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1. Призначення 

навчальної дисципліни 

«Світові технології в рослинництві»  як  

навчальна  та  наукова дисципліна дає науковцям 

та практикам розуміння розробки комплексного 

підходу  до технології вирощування польових 

культур та сприяє вдосконаленню  тих чи інших 

елементів технології. Важливою умовою 

ефективного ведення сільськогосподарського 

виробництва є формування у фахівців розуміння 

того, що кожна сучасна інтенсивна технологія – це 

цілісна, чітко визначена і науково обґрунтована 

система, що включає комплекс незамінних, 

взаємопов’язаних елементів, кожен з яких виконує 

специфічну функцію, а всі разом функцію системи 

яка внаслідок своєї діяльності  забезпечує  

виробництво  наміченого  обсягу  рослинницької  

продукції відповідної якості. Засвоєння 

теоретичних знань та практичних навичок 

розробки сучасних технологічних елементів 

вирощування польових культур на підставі знань 

біологічних особливостей культури, ознайомлення 

з найбільш поширеними технологіями в 

землеробській галузі сприятиме ефективному 

веденню рільництва, збереженню навколишнього 

середовища та отримання високої економічної 

ефективності сільськогосподарського виробництва.  

2. Мета навчальної 

дисципліни 

Вивчення дисципліни «Світові технології в 

рослинництві» є набуття навичок самостійного 

вирішення питань застосування новітніх технологій 

вирощування сільськогосподарських культур, а також 

формування у майбутніх фахівців конкретного 

розуміння того, що кожна сучасна інтенсивна 

технологія – це цілісна, чітко визначена та науково- 

обґрунтована система з комплексом незамінних, 

взаємопов’язаних елементів, що виконують специфічну 

функцію, а всі разом – функцію системи, сутність якої 

полягає у виробництві наміченого обсягу та якості 

рослинницької продукції. 

3. Компетентності Інт К, ЗК 1,ЗК 2, ЗК 4, ЗК 5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 9, ФК 1,ФК 

3, ФК 9, ФК 11, ФК 12, ФК 13, ПРН 1, ПРН 2, ПРН 4, 

ПРН 6, ПРН8, ПРН9, ПРН 10, ПРН11, ПРН12, ПРН 13, 

ПРН 14, ПРН 15, ПРН 16, ПРН 17, ПРН 18. 

4. Заплановані 

результати навчальної 

дисципліни  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач 

вищої освіти повинен: 
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знати:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вміти:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

володіти: 

1) еволюційний процес становлення та розвитку 

технологій; 

2) відмінні особливості основних світових технологій 

вирощування сільськогосподарських культур та їх 

поширення; 

3) новітні світові тенденції формування 

агротехнологій; 

4) принципи організації основних виробничих процесів 

та елементів сучасних технологій вирощування с.-г. 

культур; 

5) наукові та виробничі досягнення в галузі 

вирощування польових культур, а також їх сучасне 

технічне забезпечення. 

1) розробляти та втілювати у виробництво основні 

елементи сучасних технологій; 

2) оцінювати потенційні можливості сучасних сортів і 

гібридів, ґрунтові та кліматичні ресурси конкретного 

регіону; 

3)  контролювати розвиток культурних рослин в 

агрофітоценозах та регулювати елементи їх 

продуктивності в польових умовах; 

4) науково обґрунтовувати доцільність проведення 

технологічних заходів або їх систем; 

5)  проводити  комплексний  аналіз  стану  та  розвитку  

об’єктів  сільськогосподарського виробництва та всієї 

галузі рослинництва, з урахуванням організаційної та 

економічної ефективності; 

1) отриманими знаннями у створенні сучасних 

інтенсивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур. 

2) методиками оцінки якості ґрунтів при застосуванні 

різних технологічних схем вирощування та їх впливу 

на навколишнє середовище, життєдіяльність ґрунтових 

мікроорганізмів, тварин та людей 

3) методами та методиками розрахунків економічних 

показників ефективності вирощування с.-г. продукції.  

5. Опис навчальної 

дисципліни 

Всього годин/кредитів 

за навчальним 

планом, з них: 

- лекції 

- практичні заняття 

- самостійна робота 

- консультації 

 

120 годин/4,0  

 

18 годин/0,60 кредити  

18 годин/0,60 кредити 

64 години/ 2,13 кредити 

20 годин/0,67 кредити 

Календарний план* 
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№ 

з/п 
Найменування тем 

Розподіл навчального часу, 

годин 
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Модуль 1. Ресурси світових агротехнологій 

1 
Вступ. Етапи розвитку агротехнологій та 

формування світових рослинних ресурсів 
16 2 2 2 10 

2 
Природний абіотичний потенціал світових 

агротехнологій 
12 2 2 2 6 

3 
Вплив глобального потепління на  світові 

агротехнології 
10 2 2 2 4 

Всього по модулю 1 38 6 6 6 20 

Модуль 2. Сучасні світові агротехнологічні системи та їх класифікація 

1 
Сучасні світові агротехнологічні системи та 
їх класифікація 

12 2 2 2 6 

2 Еколого-біологічні агротехнології 16 2 2 2 10 

3  Енерго-ресурсозаощаджуючі агротехнології 10 2 2 2 4 
Всього по модулю 2 38 6 6 6 20 

Модуль 3. Світова практика використання сучасних агротехнологій 

1 Альтернативні технології захисту рослин 12 2 2 2 6 

2 
Нові напрями розвитку світових 
агротехнологій 

14 2 2 4 6 

3 Нішові культури світового землеробства 18 2 2 2 12 

Всього по модулю 3 44 6 6 8 24 

ВСЬОГО по курсу 120 18 18 20 64 

*Примітка. Проведення видів занять здійснюється відповідно до графіку 

освітнього процесу 
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6.Порядок та 

критерії 

оцінювання 

Важливим елементом системи контролю знань є 

встановлення межі кількісної оцінки рейтингу здобувача 

освітнього ступеня доктора філософії. Вважається за доцільне 

прийняти 100-бальну оцінювальну шкалу. 

Рейтингова оцінка відрізняється від традиційної 4-х бальної 

більш широким інтервалом балів, які диференційовані рішенням 

кафедри відповідно до складності матеріалу, що контролюється 

його об'ємом, рівнів самостійності освоєння, тощо. 

Рейтингова оцінка забезпечує: 

мотивацію здобувач освітнього ступеня доктора філософії 

до систематичної активної роботи впродовж семестру; 

розширення і підвищення ролі самостійної роботи над 

навчальним матеріалом; 

підвищення рівня індивідуалізації навчання; 

фактор змагання у навчанні; 

розширення можливостей для всебічного розкриття 

здібностей здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

розвитку їх творчого мислення; 

підвищення ефективності роботи викладачів. 

Рейтинг здобувачів освітнього ступеня доктора філософії 

повинен складатися тільки з балів, отриманих на проміжному 

контрольному заході та семестровому заліку, а сума балів, 

одержаних ним за поточну роботу, повинна розглядатися лише 

як допуск здобувач освітнього ступеня доктора філософії до 

іспиту. 

По кожному з вказаних елементів модуля здобувач  

освітнього ступеня доктора філософії отримує оцінку в балах. 

Кожен вид робіт оцінюється, виходячи з максимальної кількості 

балів, наприклад, рівної 2. За правильне оформлення і здачу в 

установлений термін кожного передбаченого виду роботи 

нараховуються додаткові бали, наприклад 3, що спонукає 

здобувача освітнього ступеня доктора філософії до необхідності 

готуватися до ПР дома.  

Сума балів набрані здобувачем освітнього ступеня доктора 

філософіі при виконанні всіх видів робіт протягом модуля 

підсумовуються. 

Умовою допуску до КЗ є мінімальна сума балів, яку 

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософіі повинен 

набрати у разі виконання всіх елементів модуля. 

Якщо здобувач не набрав суму балів, то він не допускається 

до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість балів за 

рахунок виконання ІДЗ, ПТКЗ та ПР. За всі КЗ з дисципліни 

протягом семестру здобувач вищої освіти ступеня доктора 

філософіі може отримати від 0 до 100 балів. 
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Поточний і підсумковий контроль знань здобувачів вищої освіти 

Форма контролю 
Кількість 

заходів 

Оцінка Сума 

min max min max 

1. Аудиторна робота в т.ч.: 

- усне опитування 

3 2 3 6 9 

- контрольна робота 3 2 3 6 9 

2. Самостійна робота в т.ч.: 

-підготовка доповіді 
3 2 4 6 12 

- тестування 3 2 4 6 12 

3. Індивідуальна робота в т ч. : 

- підготовка презентацій 
3 2 3 6 9 

- виконання проблемно-

пошукових завдань 

3 2   3 6 9 

За семестр    36 60 

Екзамен    24 40 

Разом по дисципліні    60 100 

Загальна шкала оцінювання ECTS за результатами курсу 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи (проекту), 

звіту з практики, 

диференційованого 

заліку 

для заліку 

90 – 100 A «5» – відмінно 

зараховано 75 – 89 BC «4» – добре 

60 – 74 DE «3» – задовільно 

35 – 59 FX 

«2» – незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1 – 34 F 

«2» – незадовільно з 

обов’язковими 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковими 

повторним вивченням 

дисципліни 

7. Політика курсу Основні принципи проведення занять:  

- відкритість до нових та неординарних ідей, 

толерантність, доброзичлива партнерська атмосфера 

взаєморозуміння та творчого розвитку; 

- усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін; 

- різні моделі роботи на заняттях, у тому числі 

робота над вирішенням завдань дає можливість 

здобувачам вищої освіти якнайширше розкрити свій 
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власний потенціал, навчитись довіряти своїм 

партнерам, розвинути навички інтелектуальної роботи 

в команді; 

- курс передбачає інтенсивне використання 

мобільних технологій навчання, що дає можливість 

здобувачам вищої освіти та викладачеві спілкуватись 

один з одним у будь-який зручний для них час, а для 

здобувачів вищої освіти, які відсутні на заняттях, 

отримати необхідну навчальну інформацію та 

представити виконані завдання; 

- протягом усього курсу активно розвиваються 

автономні навички здобувачів вищої освіти, які 

можуть підготувати додаткову інформацію за темою, 

що не увійшла до переліку тем практичних занять 

змістових модулів та виступити з презентацією чи 

інформуванням додатково. 

8. Інформаційні 

джерела 

Основні: 

1. Бойко М. Г. Генетично модифіковані рослини: рух 

через неприйняття // Агроном.– № 1.– 2006.– с.6-7. 

2. Власов В.І. Світові та регіональні зміни у 

використанні земель під продовольчими культурами//  

Економіка АПК, 2004.– №3.– С. 155-158.  

3. Когут М.М. Світові агротехнології/ Конспект 

лекцій.– Миколаїв, 2003. 

4. Когут М.М., Болдуєв В.І., Козлов С.Г. та ін.. Світові 

агротехнології. Методичні вказівки для самостійного 

вивчення курсу студентам спеціальності 7.130102 – 

«Агрономія».– Миколаїв, 2006.–43 с. 

5. Лимар А.О. Баштанництво. Навч. Посіб.Херсон: 

Айлант, 2005.–220 с. 

6. Рослинництво: Підручник / О. І. Зінченко, В. Н. 

Салатенко, . А. Білоножко; За ред. О. І. Зінченка. — К.: 

Аграрна освіта, 2001. - 591 с. 

7. Третяк А.М. Економіка землекористування та 

землевпорядкування. Навч. Посібник.–К.: ТОВ ЦЗРУ, 

2004.–542 с. 

8. Чмирь C. M. Світове та регіональне виробництво 

зернових культур// Економіка АПК. – 2007.– № 4 .– С. 

118 – 121. 

9. Шевніков М.Я.   Світові агротехнології. Навчальний 

посібник. – Полтава: ВАТ Полтава, 2005 – 192 с. 

10. Авраменко С.В. Урожайність ґрих зернових 

культур за різних    елеменів технологіїї 

вирощування/С.В. Авраменко// Хранение и 

переработка зерна. – 2011. – №3. – С.26-27 

11. Дем'яненко С. І. Інноваційне зростання – основа 
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стабільності аг-ропромислового комплексу / С. І. 

Дем'яненко // Наука та інновації. Сіль-

ськогосподарські і аграрні технології. – 2005. – Т. 1. – 

Вип. 1. – С. 87–98. 

12. Петров В. М. Технічне  забезпечення  інноваційних  

технологій  у рослинництві / В. М. Петров // Економіка 

АПК. – 2013. – No 2. – С. 100. 

13. Система нульового обробітку землі [Електрoнний 

ресурс] // Вікі-педія:[сайт].–Режимдoступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D%A1%D0/  

14. Васильківський С.П. Селекція і насінництво 

польових культур: під-ручник / С.П. Васильківський, 

В.С. Кочмарський. – ПрАТ «Миронівська дру-карня», 

2016. – 376 с 

15. Зінченко О.І. Рослинництво /Зінченко О.І., 

Салатенко В.Н., Білонож-ко М.А. – К. : «Аграрна 

освіта», 2001. – 587 с. 

16. Каленська С.М.Рослинництво /Каленська С.М., 

Шевчук О.Я., Дми-тришак М.Я., Козяр О.М., 

Демидась Г.І.; за ред. О.Я. Шевчука. – К. : НАУУ, 

2005. – 502 с 

17. Лихочвор В.В. Рослинництво. Сучасні інтенсивні 

технології вирощу-вання основних польових культур 
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