
Дисципліна Програмування врожаю за фахом 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів: «Вищу математику», «Агрометеорологія», 

«Ґрунтознавство», «Ентомологія», «Фітопатологія», «Гербологія» 

та інших. 

Що буде вивчатися Навчальна дисципліна «Програмування врожаю при захисті 

рослин» навчає студентів структуровано, комплексно, з 

виведенням математичних формул функціональних залежностей 

узагальнити інформацію щодо зазначених факторів і на її основі 

створити модель формування врожаю та передбачити параметри 

продуктивності сільськогосподарських культур. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

У результаті вивчення дисципліни «Програмування врожаю при 

захисті рослин» фахівець буде уміти: 

– розрахувати для конкретної території потенційну (ПУ) та дійсно 

можливу (ДМУ) врожайність за надходженням ФАР, тепловими 

ресурсами, вологістю, бонітетом ґрунту тощо; 

– розрахувати фотосинтетичний потенціал, який забезпечує 

одержання запланованого врожаю;  

– розрахувати норми мінеральних добрив під запрограмований 

урожай культур сівозміни з урахуванням агрохімічних 

показників ґрунту, кліматичних умов, біологічних особливостей 

культури (сорту, гібриду), використання поживних речовин з 

ґрунту і внесених добрив; 

− визначити виробничу (фактичну) урожайність с.-г. культур. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в 

обсязі, необхідному для професійної діяльності із захисту і 

карантину рослин. 

ПРН 5. Коректно використовувати доцільні математичні і 

статистичні методи та інформаційні технології у професійній 

діяльності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій для професійної діяльності 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та 

пошуку 

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

СК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення 

шкідливих організмів. 

СК 6. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, 

екологічні, економічні) внаслідок занесення чи поширення 

регульованих шкідливих організмів. 

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, 

організаційно-господарські методи для довгострокового 

регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів до 



господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, 

економічних порогів шкідливості, ефективності дії корисних 

організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, 

які забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку 

довкілля. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, навчально-методичні посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення лабораторних занять та 

самостійної роботи студентів. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, лабораторні заняття, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


