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ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

  

Анотація навчальної 

дисципліни, 

мета та завдання 

Програма навчальної дисципліни «Новітні технології в 

агроінженерії» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» 

галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 

208 – Агроінженерія. Предметом дисципліни «Новітні технології 

в агроінженерії» є сучасні  технології, відомі з світового і 

вітчизняного досвіду та заходи інтенсифікації вирощування 

сільськогосподарських культур.  

 При вивченні курсу студент отримує широке уявлення 

про  європейський досвід вирощування основних 

сільськогосподарських культур; організацію виробничих процесів 

під час вирощування культури; шляхи зменшення втрат під час 

збирання врожаю. 

Вивчення дисципліни  базується на знаннях отриманих з таких 

навчальних дисциплін, як «Рослинництво», «Сільськогосподарські 

машини», «Хімія», «Технологія вирощування та переробки 

сільськогосподарської продукції»,  а отримані знання будуть 

використовуватись у подальшому при виконанні дипломного 

проекту. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 

стандартами вищої освіти України.. 

Метою вивчення дисципліни «Новітні технології в 

агроінженерії» ознайомитись з основами застосування актуальних 

технологій обробітку грунту в сучасному землеробстві.  

Основні завдання: 

формування у студентів розуміння того, що кожна конкретна 

агротехнологія це цілісна чітко визначена і науково-обгрунтована 

система з комплексом доцільних, взаємопов’язаних елементів та з 

відповідним комплексним матеріально-технічним забезпеченням. 

полягає в отриманні знань із світового і вітчизняного досвіду, 

виборі та застосуванні сучасних заходів інтенсифікації 

вирощування сільськогосподарських культур. 

Компетентності ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва , що 

передбачає застосування певних знань та вмінь, технологічних 

методів та прийомів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК-6. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії. 

ЗК-8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК-1. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання 

будови і технічних характеристик сільськогосподарської техніки 

для моделювання технологічних процесів аграрного виробництва. 

СК-6. Здатність вибирати і використовувати механізовані 

технології, в тому числі в системі точного землеробства; 

проектувати та управляти технологічними процесами й 

системами виробництва, первинної обробки, зберігання, 

транспортування та забезпечення якості сільськогосподарської 

продукції відповідно до конкретних умов аграрного виробництва. 

СК-12. Здатність аналізувати та систематизувати науково-

технічну інформацію для організації матеріально-технічного 

забезпечення аграрного виробництва. 

СК-16. Здатність вибирати і використовувати механізовані 

технології та технічні засоби для закритого ґрунту. 
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СК-18. Здатність аналізувати новітню інформацію щодо 

технологій, машин і обладнання для циркульованого 

агровиробництва та розробляти рекомендації щодо його 

організації з урахуванням регіональних умов. 

  Програмні результати 

навчання 

РН-1. Володіти гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями; формулювати ідеї, концепції з метою 

використання у професійній діяльності. 

РН-15. Визначати показники якості технологічних процесів, машин 

та обладнання і вибирати методи їх визначення згідно з 

нормативною документацією. 

РН-17. Вибирати та застосовувати механізовані технології 

відповідно до агрокліматичних умов та обґрунтовувати технології 

за економічними та якісними критеріями. 

РН-18. Застосовувати закони електротехніки для пояснення будови 

і принципу дії електричних машин. Визначати параметри 

електроприводу машин і обладнання сільськогосподарського 

призначення. Вибирати і використовувати системи автоматизації 

та контролю технологічних процесів в аграрному виробництві. 

РН-20. Оцінювати роботу машин і засобів механізації аграрного 

виробництва за критеріями екологічності та ефективності 

природокористування. Розробляти заходи зі зниження негативного 

впливу сільськогосподарської техніки на екосистему. 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Лекції  

20год. 

Практичні                                                                                                                                            

заняття                                           

20год. 

Самостійна робота 

95 год. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-1 
Володіти гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями; 

формулювати ідеї, концепції з метою використання у професійній діяльності 

 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Вивчити теоретичні і основні методологічні положення 

дисципліни. Практично застосовувати спеціальну 

професійну термінологію; вивчити основні шляхи 

застосування новітніх світових тенденцій формування 

агротехнологій. 

 

Методи та технології навчання Методи навчання: Словесні (вербальні), практичні 

методи; логічні методи; методи самостійної роботи 

студентів; інформаційно-повідомлювальні, наочні 

методи. 

Засоби навчання Мультимедійні і проекційні засоби, бібліотечний фонд, 

інформаційно-комунікаційні системи;  підручники і 

навчальні посібники, методичне забезпечення;  прилади 

для контролю знань і умінь учнів; комп'ютери. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-15 

Визначати показники якості технологічних процесів, машин та обладнання і вибирати 

методи їх визначення згідно з нормативною документацією 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Ознайомитись з основними сучасними досягненнями в 

галузі вирощування основних польових культур; засвоїти 

методику здійснення контролю за загальним рівнем 

ефективності виробництва продукції рослинництва, 
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виконувати індивідуальні завдання з підбору машинних 

комплексів для реалізації агротехнологій на практиці. 

Методи та технології навчання Словесні (вербальні), практичні методи; логічні 

методи; методи самостійної роботи 

студентів; інформаційно-повідомлювальні, наочні 

методи. 

Засоби навчання Бібліотечний фонд, інформаційно-комунікаційні 

системи; підручники і навчальні посібники, методичне 

забезпечення;  прилади для контролю знань і умінь; 

комп'ютери. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-17 

Вибирати та застосовувати механізовані технології відповідно до агрокліматичних умов 

та обґрунтовувати технології за економічними та якісними критеріями 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Ознайомитись з основними зразками новітнього 

матеріально-технічного забезпечення; ознайомитись з 

європейськийм досвідом вирощування основних 

сільськогосподарських культур і методикою його 

застосування; контролювати розвиток посівів та 

регулювати формування врожаю в конкретних умовах. 

Методи та технології навчання Словесні (вербальні), практичні методи; логічні 

методи; методи самостійної роботи 

студентів; інформаційно-повідомлювальні, наочні 

методи. 

Засоби навчання Бібліотечний фонд, інформаційно-комунікаційні 

системи; підручники і навчальні посібники, методичне 

забезпечення;  прилади для контролю знань і умінь; 

комп'ютери. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-18 

Застосовувати закони електротехніки для пояснення будови і принципу дії електричних 

машин. Визначати параметри електроприводу машин і обладнання 

сільськогосподарського призначення. Вибирати і використовувати системи 

автоматизації та контролю технологічних процесів в аграрному виробництві 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Ознайомитись з основними шляхами організації 

виробничих процесів під час вирощування культури; 

засвоїти методику розробки технологічного процесу 

збирання вузлів і агрегатів; вивчити  основи застосування 

ГІС в аграрному виробництві. 

Методи та технології навчання Словесні (вербальні), практичні методи; логічні 

методи; методи самостійної роботи 

студентів; інформаційно-повідомлювальні, наочні 

методи. 

Засоби навчання Бібліотечний фонд, інформаційно-комунікаційні 

системи; підручники і навчальні посібники, методичне 

забезпечення;  прилади для контролю знань і умінь; 

комп'ютери. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН-20 

Оцінювати роботу машин і засобів механізації аграрного виробництва за критеріями 

екологічності та ефективності природокористування. Розробляти заходи зі зниження 

негативного впливу сільськогосподарської техніки на екосистему 
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Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Ознайомитись з основними шляхами зменшення втрат 

під час збирання врожаю; реалізовувати заходи щодо 

скорочення втрат під час збирання і переробки продукції; 

забезпечувати високу економічну ефективність 

впроваджуваних технологій . 

Методи та технології навчання Словесні (вербальні), практичні методи; логічні 

методи; методи самостійної роботи 

студентів; інформаційно-повідомлювальні, наочні 

методи. 

Засоби навчання Бібліотечний фонд, інформаційно-комунікаційні 

системи; підручники і навчальні посібники, методичне 

забезпечення;  прилади для контролю знань і умінь; 

комп'ютери. 

 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Новітні технології в рослинництві 

Тема 1. Новітні технології в рослинництві. Історія становлення та умови їх 

реалізації 

Результати 

навчання: 

РН-1 

РН -15 

 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2, 

практ. – 4 

Література: 

1. Системи сучасних інтенсивних технологій / В.Д. 

Паламарчук, І.С. Поліщук, Л.М. Єрмакова, С.М. Каленська. – 

Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2012. – 300 с. 

2. Бабич А.О. Світові, земельні, продовольчі і кормові 

ресурси. – К.: Аграрна наука, 1996 -200 с. 

3.  Генко в.д., Крупп Г. Успех определяет технология // 

Новое сельское хозяйство. -1998. -№2 –с.30-33.  

4.  Зайцев К.С. Интеграция сельскохозяйственных 

предприятий и агропромышленные комплексы в развитых 

капиталистических странах. –М.: Наука, 1979.-86 с.  

5.  Земельные ресурсы мира, их использование и охрана. 

_М.: Наука, 1978.г120 с.  

6.  Летуновский В.И., Синицин Е.М. Практическое 

руководство по освоению интенсивной технологии гороха. –

М.: Агропромиздат, 1998.-49 с.  

7. 05-01-53 Трушева, С. С. (2017) Методичні вказівки до 

самостійної роботи з навчальної дисципліни “Біологічні 

системи землеробства” студентами спеціальності 201 

“Агрономія”. [Методичне забезпечення] Режим доступу : 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6705 

 

Опис теми Історія становлення технологій у рослинництві. Поняття про технології та їх 

класифікація. Характеристика технологій із різним рівнем інтенсифікації 

виробництва. Інтенсивні та індустріальні технології вирощування. Екстенсивні 

технології. Проміжні, або інтегровані технології. 

Тема 2. Ресурсоощадні технології 

Результати 

навчання: 

РН-1 

РН -15 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2, 

практ. – 8, 

Література: 

1. Системи сучасних інтенсивних технологій / В.Д. 

Паламарчук, І.С. Поліщук, Л.М. Єрмакова, С.М. Каленська. – 

Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2012. – 300 с. 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6705
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сам. – 5 2. Бабич А.О. Світові, земельні, продовольчі і кормові 

ресурси. – К.: Аграрна наука, 1996 -200 с. 

3.  Генко в.д., Крупп Г. Успех определяет технология // 

Новое сельское хозяйство. -1998. -№2 –с.30-33.  

4.  Зайцев К.С. Интеграция сельскохозяйственных 

предприятий и агропромышленные комплексы в развитых 

капиталистических странах. –М.: Наука, 1979.-86 с.  

5.  Земельные ресурсы мира, их использование и охрана. 

_М.: Наука, 1978.г120 с.  

6.  Летуновский В.И., Синицин Е.М. Практическое 

руководство по освоению интенсивной технологии гороха. –

М.: Агропромиздат, 1998.-49 с.  

7. 05-01-53 Трушева, С. С. (2017) Методичні вказівки до 
самостійної роботи з навчальної дисципліни “Біологічні 
системи землеробства” студентами спеціальності 201 
“Агрономія”. [Методичне забезпечення] Режим доступу : 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6705 

Опис теми Загальна характеристика ресурсоощадних технологій. Нанотехнології. 

Нульові технології вирощування (No-till) або технології прямого посіву. 

Тема 3. Грунтозберігаючі технології 

Результати 

навчання: 

РН-1 

РН -15 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2, 

сам. – 5  

Література: 

1. 1.  Системи сучасних інтенсивних технологій / В.Д. 

Паламарчук, І.С. Поліщук, Л.М. Єрмакова, С.М. Каленська. – 

Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2012. – 300 с. 

2. Бабич А.О. Світові, земельні, продовольчі і кормові 

ресурси. – К.: Аграрна наука, 1996 -200 с. 

3.  Генко в.д., Крупп Г. Успех определяет технология // Новое 

сельское хозяйство. -1998. -№2 –с.30-33.  

4.  Зайцев К.С. Интеграция сельскохозяйственных 

предприятий и агропромышленные комплексы в развитых 

капиталистических странах. –М.: Наука, 1979.-86 с.  

5.  Земельные ресурсы мира, их использование и охрана. _М.: 

Наука, 1978.г120 с.  

6.  Летуновский В.И., Синицин Е.М. Практическое 

руководство по освоению интенсивной технологии гороха. –М.: 

Агропромиздат, 1998.-49 с. 

Опис теми Технологія Mini-till вирощування польових культур.  Екстенсивний 

мульчуючий посів. Інтенсивний мульчуючий посів. Технологія Strip-till.  

Тема 4. Трудові ресурси агротехнологій та їх раціональне використання 

Результати 

навчання: 

РН-1 

РН -15 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2, 

сам. – 5  

Література: 

1 1.  Системи сучасних інтенсивних технологій / В.Д. 

Паламарчук, І.С. Поліщук, Л.М. Єрмакова, С.М. Каленська. – 

Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2012. – 300 с. 

2. Бабич А.О. Світові, земельні, продовольчі і кормові 

ресурси. – К.: Аграрна наука, 1996 -200 с. 

3.  Генко в.д., Крупп Г. Успех определяет технология // Новое 

сельское хозяйство. -1998. -№2 –с.30-33.  

4.  Зайцев К.С. Интеграция сельскохозяйственных 

предприятий и агропромышленные комплексы в развитых 

капиталистических странах. –М.: Наука, 1979.-86 с.  

5.  Земельные ресурсы мира, их использование и охрана. _М.: 

Наука, 1978.г120 с.  

6.  Летуновский В.И., Синицин Е.М. Практическое 

руководство по освоению интенсивной технологии гороха. –М.: 

Агропромиздат, 1998.-49 с.  

Опис теми Географія розміщення сільського населення. Методологія і світова практика 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6705
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формування трудових ресурсів. 

Тема 5. Система технологічних етапів сучасних агротехнологій 

Результати 

навчання: 

РН-1 

РН -15 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2, 

сам. – 5  

Література: 

1.  Системи сучасних інтенсивних технологій / В.Д. Паламарчук, 

І.С. Поліщук, Л.М. Єрмакова, С.М. Каленська. – Вінниця: ФОП 

Рогальська І.О., 2012. – 300 с. 

2. Бабич А.О. Світові, земельні, продовольчі і кормові ресурси. – К.: 

Аграрна наука, 1996 -200 с. 

3.  Генко в.д., Крупп Г. Успех определяет технология // Новое сельское 

хозяйство. -1998. -№2 –с.30-33.  

4.  Зайцев К.С. Интеграция сельскохозяйственных предприятий и 

агропромышленные комплексы в развитых капиталистических 

странах. –М.: Наука, 1979.-86 с.  

5.  Земельные ресурсы мира, их использование и охрана. _М.: Наука, 

1978.г120 с.  

6.  Летуновский В.И., Синицин Е.М. Практическое руководство по 

освоению интенсивной технологии гороха. –М.: Агропромиздат, 

1998.-49 с.  

 

 

Опис теми Склад, структура і функції агротехнологій та окремих технологічних етапів. 

Методологія, теорія і світова практика формування агро технологій 

вирощування сільськогосподарських культур. 

Тема 6. Біотонічний потенціал агротехнологій 

Результати 

навчання: 

РН-17 

РН -18 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2, 

сам. – 5  

Література: 

1. Системи сучасних інтенсивних технологій / В.Д. Паламарчук, 

І.С. Поліщук, Л.М. Єрмакова, С.М. Каленська. – Вінниця: ФОП 

Рогальська І.О., 2012. – 300 с. 

2. Бабич А.О. Світові, земельні, продовольчі і кормові ресурси. – 

К.: Аграрна наука, 1996 -200 с. 

3.  Генко в.д., Крупп Г. Успех определяет технология // Новое 

сельское хозяйство. -1998. -№2 –с.30-33.  

4.  Зайцев К.С. Интеграция сельскохозяйственных предприятий и 

агропромышленные комплексы в развитых капиталистических 

странах. –М.: Наука, 1979.-86 с.  

5.  Земельные ресурсы мира, их использование и охрана. _М.: 

Наука, 1978.г120 с.  

6.  Летуновский В.И., Синицин Е.М. Практическое руководство 

по освоению интенсивной технологии гороха. –М.: 

Агропромиздат, 1998.-49 с.  

7. 05-01-53 Трушева, С. С. (2017) Методичні вказівки до 

самостійної роботи з навчальної дисципліни “Біологічні системи 

землеробства” студентами спеціальності 201 “Агрономія”. 

[Методичне забезпечення] Режим доступу : 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6705 

 

Опис теми Біотична система, склад та взаємовідносини між компонентами. Ресурси 

сучасних сортів і гібридів та їх реалізація в агротехнологіях. Фітоценотична 

значимість бур'янів. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

Інтенсивна технологія у рослинництві 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6705
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Тема 7. ГІС-технології у рослинництві 

Результати 

навчання: 

РН-17 

РН -18 

РН -20 

 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2, 

практ. – 2, 

сам. – 15 

Література: 

1. Летуновский В.И., Синицин Е.М. Практическое 

руководство по освоению интенсивной технологии гороха. –

М.: Агропромиздат, 1998.-49 с.  

2.  Прогнозирование сельскохозяйственного 

производства в развитых капиталистических странах. –

м.,1972. -84 с. 

3.  Черняков Б.А. США: сельское хозяйство, химизация, 

экология.-М.: Наука,1978. - 120 с.  

4.  ФАО. Всемирная конференция по аграрным реформам 

и развитию сельских районов. Рим., 1979. -120 с.  

5.  ФАО. Всемирная конференция по аграрным реформам 

и развитию сельских районов. Рим., 1995. -140 с.  

6.  Шевніков М.Я. Світові агротехнології/ Підручник/ -

Полтава, -2005. – С.179 

 

Опис теми Система точного землеробства. Географічна інформаційна система. 

Диференційована глобальна система позиціонування. Система паралельного 

водіння. Технологія змінних норм внесення. 

 Тема 8. Екологічно чисті технології 

Результати 

навчання: 

РН-17 

РН -18 

РН -20 

Кількість 

годин: 

Лекцій – 2, 

сам. – 5  

Література: 

1. Прогнозирование сельскохозяйственного производства в развитых 

капиталистических странах. –м.,1972. -84 с. 

2.  Черняков Б.А. США: сельское хозяйство, химизация, экология.-М.: 

Наука,1978. - 120 с.  

3.  ФАО. Всемирная конференция по аграрным реформам и развитию 

сельских районов. Рим., 1979. -120 с.  

4.  ФАО. Всемирная конференция по аграрным реформам и развитию 

сельских районов. Рим., 1995. -140 с.  

5.  Шевніков М.Я. Світові агротехнології/ Підручник/ -Полтава, -

2005. – С.179 

6. Каленська С.М. Технологія вирощування та захисту соняшнику / 

Каленська С.М., Зозуля О.Л., Юник А.В., Кліщенко С.В. – К.: 

Аграрна академія «Сингента», 2006. – 32 с.  

7. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування 

сільськогосподарських культур. 2-е видання, виправлене / В.В. 

Лихочвор. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 808 с.  

8. Лихочвор В.В. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології 

вирощування основних польових культур / Лихочвор В.В., 

Петриченко В.Ф. – Львів: НВФ «Українські технології», 2006. – 

730 с.  

9. Механічний обробіток ґрунту в землеробстві / І.Д. Примак, В.Г. 

Рошко, В.П. Гудзь та ін.; За ред.. І.Д.Приймака. – Біла Церква. 

2002. – 320 с.  

 

Опис теми Біологічне рослинництво. Біотехнологія. ГМО-технологія. Генетична 

інженерія. ЕМ-технології в рослинництві. МХ-технологія у рослинництві. 

Технології, що передбачають застосування «біологічно чистої води» (БАВ). 

 Тема 9. Адаптивні та адаптовані технології вирощування 

Результати 

навчання: 

РН-17 

РН -18 

РН -20 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2,  

сам. – 5 

Література: 

1. Прогнозирование сельскохозяйственного производства в развитых 

капиталистических странах. –м.,1972. -84 с. 

2.  Черняков Б.А. США: сельское хозяйство, химизация, экология.-М.: 

Наука,1978. - 120 с.  
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3.  Журнал «Тваринництво України» / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://presa.ua/tvarinnictvo-ukraini.html  

4.  ФАО. Всемирная конференция по аграрным реформам и развитию 

сельских районов. Рим., 1995. -140 с.  

5.  Шевніков М.Я. Світові агротехнології/ Підручник/ -Полтава, -

2005. – С.179 

6. Каленська С.М. Технологія вирощування та захисту соняшнику / 

Каленська С.М., Зозуля О.Л., Юник А.В., Кліщенко С.В. – К.: 

Аграрна академія «Сингента», 2006. – 32 с.  

7. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування 

сільськогосподарських культур. 2-е видання, виправлене / В.В. 

Лихочвор. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 808 с.  

8. Лихочвор В.В. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології 

вирощування основних польових культур / Лихочвор В.В., 

Петриченко В.Ф. – Львів: НВФ «Українські технології», 2006. – 

730 с.  

9. Механічний обробіток ґрунту в землеробстві / І.Д. Примак, В.Г. 

Рошко, В.П. Гудзь та ін.; За ред.. І.Д.Приймака. – Біла Церква. 

2002. – 320 с.  

 

Опис теми Поняття про адаптацію рослин. Адаптивна стратегія рослинництва. 

Формування адаптивної структури посіву 

 Тема 10. Органічні технології 

Результати 

навчання: 

РН-17 

РН -18 

РН -20 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2, 

сам. – 10 

Література: 

1.  Журнал «Зберігання та переробка зерна» / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.naukainform.kpi.ua/Lists/Journal  

2.  Черняков Б.А. США: сельское хозяйство, химизация, экология.-

М.: Наука,1978. - 120 с.  

3.  ФАО. Всемирная конференция по аграрным реформам и 

развитию сельских районов. Рим., 1979. -120 с.  

4.  ФАО. Всемирная конференция по аграрным реформам и 

развитию сельских районов. Рим., 1995. -140 с.  

5.  Шевніков М.Я. Світові агротехнології/ Підручник/ -Полтава, -

2005. – С.179 

6. Каленська С.М. Технологія вирощування та захисту соняшнику 

/ Каленська С.М., Зозуля О.Л., Юник А.В., Кліщенко С.В. – К.: 

Аграрна академія «Сингента», 2006. – 32 с.  

7. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування 

сільськогосподарських культур. 2-е видання, виправлене / В.В. 

Лихочвор. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 808 с.  

8. Лихочвор В.В. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології 

вирощування основних польових культур / Лихочвор В.В., 

Петриченко В.Ф. – Львів: НВФ «Українські технології», 2006. 

– 730 с.  

9. Механічний обробіток ґрунту в землеробстві / І.Д. Примак, 

В.Г. Рошко, В.П. Гудзь та ін.; За ред.. І.Д.Приймака. – Біла 

Церква. 2002. – 320 с.  

 

Опис теми Органобіологічне землеробство. Біодинамічне землеробство. Теоретичні 

основи біодинамічної системи. 

 Тема 11. Світові агротехнології застосування пестицидів у сільському 

господарстві гатів 

Результати 

навчання: 

Кількість 

годин: 

Література: 

1. Прогнозирование сельскохозяйственного производства в 

http://presa.ua/tvarinnictvo-ukraini.html
http://www.naukainform.kpi.ua/Lists/Journal
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РН-17 

РН -18 

РН -20 

лекцій – 2, 

сам. – 10 

развитых капиталистических странах. –м.,1972. -84 с. 

2.  Черняков Б.А. США: сельское хозяйство, химизация, 

экология.-М.: Наука,1978. - 120 с.  

3.  ФАО. Всемирная конференция по аграрным реформам и 

развитию сельских районов. Рим., 1979. -120 с.  

4.  Журнал «Овочівництво» »/ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://smartpress.com.ua/tovar-2018-

ovoschevodstvo  

5.  Шевніков М.Я. Світові агротехнології/ Підручник/ -

Полтава, -2005. – С.179 

6. Каленська С.М. Технологія вирощування та захисту 

соняшнику / Каленська С.М., Зозуля О.Л., Юник А.В., 

Кліщенко С.В. – К.: Аграрна академія «Сингента», 2006. – 

32 с.  

7. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування 

сільськогосподарських культур. 2-е видання, виправлене / 

В.В. Лихочвор. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 

808 с.  

8. Лихочвор В.В. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології 

вирощування основних польових культур / Лихочвор В.В., 

Петриченко В.Ф. – Львів: НВФ «Українські технології», 

2006. – 730 с.  

9. Механічний обробіток ґрунту в землеробстві / І.Д. Примак, 

В.Г. Рошко, В.П. Гудзь та ін.; За ред.. І.Д.Приймака. – Біла 

Церква. 2002. – 320 с. 

Опис теми Методологія, теорія і світова практика застосування пестицидів в 

агротехнологіях. Теоретичні основи застосування регуляторів росту. 

 Тема 12. Ресурсозабезпечення врожаю сільськогосподарських культур у 

різних зонах України 

Результати 

навчання: 

РН-17 

РН -18 

РН -20 

Кількість 

годин: 

лекцій – 4, 

сам. – 10 

Література: 

1.  Журнал «Зернові культури»/ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://journal-grain-crops.com/uk/arhiv. 

2.  Журнал «Овочівництво» »/ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://smartpress.com.ua/tovar-2018-ovoschevodstvo.  

3.  ФАО. Всемирная конференция по аграрным реформам и развитию 

сельских районов. Рим., 1979. -120 с.  

4.  ФАО. Всемирная конференция по аграрным реформам и развитию 

сельских районов. Рим., 1995. -140 с.  

5.  Шевніков М.Я. Світові агротехнології/ Підручник/ -Полтава, -

2005. – С.179 

6. Каленська С.М. Технологія вирощування та захисту соняшнику / 

Каленська С.М., Зозуля О.Л., Юник А.В., Кліщенко С.В. – К.: 

Аграрна академія «Сингента», 2006. – 32 с.  

7. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування 

сільськогосподарських культур. 2-е видання, виправлене / В.В. 

Лихочвор. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 808 с.  

8. Лихочвор В.В. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології 

вирощування основних польових культур / Лихочвор В.В., 

Петриченко В.Ф. – Львів: НВФ «Українські технології», 2006. – 

730 с.  

9. Механічний обробіток ґрунту в землеробстві / І.Д. Примак, В.Г. 

Рошко, В.П. Гудзь та ін.; За ред.. І.Д.Приймака. – Біла Церква. 

2002. – 320 с.  

Опис теми Забезпечення с.-г. культур фотосинтетично-активною радіацією у різних зонах 

України.  Забезпечення с.-г. культур загальною продуктивною вологою.  

Теплозабезпеченість посівів у різних зонах України. Природна родючість 

ґрунтів України.  Вплив основних факторів росту і розвитку на продуктивність 

http://journal-grain-crops.com/uk/arhiv
http://smartpress.com.ua/tovar-2018-ovoschevodstvo
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с.-г. культур. Можливі шляхи реалізації ресурсозабезпеченого врожаю. Оцінка 

ефективності використання природних ресурсів при вирощуванні конкретних 

культур. 
 

   

Методи оцінювання та структура 

оцінки 

  

Успішному складанню заліку з дисципліни передує 

опанування теоретичного матеріалу та виконання та 

захист практичних і лабораторних робіт. 

Результати вчасно пройденого проміжного контрольного 

тестування (модуль 1, модуль 2) можуть бути зараховані 

як підсумковий контрольний тест (екзамен). За бажанням 

студента покращити підсумкові результати курсу, оцінки 

за модулі можуть бути скасовані і студент має право 

складати іспит, де має змогу отримати максимальну 

кількість балів, яка дорівнює сумі балів за модулі.  
Перелік критеріїв оцінювання: 

- 60 балів ‒ за вчасне та якісне виконання завдань практичних 

занять та самостійну роботу; 

- 40 балів – модульний контроль, який складається з двох 

модулів (МК 1 ‒ 20 балів, МК 2 ‒ 20 балів). 

Усього 100 балів. Підсумковий контроль –екзамен.  

Шкала оцінювання з детальним розподілом балів наведена на 

сторінці навчальної дисципліни на навчальній платформі 

Moodle:  https://exam.nuwm.edu.ua/my/  

Модульний контроль проходитиме у формі тестування на 

платформі системи Moodle через ННЦНО. У тесті першого 

модуля 20 питань різної складності: рівень 1 –10 запитань по 

1 бал (10 балів), рівень 2 ‒ 2 запитань по 1,5 бали (3,0 бали), 

рівень 3 ‒ 2 запитання по 2,5 бали  (5,0 балів). Усього ‒ 20 

балів. У тесті другого модуля 20 питань різної складності: 

рівень 1 –10 запитань по 1 бал (10 балів), рівень 2 ‒ 2 

запитань по 1,5 бали (3,0 бали), рівень 3 ‒ 2 запитання по 2,5 

бали  (5,0 балів). Усього ‒ 20 балів. 

Оцінка автоматично генерується в середовищі Moodle, 

фіксується викладачем в електронному журналі дисципліни 

і контролюється деканатом.  
Лінк на нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

студентів, можливість їм подання апеляції: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 
  Поєднання навчання та досліджень Студенти мають можливість додатково отримати бали за 

виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, 

виступи із результатами досліджень на студентських 

наукових конференціях, а також можуть бути долучені до 

написання та опублікування наукових статей із тематики 

курсу. Тему дослідницької роботи можна вибрати самостійно 

за погодженням із викладачем. 

 

Інформаційні ресурси Основна література 
1. Системи сучасних інтенсивних технологій / В.Д. Паламарчук, 

І.С. Поліщук, Л.М. Єрмакова, С.М. Каленська. – Вінниця: ФОП 

Рогальська І.О., 2012. – 300 с. 

2. Бабич А.О. Світові, земельні, продовольчі і кормові ресурси. – 

К.: Аграрна наука, 1996 -200 с. 

3.  Генко в.д., Крупп Г. Успех определяет технология // Новое 

сельское хозяйство. -1998. -№2 –с.30-33.  

https://exam.nuwm.edu.ua/my/
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4.  Зайцев К.С. Интеграция сельскохозяйственных предприятий и 

агропромышленные комплексы в развитых 

капиталистических странах. –М.: Наука, 1979.-86 с.  

5.  Земельные ресурсы мира, их использование и охрана. _М.: 

Наука, 1978.г120 с.  

6.  Летуновский В.И., Синицин Е.М. Практическое руководство 

по освоению интенсивной технологии гороха. –М.: 

Агропромиздат, 1998.-49 с.  

7.  Прогнозирование сельскохозяйственного производства в 

развитых капиталистических странах. –м.,1972. -84 с. 

8.  Черняков Б.А. США: сельское хозяйство, химизация, экология.-

М.: Наука,1978. - 120 с.  

9.  ФАО. Всемирная конференция по аграрным реформам и 

развитию сельских районов. Рим., 1979. -120 с.  

10.  ФАО. Всемирная конференция по аграрным реформам и 

развитию сельских районов. Рим., 1995. -140 с.  

11.  Шевніков М.Я. Світові агротехнології/ Підручник/ -Полтава, -

2005. – С.179 

Допоміжна 

1. Каленська С.М. Технологія вирощування та захисту 

соняшнику / Каленська С.М., Зозуля О.Л., Юник А.В., Кліщенко С.В. 

– К.: Аграрна академія «Сингента», 2006. – 32 с.  

2. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування 

сільськогосподарських культур. 2-е видання, виправлене / В.В. 

Лихочвор. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 808 с.  

3. Лихочвор В.В. Рослинництво. Сучасні інтенсивні 

технології вирощування основних польових культур / Лихочвор В.В., 

Петриченко В.Ф. – Львів: НВФ «Українські технології», 2006. – 

730 с.  

4. Механічний обробіток ґрунту в землеробстві / І.Д. Примак, 

В.Г. Рошко, В.П. Гудзь та ін.; За ред.. І.Д.Приймака. – Біла Церква. 

2002. – 320 с. 
 

Інформаційні ресурси 

 

1. Журнал «Зернові культури»/ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://journal-grain-crops.com/uk/arhiv  

2. Журнал «Овочівництво» »/ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://smartpress.com.ua/tovar-2018-ovoschevodstvo  

3. Журнал «Зберігання та переробка зерна» / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.naukainform.kpi.ua/Lists/Journal  

4. Журнал «Тваринництво України» / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://presa.ua/tvarinnictvo-ukraini.html  

5. Журнал «Машиностроение Украини» »/ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://gazzzeta.com/mashinostroenie_ukrainyi/arhiv  

 

 

   

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 

Дедлайни та перескладання Організація всіх видів навчальної діяльності в межах курсу 

проводиться згідно з Положенням про організацію освітнього 

процесу в Національному університеті водного господарства 

та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/  

Терміни складання проміжних контрольних модулів 

http://journal-grain-crops.com/uk/arhiv
http://smartpress.com.ua/tovar-2018-ovoschevodstvo
http://www.naukainform.kpi.ua/Lists/Journal
http://presa.ua/tvarinnictvo-ukraini.html
http://gazzzeta.com/mashinostroenie_ukrainyi/arhiv
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встановлені згідно з Положенням про семестровий поточний 

та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти (нова редакція)  

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . 

Оголошення щодо дедлайнів складання та перескладання  

оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 

відповідно до «Порядоку ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 

Згідно з цим документом реалізується й право студента на 

повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі.  

Правила академічної доброчесності Студенти 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 Студент повинен бути присутній на всіх заняттях з 

дисципліни.  

За об’єктивних причин пропуску занять (довідка про хворобу, 

мобільність, інша поважна причина) студенти можуть 

самостійно вивчити пропущений матеріал на платформі 

MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/  

У період карантину заняття проводяться в дистанційній 

формі з використанням платформи Google Meet за 

корпоративними профілями.  

Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні 

телефони та ноутбуки, але тільки в навчальних цілях. 
  

 

ДОДАТКОВО 

 

Правила отримання зворотної 

інформації про дисципліну* 

Упродовж вивчення курсу студент має право звертатися до 

викладача за додатковим поясненням лекційної теми, змісту 

практичних і лабораторних завдань, самостійної роботи усно 

(під час занять і консультацій) або письмово (корпоративною 

електронною поштою, через систему повідомлень Moodle).  

Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн 

опитування щодо якості викладання та навчання викладачем 

цього курсу та щодо якості освітнього процесу в НУВГП.  

За результатами анкетування студентів викладачі можуть 

покращити якість навчання та викладання за цією та іншими 

дисциплінами.  

Порядок опитування, зміст анкет та результати 

анкетування здобувачів минулих років та семестрів 

завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja  

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja  

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст цього курсу оновлюється 

https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
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щорічно з урахуванням змін у законодавстві України, наукових 

досягнень та сучасних практик у сфері сільського 

господарства та переробної промисловості.  

Студенти також можуть долучатись до оновлення 

дисципліни шляхом подання пропозицій викладачеві. 
       

 

Лектор     Бундза О.З., кандидат технічних наук, доцент     


