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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація освітньої компоненти 

Освітня компонента «Сучасні аспекти наукової спеціальності Агрономія» 
передбачає комплексний підхід до дослідження, аналізу та оцінки сучасних 
проблем агрономії, причин їх виникнення, тенденцій розвитку агротехнологій та 
новітніх методів агрономічних досліджень.  

 Метою викладання освітньої компоненти «Сучасні аспекти наукової 
спеціальності Агрономія» є ознайомлення здобувачів освіти із системним підходом 
до проведення досліджень в галузі агрономії, проблемами сучасного 
агровиробництва, сучасними тенденціями розвитку агротехнологій та науковими 
методологіями аналізу, оцінювання та представлення  результатів наукових 
досліджень. 

Ключові слова: агроекосистема, системний аналіз, нормативи,  живлення 
рослин, процеси деградації ґрунту, методології наукових досліджень, баланс 
мынерального живлення, ефективність агротехнолгій, оцінка потоків речовини та 
енергії у агроекосистемі. 

В результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі повинні: 
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 досліджень; 
- сучасні підходи до оцінювання результатів агрономічних досліджень; 
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 дисертаційної роботи; 
- обґрунтувувати показники нормування / еталонування стану об’єкту наукових 

досліджень; 
- застосовувати універсальний підхід до узагальнення та інтегральної оцінки 

отриманих результатів досліджень; 
- 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. 

Посилання на розміщення  освітньої компоненти  на навчальній платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4549 

Компетентності 

ІК.Здатність 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. 
ЗК1. Креативність, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2. Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень 
при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в 
міждисциплінарних областях. 
ЗК6. Здатність до участі в науковій кооперації (міжгалузевій, міжнародній 
тощо).роботи відповідно до галузевих вимог безпеки життєдіяльності й охорони 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4549
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праці. 
СК14. Здатність забезпечувати виробництво високоякісної, екобезпечної с/г 
продукції рослинництва, збалансоване використання природного біоенергетичного 
потенціалу агроекосистем, мінімізацію негативного впливу техногенезу на 
агросферу. 
СК1. Здатність формулювати наукову проблему, розробляти робочі гіпотези, 
визначати актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для досягнення 
мети, оцінювати необхідні ресурси та час для реалізації, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 
практики. 
СК2. Здатність до комплексності проведення досліджень у галузі агроекології, 
грунтознавства, землеробства та агрономії. 
СК3. Вміння володіти інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку 
світових і вітчизняних агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур. 
СК11. Здатність брати участь у критичному діалозі, наукових дискусіях на 
міжнародному рівні, відстоювати свою власну позицію, до підприємництва та 
прояву ініціативи щодо впровадження у виробництво результатів дисертаційного 
дослідження. 
СК12. Вміння користуватись нормативно-правовою базою та організовувати 
роботи відповідно до галузевих вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці. 
СК14. Здатність забезпечувати виробництво високоякісної, екобезпечної с/г 
продукції рослинництва, збалансоване використання природного біоенергетичного 
потенціалу агроекосистем, мінімізацію негативного впливу техногенезу на 
агросферу. 
СК15. Здатність розробляти методики моніторингу та відновлення 
агроекологічного стану орних, осушуваних та порушених видобутком торфу, 
бурштину і будівельних матеріалів земель, створювати нові знання в агрономії та 
агроекології. 

Програмні результати навчання 

Здобувач ступеня доктора філософії повинен: 
ПРН1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними 
знаннями при виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на 
межі предметних галузей знань. 
ПРН2. Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання 
праць провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у галузі 
дослідження, формулювати мету власного наукового дослідження як складову 
загально-цивілізаційного процесу. 
ПРН6. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових 
положень та ідей. 
ПРН7. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у науково-
дослідницькій та інноваційній діяльності. 
ПРН8. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного 
суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, 
які мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень у сфері 
агрономії. 
ПРН14. Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при 
спілкуванні, обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації джерел. 
ПРН15. Вміти працювати з різними джерелами, здійснювати, обробляти, 
аналізувати та систематизувати отриману інформацію. Розуміння наукових статей 
у сфері обраної спеціальності. Вміння та навики працювати з сучасними 
бібліографічними і реферативними базами даних, а також наукометричними 
платформами, такими як Web of Science, Scopus та ін. Наукову літературу щодо 
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сучасного стану та тенденцій розвитку світової і вітчизняної науки з розробки 
сучасних еколого-адаптованих технологій вирощування. Вміння та навички 
проводити критичний аналіз різних інформаційних джерел, наукової літератури, 
досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів з питань розробки сучасних еколого-
адаптованих технологій вирощування. Вміння та навики відслідковувати найновіші 
досягнення в аграрному виробництві та агрономії та знаходити наукові джерела, 
що мають відношення до сфери наукових інтересів здобувача. Знання, розуміння, 
вміння та навики використання правил цитування та посилання на використані 
джерела, правил оформлення бібліографічного списку. Знання та розуміння 
змісту і порядку розрахунку основних кількісних наукометричних показників 
ефективності наукової діяльності (індекс цитування, індекс Хірша (h-індекс), 
імпакт-фактор). Вміння та навички аналізувати інформаційні джерела, виявляти 
протиріччя і не вирішенні раніше проблеми або їх частини, формулювати робочі 
гіпотези. 
ПРН18.Нести відповідальність за новизну наукових досліджень та прийняття 
експертних рішень, мотивувати співробітників та рухатися до спільної мети. 
ПРН19. Уміти забезпечувати виробництво високоякісної, екобезпечної с/г продукції 
рослинництва, збалансоване використання природного біоенергетичного 
потенціалу агроекосистем, мінімізацію негативного вплив техногенезу на 
агросферу. 
ПРН20. Уміти розробляти методики моніторингу та відновлення агроекологічного 
стану орних, осушуваних та порушених видобутком торфу, бурштину і будівельних 
матеріалів земель, створювати нові знання в агрономії та агроекології. 
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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

Лекцій – 60 год.  Практичних робіт - 20 год.    
Самостійна робота – 160 год. 

Методи та технології навчання  Лекції, презентації, обговорення, ситуаційні 
дослідження, прикладні задачі 

Засоби навчання  Мультимедіа, проекційна апаратура, 
інформаційно-комунікаційні системи, 
програмне забезпечення, інформаційні 
ресурси Internet, освітньої платформи Moodle, 
електронного репозиторію НУВГП 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 

Кількість годин, 
результати 
навчання, 
література 

Опис дисципліни 

Змістовий модуль 1. Особливості наукових підходів та досліджень у 
ґрунтознавстві та агрохімії 

Тема 1. Принципи типологізації та класифікації у грунтознавстві та агрохімії 

лекцій – 4 год., 
практ. – 2 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15 
Література: [1-16, 71, 
79, 80, 97] 

Типологізація та класифікація, їх застосування у 
грунтознавстві та агрохімії. Агровиробниче групування та 
бонітування грунтів. Групування грунтів у інших країнах. 
Генетична система класифікації грунтів України. 
Міжнародні системи класифікації ґрунтів ФАО, WRB та 
USDA. 

Тема 2. Принципи зонування та районування земель. Геохімічні умови та 
підходи до їх оцінювання.  

лекцій – 4 год., 
практ. – 2 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15 

Література: [17-25, 
30, 79, 80, 97] 

Зонування та районування земель: фізико-географічне, 
природно-сільськогосподарське, агрогрунтове, 
агрохімічне, агрогеохімічне, грунтово-технологічне 
районування. Значення хімічних елементів для людини та 
живих організмів. Середній вміст основних макро», мезо- 
та мікроелементів у породах, грунтах та біологічних 
об'єктах. Поняття про кларки та фоновий вміст елементів. 
Поняття про забруднення грунтів та рослинницької 
продукції хімічними елементами. Гранично допустима 
концентрація та принципи її застосування в оцінках 
забруднення об’єктів навколишнього середовища. 
Визначення ступеню забезпечення грунтів агрономічно 
важливими елементами. 

Тема 3. Процеси еволюції грунтового покриву. Буферність грунтів як 
основний механізм стабілізації агроекосистеми 

лекцій – 2 год., 
практ. – 2 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15 
Література: [1, 26-30, 
46, 75, 76, 79, 80, 97] 

Еволюція грунтів та грунтового покриву. Антропогенна 
трансформація грунтів. Теорія стійкості грунту. Дефініції 
термінів «стійкість», «сталість», «буферність». Механізми 
буферності. Методи оцінки буферності грунтів. 
Нормування антропогенних навантажень на грунти. 

Тема 4. Процеси деградації ґрунтового покриву, методи їх контролю і 
попередження 

лекцій – 2 год., Класифікація процесів деградації грунтового покриву. 
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практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15 
Література: [1, 26-30, 

46, 75, 79, 80, 97] 

Причини виникнення деградацій грунтового покриву та 
методи їх попередження. Методи контролю та оцінки 
процесів деградації ґрунтового покриву. Нормативи 
якісного стану грунтів. Санітарно-гігієнічні обмеження щодо 
вмісту окремих сполук у грунтах, добривах, рослинницькій 
продукції. Еколого-агрохімічна паспортизація в Україні, її 
задачі та методи. 

Тема 5. Забезпеченість грунтів України елементами живлення рослин 

лекцій – 4 год., 
практ. – 2 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15 
Література: [1, 26-30, 
46, 66-70,75, 79, 80, 

97] 

Джерела інформації про забезпеченість грунтів 
елементами живлення. Оцінка умов живлення рослин 
залежно від специфіки їх живлення, його збалансованості, 
очікуваного рівня врожайності. Динаміка змін вмісту 
елементів живлення у грунті за різних сценаріїв 
господарської діяльності. 

Тема 6. Стандартизація агрономічних методик досліджень. 
Національніособливості та напрями міжнародної гармонізації методів у 

ґрунтознавстві та агрохімії 

лекцій – 2 год., 
практ. – 2 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15 
Література: [1, 26-30, 
46, 75,70, 79, 80, 97] 

Основні принципи та напрямки стандартизації в галузі 
агрономії. Класифікація нормативних документів в галузі 
агрономії. Порядок розроблення нормативних документів. 
Гармонізація стандартів. Структура та перелік стандартів 
груп «Якість грунтів» і «Добрива». 

Змістовий модуль 2. Сучасні агротехнології та тенденції їхнього розвитку 

Тема 7. Сучасні причини та основи переходу на системи землеробства 
нового типу 

лекцій – 2 год., 
практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15 
Література: [1, 75-76, 

79, 80, 97] 

Наукові основи системи землеробства.  
Основні ланки системи землеробства. 

Тема 8. Грутово-геохімічні передумови розвитку точного землеробства 

лекцій – 4 год., 
практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15, 
ПРН19,  ПРН20 
Література: [1, 21, 46, 

62, 77-78,100] 

Неоднорідність грунтів та структура грунтового покриву. 
Причини виникнення неоднорідності. Нівелювання та 
виокремлення неоднорідності у пробовідбиранні. 
Парцелізація полів на основі просторово-
диференційованої інформації про грунти. Методи 
дистанційного та безконтактного одержання інформації про 
неоднорідність грунтового покриву. 

Тема 9. Прецизійне землеробство: цифрова основа 

лекцій – 2 год., 
практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15, 
ПРН19,  ПРН20 
Література: [1, 21, 46, 

62, 77-78,100] 

Мінімально необхідний набір даних для запровадження 
системи прецизійного землеробства. Структура WebGIS як 
організаційна основа прецизійного землеробства у світі.  
Специфіка задач, які вирішують геоінформаційні системи 
прецизійного землеробства. Моделі зберігання 
геопросторових даних Аналіз та класифікація методів 
створення картографічних даних. Методи побудови 
класифікаторів топографічних карт. 

Тема 10. Прецизійне землеробство: технічна основа. 

лекцій – 2 год., Технології глобальних систем позиціонування у сільському 
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практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15 
Література: [1, 21, 46, 
59, 60, 62, 77-78,100] 

господарстві. Паралельне водіння агрегатів – елемент 
системи точного землеробства. Картографування 
врожайності. Технічні рішення диференційованого 
внесення добрив і хімічних засобів захисту рослин.  Основи 
раціонального використання системи точного 
землеробства. Розрахунок додаткового прибутку за 
рахунок використання системи точного землеробства. 

Тема 11. Технології мінімалізації обробітку ґрунту 

лекцій – 2 год., 
практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15 
Література: [1, 68-72] 

Особливості технологій вирощування культур за системи 
землеробства No-till. Посівне устаткування для технології  
No-till. Strip-till технологія. Mini-till технологія. 

Тема 12. Технології органічного землеробства 

лекцій – 4 год., 
практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15, 
ПРН19 
Література: [1, 68-72] 

Цілі та завдання органічного землеробства. Принципи 
органічного землеробства. Організація органічного 
господарства. Сівозміна – основа біологізації 
землеробства. Обробіток ґрунту у органічному 
землеробстві та машини для його здійснення. Системи 
застосування добрив: принципи та засоби удобрення.  
Системи біологічного захисту рослин: принципи та засоби. 
Сертифікація органічної продукції. Маркетинг органічної 
продукції. 

Тема 13. Біодинамічне землеробство 

лекцій – 2 год., 
практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15, 
ПРН19 

Література: [1, 61] 

Роль глибокого рихлення у біодинамічному землеробстві.  
Закон гумусу та сутність  живлення рослин у 
біодинамічному землеробстві. Шкідники у біодинамічному 
землеробстві. Бобові та покривні культури. Сидерати. 
Компост та ґрунтовий препарат «500». Місячні ритми в 
біодинамічному землеробстві. Малородючі та родючі 
ґрунти. Вплив планет на розвиток рослин. Збалансованість 
чотирьох елементів у біодинаміці. 

Тема 14. Сучасні тенденції розвитку теплично-оранжерейних агроекосистем з 
точки зору дослідника 

лекцій – 2 год., 
практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15, 
ПРН19 

Література: [44-48] 

Теплично-оранжерейна агроекосистема та основні 
проблеми підвищення продуктивності, ресурсо- та 
енергоефективності. Основні вимоги до мікроклімату в 
теплично-оранжерейних агроекосистемах та сучасні 
методи і засоби його регулювання. Сучасні технології 
обігріву та охолодження теплично-оранжерейних 
агроекосистем. Освітлення та сучасні технології його 
забезпечення. Живлення рослин та сучасні технології його 
регулювання. Проблема відходів у теплично-оранжерейних 
агроекосистемах. 

Тема 15. Гідропонні системи як об’єкт досліджень агрономії 

лекцій – 2 год., 
практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15, 
ПРН19 

Література: [44-48] 

Тенденції розвитку гідропоніки у світі та Україні. 
Гідропоніка як метод організації циклічної водної 
агроекосистеми. Традиційні види рослин, які 
культивуються у гідропоніці. Типи модулей гідропоніки за 
способами подачі водного розчину до рослини. Субстрати 
у гідропоніці. Основні агроекологічні проблеми гідропоніки.  

Тема 16. Аквапонні системи як об’єкт досліджень агрономії 
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лекцій – 2 год., 
практ. – 2 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН15, 
ПРН 19 

Література: [44-48] 

Тенденції розвитку аквапоніки у світі та Україні. Екологічні 
принципи аквапоніки. Симбіоз рослин та гідробіонтів як 
метод вирішення проблем аквакультури та гідропоніки. 
Традиційні та потенційні види рослин, які культивуються у 
аквапоніці. Традиційні та потенційні види гідробіонтів, які 
культивуються у аквапоніці. Субстрати у аквапоніці. 
Основні агроекологічні проблеми аквапоніки.  

Змістовий модуль 3. Системний аналіз як інструмент універсального підходу 
в агрономічних дослідженнях 

Тема 17. Основні принципи теорії систем та системного аналізу 

лекцій – 2 год., 
практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН 
14, ПРН15, ПРН18, 
ПРН20 
Література: [39-43, 
49] 

Принципи системного підходу. Поняття системи, 
навколишнього середовища, мети, декомпозиції, 
елементу, функції, стану, процесу. Поняття та класифікація 
структур систем. Особливості структурно- 
топологічного аналізу. Види потоків у системах.  

Тема 18. Класифікація та властивості систем 

лекцій – 2 год., 
практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН 
14, ПРН15, ПРН18, 
ПРН20 
Література: [39-43, 
49] 

Загальні підходи до класифікації систем. Класифікація 
екосистем за принципом функціонування. Поняття 
складності та масштабності систем. Властивості складних 
систем. Класификащя систем за способом керування. 

Тама 19. Агроекосистема з точки зору системного підходу 

лекцій – 2 год., 
практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН 
14, ПРН15, ПРН18, 
ПРН20 
Література: [39-43, 
49] 

Класифікація агроекосистем за принципами системного 
аналізу. Ієрархічні рівні, типи та види агроекосистем. 
Польова агроекосистема як об’єкт досліджень. Теплично-
оранжерейна агроекосистема як об’єкт досліджень. 

Тема 20. Об’єкти агрономічних досліджень як системи 

лекцій – 2 год., 
практ. – 2 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН 
14, ПРН15, ПРН18, 
Література: [39-43, 
49] 

Агрофітоценоз як система. Грунт як система. Рослина як 
система. Рослинна клітина як система. грунтовий 
мікроорганізм як система. Основні процеси в 
агроекосистемах. Діаграми потоків речовини в системах та 
їх аналіз. Діаграми потоків енергії в системах та їх аналіз.  

Тема 21. Моделювання як спосіб наукового пізнання та його призначення в 
агрономічних дослідженнях 

лекцій – 2 год., 
практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН 
14, ПРН15, ПРН18, 

Поняття адекватності моделі. Класифікація моделей. 4.3. 
Кортежний запис моделі. Аналіз та синтез в системних 
дослідженнях. Аналітичний підхід до дослідження складних 
систем. Повнота моделі. Декомпозиція та агрегування.  
Методологічні аспекти моделювання агроекосистем із 
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Література: [39-43, 
49] 

застосуванням системного підходу.  

Тема 22. Методології системного аналізу в агрономічних дослідженнях 

лекцій – 2 год., 
практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН 
14, ПРН15, ПРН18, 
Література: [39-43, 
49] 

 
Особливості методологій системного аналізу. 
Послідовність методологія-метод-нотація-засіб.  
Методології системних досліджень агроекосистем. Основні 
етапи розв'язування проблем в агроекосистемах. Поняття 
життєвого циклу системи. Методологія системного 
дослідження, орієнтована на дослідження 
існуючих систем та виявлення проблем.  

Тема 23. Особливості застосування методів системного аналізу для 
польового агрофітоценозу 

лекцій – 2 год., 
практ. – 2 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН 
14, ПРН15, ПРН18, 
Література: [39-43, 
49] 

Метод дерева цілей.  
Метод Делфі.  

Змістовий модуль 4. Сучасні методологічні підходи до наукових досліджень 
в агрономії 

Тема 24. Можливості програмного пакету Statistica 10 для агрономічних 
досліджень у однофакторних дослідах 

лекцій – 2 год., 
практ. – 0 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН 
14, ПРН15, ПРН18, 
Література: [50-52] 

Процедура Correlation matrices (кореляційні матриці). 
Процедура t-test for independent samples (t-test для 
незалежних вибірок). Процедура Breakdown / one way 
ANOVA (класифікація і однофакторний дисперсійний 
аналіз. Регресійний аналіз за допомогою модуля Multiple 
Regressions. 

Тема 25. Можливості кластерного агналізу для агрономічних досліджень у 
багатофакторних дослідах (на прикладі програмного пакету Statistica 10) 

лекцій – 2 год., 
практ. – 2 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН 
14, ПРН15, ПРН18, 
Література: [50-52] 

Кластерний аналіз. Вимірювання близькості об’єктів. 
Характеристики близькості обєктів. Метод ієрархічних 
алгоритмів. Метод процедур еталонного типу. 

Тема 26. Можливості факторного аналізу для агрономічних досліджень у 
багатофакторних дослідах (на прикладі програмного пакету Statistica 10) 

лекцій – 2 год., 
практ. – 2 год. 
ПРН1, ПРН2, ПРН6, 
ПРН7, ПРН8, ПРН 
14, ПРН15, ПРН18, 
Література: [50-52] 

Цілі та сутність факторного аналізу. Лінійна модель 
факторного аналізу. Рішення моделі факторного аналізу. 
Задача про число факторів. Статистична оцінка факторних 
навантажень та залишкових дисперсій. 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

ЗК1. Креативність, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2. Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень 
при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в 
міждисциплінарних областях. 
ЗК6. Здатність до участі в науковій кооперації (міжгалузевій, міжнародній 
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тощо).роботи відповідно до галузевих вимог безпеки життєдіяльності й охорони 
праці. 

Форми та методи навчання 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та проблемним 
методами навчання.  

 лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним 
супроводом. На практичних заняттях розглядаються та розв’язуються задачі, в 
ході яких вирішується реальне завдання або завдання, наближене до реальної  
ситуації: використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 
аспірантів системного мислення; 

 проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

 задаються провокаційні питання. 
Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної літератури, а 
також періодичних видань. 
При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального процесу 
передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, як: проблемні 
лекції, дискусії, кейс-метод, метод мозкового штурму, метод вільних асоціацій, 
метод "переваги та недоліки", метод "Робота в мережі", ділові ігри. 
До проведення навчальних занять долучаються фахівці-практики. 
Під час лекційних та практичних занять застосовуються мультимедійний проектор, 
ноутбук,  бібліотечні та інтернет фонди нормативно-правових документів (закони, 
постанови КМУ, ДСТУ, ISO), Google таблиці і Google-форми (корпоративна 
підписка), навчальні посібники, монографії, наукові та популярні статті. Здобувачі 
використовують методичний матеріал, підготовлений викладачем: презентації за 
лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних занять та 
самостійної роботи. 
Здобувачі всіх форм навчання мають доступ до навчальних матеріалів, 
методичного забезпечення та інструкцій щодо самостійного опрацювання тем 
курсу на платформі Moodle та цифрового репозиторію НУВГП. 
Здобувачі отримують усі необхідні консультації для демонстрації знань та вмінь на 
наукових конференціях, круглих столах, у публікаціях, аудиторних дискусіях, 
написанні дисертації. 

Порядок та критерії оцінювання 

Успішна здача курсу передбачає опанування теоретичної та практичної частини, 
підтверджене звітом здобувача про виконані види робіт, у тому числі самостійної 
роботи, які в сумі оцінються у 60 балів (деталь шкалу оцінювання представлено на 
платформі Moodle за посиланням: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4549 . Результати вчасно пройденого 
проміжного контрольного тестування (модуль 1 - 20 балів, модуль 2 - 20 балів) 
зараховуються в якості підсумкового контрольного тесту (залік). У 2-му семестрі 
здобувачі складають екзамен шляхом підсумкового тестування на платформі 
Moodle (40 балів). Поточна складова оцінювання (60 балів) передбачає такі ж види 
робіт, як і у 1-му семестрі, шкала оцінювання яких представлена на платформі 
Moodle за посиланням: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4549 . 
Модульний контроль проводиться на платформі Moodle через ННЦНО. Оцінка 
автоматично генерується в середовищі Moodle, фіксується викладачем в 
електронному журналі дисципліни і контролюється відділом аспірантури. 
Отримання додаткових балів (бонусів) поточної складової оцінки передбачено в 
наступних випадках: 

- підготовка презентації, повідомлення (есе) на тему відповідно тематики 
курсу – 1 бал; 

- виступ на науковій конференції, або публікація за результатами власних 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4549
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4549
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теоретичних або практичних розробок з обраної теми досліджень – 2 бали. 
Форми контролю в розрізі курсу передбачають: усне опитування, перевірку звітів 
виконання практичних занять; комп’ютерне тестування. 
Поточне оцінювання та проведення контрольних заходів у межах курсу 
відбувається згідно нормативних документів НУВГП: Положення про семестровий 
поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
(нова редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ та Додатку до Положення про 
семестровий поточний та підсумковий контроль для здобувачів третього (освітньо-
наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5QNYnWtU/view; 
Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ та відповідного Додатку для здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5diaJD/view; 
Положення про навчально-науковий центр незалежного оцінювання 
Національного університету водного господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/; Наказу ректора НУВГП від 16.09.2019 № 00502 "Про 
введення в дію нової системи оцінювання навчальних досягнень студентів" 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti. 

Поєднання навчання та досліджень 
Вивчення курсу «Збалансоване використання земель» передбачає елементи 
інтеграції навчальної і науково-дослідної роботи здобувачів. Це відбувається в 
процесі виконання практичних робіт, які передбачають роботу здобувача за 
тематикеою дисертаційних досліджень, опрацювання власних експериментальних 
даних в ходів практичних робіт, роботи з пошуковими інтернет-системами та 
аналітичними звітами в ході виконання практичних робіт в розрізі обраної теми 
досліджень, а також опрацювання зауважень опонентів до дисертаційних робіт в 
галузі агрогрнутознавства і агрофізики, агрохімії. Здобувачі залучені до реалізації 
кафедральної наукової тематики, засобом виконання індивідуальної роботи, 
отримання додаткових балів  за підготовку наукових публікацій та виступи на 
конференціях університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного 
рівнів (в межах 5 додаткових балів за семестр). 
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освітньої компоненти «Сучасні аспекти наукової спеціальності Агрономія» 

http://online.budstandart.com/ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-%2019
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.issar.com.ua/uk/silskogospodarski-nauky
https://nubip.edu.ua/node/16030
https://knau.kharkov.ua/vcenarada-6480302.html
http://libr.rv.ua/
https://www.facebook.com/cbs.rivne/
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php
http://agrotimeteh.com.ua/
http://csm.kiev.ua/nd/nd.php?b=1
http://pidruchniki.ws/
https://www.twirpx.com/
http://www.fao.org/countryprofiles/index/ru/?iso3=UKR
https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14#Text
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/
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для здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня за освітньо-
науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі 
знань 20 Аграрні науки та продовольство денної, вечірньої і заочної форм 
навчання / Польовий В. М., Клименко М. О., Прищепа А. М., Веремеєнко С. 
І., Колесник. Т. М., Вознюк Н.М. - Рівне: НУВГП. – 2021 – 43 с. 

Дедлайни та перескладання 
Терміни здачі проміжних контрольних модулів встановлені згідно Положення про 
семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти (нова редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ та Додатку до Положення 
про семестровий поточний та підсумковий контроль для здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5QNYnWtU/view. 
Перездача тестових завдань перевірки засвоєння теоретичного матеріалу 
здійснюється згідно з правилами ННЦНО http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti та Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ та відповідного 
Додатку для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5diaJD/view 
У разі незгоди здобувача з результатами оцінювання, в день здачі контролю знань в 
деканат ННІАЗ подається апеляційна скарга, де аргументовано викладено суть 
питання. До скарги додається роздрукований варіант всіх відповідей цього здобувача 
під час виконання спроби. Директор ННІ скликає апеляційну комісію щодо розгляду 
скарги на яку запрошується студент та представник ННЦНО, згідно Порядку звернень 
здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в Національному університеті 
водного господарства та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/ 

Неформальна та інформальна освіта 

Здобувачі мають право на визнання (перезарахування) результатів навчання, 
набутих у неформальній та інформальній освіті згідно з відповідним Положенням: 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Зокрема здобувачі можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких навчальних 
платформах, як Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn, Kultivariy, Growex та 
інших для наступного перезарахування результатів навчання. При цьому важливо, 
щоб знання та навички, що формуються під час проходження певного онлайн-курсу 
чи його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 
дисципліни. Для перезарахування результатів навчання здобувачу необхідно 
представити підтверджуючий документ (сертифікат) про успішне проходження 
онлайн курсу. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

До викладання курсу долучаються представники аграрних підприємств ТОВ «Захід 
Агропром» (головний агроном-технолог Фурманець О.А.) та ТОВ «Дедденс Агро» 
(генеральний директор Щербачук В.М.), Інституту сільського господарства Західного 
Полісся ННАН України (директор Польовий В.М.). На базі названих підприємств 
організовано філії кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства з метою 
налагодження тісної співпраці та ефективної взаємодії у веденні практичної 
підготовки здобувачів вищої освіти усіх освітніх рівнів та науково-дослідницької 
діяльності здобувачів освіти освітніх рівнів PhD за спеціальністю 201 «Агрономія». 

Правила академічної доброчесності 
Організація всіх видів навчальної діяльності в межах курсу проводиться згідно 
Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті водного 
господарства та природокористування  http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ та відповідного 
Додатку до Положення для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/1KPa3yFBg-RS4ZefnknFJdXXEEpO_rL6z/view  
У випадках виявлення плагіату при виконанні завдання, здобувач не отримує бали і 
повинен виконати завдання повторно, згідно Положення про виявлення та 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5QNYnWtU/view
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5diaJD/view
http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
https://drive.google.com/file/d/1KPa3yFBg-RS4ZefnknFJdXXEEpO_rL6z/view
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запобігання академічного плагіату в Національному університеті водного 
господарства та природокористування (нова редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 
Здобувачі повинні дотримуватися Кодексу честі студентів НУВГП 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti, а викладач Кодексу честі 
наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників Національного університету 
водного господарства та природокористування http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj 
Більше матеріалів щодо дотримання принципів академічної доброчесності: сайт 
Національного агентства забезпечення якості вищої освіти https://naqa.gov.ua/; 
сторінка НУВГП “Якість освіти” http://nuwm.edu.ua/sp 

Вимоги до відвідування 

Лекції та практичні заняття відбуваються в оффлайн або онлайн режимі згідно 
розкладу. 
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. У випадку пропуску 
здобувачем заняття (лікарняні, мобільність, т. ін.) відпрацювати можна шляхом 
самостійного вивчення пропущеного заняття на платформі Moodle та звітування 
викладачеві під час консультацій в узгоджені з викладачем терміни. Розклад 
консультацій доступний на сторінці кафедри агрохімії, ґрунтознавства та 
землеробства: http://nuwm.edu.ua/nni-az/kaf-agz.  
Для роботи з інформаційними ресурсами та виконанні розрахунків здобувачі мають 
можливість використовувати на заняттях мобільні телефони та ноутбуки. При 
карантині заняття проводяться в дистанційній формі з використанням Google Meet за 
корпоративними профілями. 

Оновлення 

Силабус переглядається викладачами кожного навчального року та оновлюється 
відповідно змін до законодавчих і нормативних документів, а також актуальних 
світових і вітчизняних наукових розробок у сфері «Агрономія». 
Ідеї та рекомендації здобувачів щодо наповнення навчальної дисципліни, оновлення 
окремих тем та оптимізації методів викладання отримуються шляхом опитування 
(усного та анкетування) здобувачів щодо їх задоволеності освітнім рівнем курсу, в 
тому числі його практичної складової. Враховуються також пропозиції представників 
бізнесу та фахівців, залучених до викладання дисципліни. 
Пропозиції стейкхолдерів розглядаються на засіданнях кафедр агрохімії, 
ґрунтознавства та землеробства і екології, ТЗНС та ЛГ та Раді з якості ННІАЗ. У 
випадку їх відповідності програмним результатам навчання за ОНП Агрономія,  
пропозиції враховуються при оновленні силабусу та викладанні дисципліни. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Інформація щодо іноземних сайтів, які може використати здобувач для вивчення 
даної дисципліни за окремими темами наводиться в презентаціях освітньої 
компоненти, у методичних вказівках до практичних робіт, представлених в системі 
Moodle. 
Також для поглибленого вивчення дисципліни здобувачам освіти пропонуються 
міжнародні інформаційні ресурси в мережі Інтернет:  
https://www.wri.org/research/creating-sustainable-food-future 
www. agroinsurance. com  
http://agrotimeteh.com.ua.  
http://www.fao.org/countryprofiles/index/ru/?iso3=UKR.  
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/data/oecd-agriculture-statistics_agr-
data-en  

 
Лектор             Польовий В.М..., д. с.-г. н., професор 
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