
 

Дисципліна Інноваційні технології в агропромисловому виробництві. 

Рівень ВО перший (бакалаврський). 

Мова викладання  Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до початку вивчення дисципліни “Інноваційні технології в 

агропромисловому виробництві” є забезпечення достатнього рівня 

знань із світового і вітчизняного досвіду, виборі та застосуванні 

сучасних заходів інтенсифікації вирощування сільськогосподарських 

культур. 

Що буде вивчатися Теоретичні основи і методичні прийоми складання сучасних 

технологічних схем вирощування польових культур на основі знання 

ботанічних, морфологічних та фізіологічних особливостей культур, з 

урахуванням факторів росту і розвитку рослинного організму, 

ознайомлення з найбільш застосовуваними технологіями в сучасному 

рослинництві. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Стан і перспективи хімізації землеробства в Україні та світі, особливості 

хімізації в зоні лісостепу; європейський досвід вирощування основних 

сільськогосподарських культур; організацію виробничих процесів під 

час вирощування сільськогосподарських культур; шляхи зменшення 

втрат під час збирання врожаю. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 2. Володіти інформацією чинних нормативно-правових документів, 

законодавства, галузевих стандартів професійної діяльності в установах, 

на виробництвах, організаціях галузі/сфери (відповідно до 

спеціалізації). 

ПР 4. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в 

міжнародному культурному та професійному контекстах. 

ПР 6. Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, 

обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу державною та 

іноземною мовами. 

ПР 7. Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній 

діяльності й обирати ефективні шляхи їх вирішення. 

ПР 12. Уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні проекти. 

ПР 16. Знати основи і розуміти принципи функціонування 

технологічного обладнання та устаткування галузі (відповідно до 

спеціалізації).  

ПР 17. Виконувати розрахунки, що відносяться до сфери професійної 

діяльності. 

ПР 19. Уміти обирати і застосовувати необхідне устаткування, 

інструменти та методи для вирішення типових складних завдань у 

галузі (відповідно до спеціалізації). 

ПР 21. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

СК 1. Здатність застосовувати освітні теорії та методології у 

педагогічній діяльності. 

СК 3. Здатність керувати навчальними/ розвивальними проектами. 

СК 5. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє 

середовище. 

СК 7. Здатність аналізувати ефективність проектних рішень, пов’язаних 



з підбором, експлуатацією, удосконаленням, модернізацією 

технологічного обладнання та устаткування галузі/сфери відповідно до 

спеціалізації. 

СК 10. Здатність упроваджувати ефективні методи організації праці 

відповідно до вимог екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності та 

охорони і гігієни праці. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 

Залік. 

 


