
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  
2. Назва:  Адаптивні системи землеробства; 
3. Тип: обов’язковий ; 
4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: __ІХ___; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 ; 
8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада Веремеєнко С.І., д. с.-г.н., 
професор  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним 
розкрити сутність сучасних систем землеробства,  та умов їх ефективного застосування, 
що спрямоване на ефективне та раціональне використання земельних ресурсів, 
збереження і підвищення ґрунтової родючості та урожайності сільськогосподарських 
культур. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 
підготовка, контрольні заходи; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Ґрунтознавство з 
основами геології», «Землеробство», «Система застосування добрив», «Методика 
агрохімічних досліджень», «Картографія ґрунтів», «Рослинництво», «Агрохімія», 
«Система застосування добрив». 
12. Зміст курсу: Сутність адаптивних систем землеробства. Критерії адаптивного 
потенціалу рослин, необхідність врахування кліматичних та ґрунтових умов для реалізації 
їх потенціалу. Стратегія адаптивної інтенсифікації землеробства. Наукові основи та 
принципи запровадження адаптивних систем землеробства. Проблеми адаптації. 
Біологічне та екологічне землеробство. Види альтернативного землеробства.  
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Адаптивні системи землеробства: Підручник/ За ред. В.П. Гудзя. - Київ: Центр 
учбової літератури, 2014, - 336с. 
2. Адаптивні системи землеробства: Навчальний посіблик/ За ред. В.П. Гудзя. - Київ: 
Центр учбової літератури, 2007, - 333 с. 

3. Кисель В.И. Биологическое земледелие в Украине: проблемы и перспективы./ 
Кисель Василий Ивановыч–Харьков: Штрих, 2000. – 162 с.  
4. Носко Б.С. Шляхи підвищення родючості грунтів в сучасних умовах 
сільськогосподарського виробництва / Носко Борис Сергійович. – К.: Аграрна наука, 1999. 
–112 с.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 74 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-
дослідні завдання, використання мультимедійних засобів 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий в кінці  ІХ семестру.  
   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування  
16. Мова викладання: українська 
 
В.о. завідувача кафедри                                                      С.С. Трушева,  к.с.-г.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: 
2. Name: Adaptive farming systems; 
3. Type: obligatory; 
4. Level of higher education: II (master's degree), 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 
6. Semester when studying the discipline: __ІХ ___; 
7. Number of established ECTS credits: 5; 
8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position Veremeenko S.I., doctor of 
agricultural sciences, professor 
9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to disclose the 
essence of modern agricultural systems, and the conditions for their effective use, aimed at the 
efficient and rational use of land resources, conservation and enhancement of soil fertility and 
crop yields. 
 10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control 
measures 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Earth science with the basics 
of geology", "Agriculture", "System of application of fertilizers", "Methodology of agrochemical 
research", "Cartography of soils", "Plant growing", "Agrochemistry", "System of application of 
fertilizers » 
12. Course content: The essence of adaptive farming systems. Criteria of adaptive plant 
potential, the need to take into account climatic and soil conditions for the realization of their 
potential. Strategy of adaptive intensification of agriculture. Scientific fundamentals and 
principles of introduction of adaptive farming systems. Adaptation problems. Biological and 
ecological agriculture. Types of alternative agriculture. 
13. Recommended editions: 

1. Adaptive Agricultural Systems: Textbook / Ed. VP Gudzya - Kyiv: Center for 
Educational Literature, 2014, - 336s. 

2. Adaptive Agricultural Systems: Educational Fellowship / Ed. VP Gudzya - Kyiv: 
Center for Educational Literature, 2007, - 333 p. 

3. Kisel V.I. Biological Agriculture in Ukraine: Problems and Perspectives. / Kisel Vasily 
Ivanovych-Kharkov: Strech, 2000. - 162 p. 

4. Nosko B.S. Ways to increase the soil fertility in modern agricultural production 
conditions / Nosko Boris Sergeevich. - K .: Agrarian Science, 1999. -112 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 30 years lectures, 16 hours. 
practical work, 74 h. independent work. Together - 120 years. Methods: interactive lectures, 
elements of problem lecture, individual tasks, implementation of business and role-playing 
games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia  

15. Form and evaluation criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale. Final test 
(40 points): test exam at the end of the fourth semester.    Current control (60 points): testing, 
poll  

16. Language of teaching: Ukrainian      

 

Acting department head                                                             S. Trusheva, PhD, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


