
 

Дисципліна Системи точного землеробства. 

Рівень ВО перший (бакалаврський). 

Мова викладання  Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до початку вивчення дисципліни “Системи точного 

землеробства“ є забезпечення достатнього рівня знань з географії, 

сільськогосподарських машин, ґрунтознавства, комп’ютерної техніки, 

землеробства, тракторів і автомобілів, сільськогосподарської авіації. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати: вибір машини і обладнання та режими їх роботи у 

механізованих технологічних процесах рослинництва, тваринництва, 

первинної обробки сільськогосподарської продукції; Проектувати 

технологічні процеси та обґрунтовувати комплекси машин для 

механізованого виробництва сільськогосподарської продукції. 

Розробляти операційні карти для виконання механізованих 

технологічних процесів. Вміти: описувати будову та пояснювати 

принцип дії сільськогосподарської техніки; вибирати робочі органи 

машин відповідно до ґрунтово-кліматичних умов та особливостей 

сільськогосподарських матеріалів; вибирати та застосовувати 

механізовані технології відповідно до агрокліматичних умов та 

обґрунтовувати  технології за економічними та якісними критеріями; 

вибирати склад машинних агрегатів, комплексів машин та  машинно-

тракторного парку відповідно до умов та обсягу виробництва продукції; 

організовувати раціональне використання сільськогосподарських 

машин та обладнання у складі технологічних ліній. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Системи точного землеробства” є досить 

важливою у формуванні в здобувачів вищої освіти теоретичних і 

практичних знань щодо методики та технічних засобів визначення 

основних технологічних та фізико-механічних параметрів ґрунту, 

розробки, реалізації та впровадження автоматизованих розкидачів 

мінеральних добрив, систем дистанційного моніторингу, засобів 

вимірювання параметрів рослин, технології змінних норм внесення 

технологічних матеріалів. 

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 9. Відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, 

що стосується професійної діяльності, користуватися спеціалізованим 

програмним забезпеченням та сучасними засобами зберігання та 

обробки інформації. 

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 18. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором 

матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, 

проектуванням технічних об’єктів у предметній галузі (відповідно до 

спеціалізації). 

ПР 23. Розуміти соціально-економічні процеси, що відбуваються в 

Україні та світі, мати навички ефективного господарювання. 

ПР 24. Володіти основами управління персоналом і ресурсами, 



навичками планування, контролю, звітності на виробництвах, в 

установах, організаціях галузі/сфери. 

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 8. Здатність працювати в команді. 

ЗК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

СК 3. Здатність керувати навчальними/ розвивальними проектами. 

СК 4. Здатність спрямовувати здобувачів освіти на прогрес і 

досягнення. 

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. 

СК 11. Здатність використовувати у професійній діяльності основні 

положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук. 

СК 12. Здатність виконувати розрахунки технологічних процесів в 

галузі. 

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, лабораторні заняття, індивідуальні завдання, самостійна 

робота. 

Семестровий 

контроль 

Іспит. 

 


