні розрахункові показники надходження елемен-

тів мінерального живлення (N, P, K, Ca, Mg, S) до салату листового із пока-

зниками потреби салату у цих елементах живлення на основі таких етало-

нів: 

1) еталон 1 - гідропонний розчин; 

2) еталон 2 - середні показники виносу елементів живлення врожа-

єм на урожайність 4,5 кг/м2. 



 

 

28 
 

На основі отриманих результатів робимо висновки про дисбаланс 

мінерального живлення та основні лімітуючі показники. Вказуємо обме-

жуючі нормативи якості води модуля аквакультури, які обмежують наро-

щування лімітуючих показників до необхідних для салату листового зна-

чень. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Запланувати методи, способи та підібрати засоби збалансування 

мінерального живлення салату листового в системі аквапоніки, 

враховуючи вимоги сома кларієвого до якості води (нормативи 

обмеження). 

2. Розробити наукові гіпотези щодо ефективності запропонованих 

методів, способів та засобів збалансування мінерального живлення 

салату листового в системі аквапоніки. 

3. Розробити схеми відповідних експериментальних досліджень для 

збалансування живлення салату листоовго в системі аквапоніки 

запропонованими вище методами, способами та засобами. 

 

 

Практична робота № 6: Системний аналіз структури польової аг-

роекосистеми на 3-х рівнях «підсистеми- система-надсистема». 

Аналіз потоків речовини та енергії у системах 

Мета: навчитися аналізувати структуру агроекосистеми методами систем-

ного аналізу на 3-х  рівнях «підсистеми- система-надсистема». 

Завдання: 

1) розбити польову агроекосистему (на рівні окрема сільськогоспо-

дарська культура) на ієрархічні рівні: система, підсистеми, надси-

стема; 

2) встановити цілі кожного ієрархічного рівня агроекосистеми, покла-

дені людиною; 

3) встановити чинники саморегулювання кожного ієрархічного рівня 

агроекосистеми та їні цілі; 

4) встановити взаємозв’язки між структурними компонентами системи, 

підсистем, надсистеми та описати їхні механізми (функції) вербально; 

5) вказати параметри для оцінки енергетичних та ресуорсних потоків 

між структурними компонентами системи, підсистем, надсистеми. 
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6) провести аналіз потоків речовини та енергії у 3-х ієрархічних рів-

нях: система, підсистеми, надсистема, об’єднавши та представив-

ши потоки у вигляді дерева потоків. 

Обладнання та матеріали: програмне забезпечення: Word, Excel. 

Джерела інформації: [5, 6, 32, 49]. 
 

Рекомендації до виконання 

1. Визначення ієрархічних рівнів польової агроекосистеми 

«підсистеми - система - надсистема» 

Польову агроекосистему (рівень агрофітоценозу) розбиваємо на окре-

мі системи на 3-х ієрархічних рівнях: 

- власний рівень системи; 

-  рівень підсистем, які складають власне польову систему (аг-

рофітоценоз)  

- рівень надсистеми (для якої агрофітоценоз є підсистемою) - сі-

возміна. 

Результати заносимо в таблицю 6.1. 

Таблиця 6.1 

Ієрархічні рівні системи агрофітоценоз 
Ієрархічний 

рівень 

Підсистеми Система Надсистема 

Підсистема агробіотоп агрофітоценоз сівозміна 

 фітоценоз домінатно-

го виду  

 динаміча  сукуп-

ність агрофітоцено-

зів 

 фітоценоз адвентив-

них видів 

  

 біоценоз видів, які 

проживають на домі-

нанті агрофітоценозу 

  

біоценоз видів, які 

проживають на суб-

домінантах (адвенти-

вних видах рослин) 

  

приземний шар атмо-

сфери 

  

…   
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Подаємо основні характеристики власне системи агрофітоценозу: 

1. Морфологічні: 

1) вид рослин (сорт); 

2) щільність популяції та площа живлення 

2. Технологічні (антропогенні ресурси): 

1) система обробітку грунту; 

2) система удобрення; 

3) система захисту рослин; 

4) система утилізації відходів та замикання біогеохімічних цик-

лів; 

5) система зрошення. 

3. Природноресурсні: 

1) водозабезпечення природне (опади / інфільтрація / капіля-

рне водопостачання із грунтових вод); 

2) переміщення ресурсів (за рахунок ерозії грунту); 

3) внутрішні витрати органічної речовини грунту (на дихання 

грунту, нітрифікацію, дентірифікацію тощо). 

4. Енергетичні: 

1) енерговитрати антропогенної енергії; 

2) енергоакумуляція у врожаї; 

3) величина ФАР (зовнішні потоки енергії) 

Такі ж характеристики подаємо і для рівня кожної окремої підсис-

теми та надсистеми (сівозміни). 

4.Визначення цілей кожного ієрархічного рівня агроекосистеми, 

покладених на неї людиною, проводимо у формі таблиці 6.2. 

 

Таблиця 6.2 

Цілі системи агрофітоценоз на 3-х ієрархічних рівнях її органі-

зації, покладені людиною 

Ієрархічний рівень Цілі антропогенні 

Показники 

контролю 

цілей 

нижчий підсистеми …  

  …  

власний система агро-

фітоценозу 

Урожайність →max  

Якість продукції 

→min 
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Енерговитрати→min  

Ресурсовитрати→min  

Економічна ефектив-

ність →max 

 

вищий система сіво-

зміни 

…  

 

Крім цілей системи агрофітоценоз, покладених на неї людиною, 

діють чинники саморегулювання системи, визначені ціллю досягнен-

ня нею гомеостазу, які хаактерні для кожного ієрархічного рівня агро-

екосистеми. Тому найбільш вагомі чинники саморегулювання стану 

системи агрофітоценоз також необхідно вказати та оцінити ризики 

входу системи агрофітоценоз із-під контролю та керування людиною. 

Описати можливі механізми адаптації агротехнологій до природних 

чинників саморегуляції системи агрофітоценоз. 

5. Взаємозв’язки між структурними компонентами системи, пі-

дсистем та надсистеми представляємо у вигляді схеми.  

6. Механізми (функції) взаємозвязків між компонентами систе-

ми агрофітоценоз та її підсистем і надсистеми сівозміна описуємо верба-

льно. 

7. Для оцінки енергетичних та ресурсних потоків між струк-

турними компонентами системи, підсистем, надсистеми обгрунтовуємо 

параметри  у вигляді показників, які можна виміряти (на основі вище 

наведених характеристик системи). 

8. Аналіз потоків речовини та енергії у 3-х ієрархічних рів-

нях: система, підсистеми, надсистема проводимо в таблицях Excel, 

використовуючи окремі книги для кожної підсистеми.  

9. Об’єднання потоків речовин та енергії проводимо шляхом 

консолідації даних окремих книг Excel (див. функцію «консолідація 

даних» у Excel. https://www.youtube.com/watch?v=8ouvhYlsza4 та Зве-

дені таблиці у Excel  https://www.youtube.com/watch?v=UdYp4wyF0Uo 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Самостійно своїти методику використання надбудови Power 

Query для консолідації даних великої кількості таблиць в єдину таб-

лицю Excel на основі уроку Nikolay Pavlov: 

https://www.youtube.com/watch?v=AhaNv3Iis3c 

https://www.youtube.com/watch?v=8ouvhYlsza4
https://www.youtube.com/watch?v=UdYp4wyF0Uo
https://www.youtube.com/watch?v=AhaNv3Iis3c
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2. Застосувати методику консолідації даних в надбудові Excel 

Power Query для побудови консолыдованоъ таблицы дерева потоків 

енергії у досліджуваній надсистемі сівозміни. 

 

 

Практична робота № 7: Кластерний аналіз результатів багатофак-

торного досліду у програмі Statistica 10 

Мета: навчитися проводити кластерний аналіз результатів бага-

тофакторного досліду у програмі Statistica 10  

Завдання: 

1) освоїти функціонал додатку «Анализ кластера» у програмі 

Statistica 10; 

2) підібрати та організувати дані багатофакторного досліду в 

таблицях Excel для кластерного аналізу; 

3) провести кластерний аналіз даних результатів багатофактор-

ного польового досліду та зробити висновки про якісні взаємозв’язки 

між окремими групами даних методом кластеризації даних. 

Обладнання та матеріали: програмне забезпечення: Statistica 10, 

Word, Excel. 

Джерела інформації: [50-52]. 
 

Рекомендації до виконання: 

Кореляційний аналіз даних проводимо на основі детальних вказі-

вок навчально-методичного посібника Н. Н. Бурєєвої [50, c. 8-21], викори-

стовуючи для аналыsзу результати власних підготовлених таблиць Excel 

(власні дані результатів польових досліджень за темою дисертаційної ро-

боти).  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Самостійно провести кореляційни аналіз показників врожай-

ності і якості продукції та гідротермічних умов  відповідних періодів 

досліджень (ГТК, суми опадів та середньодобових температур за пері-

од вегетації культури, суми опадів та середньодобових температур за 

рік, суми опадів та середньодобових температур за критичні періоди 

розвитку культури, суми опадів та середньодобових температур за 

місяць до посіву озимих культур). 
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2. Зробити висновки про найбільш значущі показники і періоди, 

якісні взаємозв’язки між окремими групами даних методом кластери-

зації даних. 

 

 

Практична робота № 8: Факторний аналіз аналіз результатів бага-

тофакторного досліду у програмі Statistica 10 

Мета: навчитися проводити факторний аналіз результатів бага-

тофакторного досліду у програмі Statistica 10  

Завдання: 

1) освоїти функціонал додатку «Факторный агализ» у 

програмі Statistica 10; 

2) підібрати та організувати дані багатофакторного дослі-

ду в таблицях Excel для проведення факторного аналізу; 

3) провести факторний аналіз даних результатів багато-

факторного польового досліду та зробити висновки про величину фа-

кторних навантажень показників, які не брадися до уваги як значущі 

та спростування значущості інших показників; 

4)  на основі результатів факторного аналізу виділити 

найбільш значущі показники, моніторинг яких потрібно вести більш 

ретельно у подальших наукових дослідженнях процесу чи явища, що 

лежить в основі дисертаційної роботи.  

 

Рекомендації до виконання 

Практичну роботу виконуємо на основі детальних вказівок навчаль-

но-методичного посібника Н. Н. Бурєєвої [50, c. 46-70], використовуючи 

для аналызу результати власних пыдготовлених таблиць Excel (власні дані 

результатів польових досліджень за темою дисертаційної роботи).  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Самостійно провести факторний аналіз показників врожай-

ності і якості продукції та гідротермічних умов  відповідних періодів 

досліджень (ГТК, суми опадів та середньодобових температур за пері-

од вегетації культури, суми опадів та середньодобових температур за 

рік, суми опадів та середньодобових температур за критичні періоди 

розвитку культури, суми опадів та середньодобових температур за 

місяць до посіву озимих культур). 



 

 

34 
 

2. Зробити висновки про найбільш значущі показники і періоди, 

моніторинг яких потрібно вести більш ретельно у подальших науко-

вих дослідженнях. 

 

 

Індивідуальна робота № 1: Аналіз основних зауважень до дисерта-

ційних робіт в галузі агрономії (агрогрунтознавство і агрофізика, 

агрохімія) 

Мета: навчитися аналізувати основні зауваження офіційних опонен-

тів до дисертаційних робіт в галузі агрономії (агрогрунтознавство і 

агрофізика, агрохімія), систематизувати їх та зробити відповідні ви-

сновки щодо своєї дисертаційної роботи 

Завдання: 

1) проаналізувати основні зауваження офіційних опонентів до ди-

сертаційних робіт в галузі агрогрунтознавство і агрофізика; 

2) проаналізувати основні зауваження офіційних опонентів до ди-

сертаційних робіт в галузі агрохімія; 

3) просистематизувати виявлені недоліки дисертаційних робіт 

та зробити відпорвідні висновки щодо можливої наявності подібних 

недоліків у власній дисертаційній роботі. 

Обладнання та матеріали: програмне забезпечення: Word, Excel. 

Джерела інформації: [71-73]. 
 

Рекомендації до виконання: 

1. Аналіз основних зауважень офіційних опонентів до дисертацій-

них робіт в галузі агрогрунтознавство і агрофізика робимо на основі: 

1) бази відгуків офіційних опонентів за спеціальністю 06.01.03 - 

агрогрнутознавства і агрофізика, зібраної спецрадою К 47.104.05 із 

захисту кандидатських дисертацій НУВГП за відповідною спеціальні-

стю; 

2) бази відповідних авторефератів та дисертаційних робіт у бі-

біліотеці НУВГП; 

3) бази відгуків офіційних опонентів, сформованої викладачем; 

4) наявних відгуків офіційних опонентів на сайтах спецрад Ук-

раїни за спеціальностями 06.01.03 - агрогрнутознавства і агрофізика та 

06.01.04 - агрохімія, які функціонують у таких провідних зкладах: 

https://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/specializovani-vcheni-radi-po-zakhistu-disertacij/k-4710405


 

 

35 
 

- ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соко-

ловського» НААН; 

- Національний університет біоресурсів і природокористуван-

ня України; 

- Харківський національний аграрний університет ім. В. В. До-

кучаєва Мінагрополітики України. 

Для аналізу відбираємо дисертаційні роботи за останні 10 років. 

Результати аналізу зводимо у таблицю 10.1. 

Таблиця 10.1 

Аналіз недоліків дисертаційних робіт за спеціальністю 06.01.03 - 

агрогрунтознавство і агрофізика (зауваження офіційних опонен-

тів) 

Рік 
Тема дисер-

тації, автор 

ПІБ опонен-

та, місце 

роботи 

Зауваження: 

тип суть 

   Аналіз літератур-

них джерел 

 

   Схема досліду та 

методологія про-

ведення дослі-

джень 

 

   Отримані резуль-

тати досліджень 

та їх достовір-

ність 

 

   Висновки за 

отриманими ре-

зультатами дос-

ліджень 

 

   Структура дисер-

таційної роботи 

роботи 

 

   Професійна тер-

мінологія 

 

   Інші зауваження  
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Завдання для самостійної роботи: 

1.  Провести аналогічний аналіз дисертаційних робіт за спеціа-

льністю 06.01.04 - агрохімія та сформувати відповідну таблицю (див. 

табл. 10.1). 

2. Зробити висновки про загальні та відмінні зауваження за 

спеціальностями 06.01.03 та 06.01.04. 

3. Зробити висновки про можливість та заходи уникнення поді-

бних зауважень щодо своєї дисертаційної роботи.
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