
Дисципліна Агроекологія 

Рівень ВО Перший (бакалаврський)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Фізична екологія» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: «Ґрунтознавство», «Хімія» 

та багато інших.  

Що буде вивчатися Агроекологія забезпечує формування базових екологічних знань, 

основ екологічного мислення професійного фахівця, здатного не 

тільки грамотно, науково-обґрунтовано користуватися ними, але й 

захищати навколишнє середовище, здійснювати вагомий внесок у 

формування масової екологічної свідомості населення, набувати 

необхідних умінь для прийняття правильних відповідних рішень. 

В процесі вивчення дисципліни студент отримує теоретичні 

знання і практичні навики з основних фундаментальних положень 

агроекології, принципів функціонування агроекосистеми, 

особливостей взаємозв’язків її компонентів з глобальними і 

регіональними екологічними чинниками, з сучасними 

принципами оптимізації структури агроекосистеми, шляхами і 

засобами гармонізації біотичних відносин та безпечного розвитку 

галузей сільського господарства.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент 

буде: 

знати:  

- предмет і завдання сучасної агроекології як науки; 

- сучасні підходи і положення, концепції екосистемної організації 

життя в біосфері; 

- геохімічну роль живих організмів, основні біогеохімічні цикли в 

біосфері; 

- особливості взаємодії і взаємозв’язків всіх компонентів в 

технологічній сфері; 

- основні екологічні проблеми галузі сільського господарства 

України, роль людини і технологій; 

- засади сталого розвитку галузі. 

уміти: 

- здійснювати сільськогосподарську оцінку природного 

ресурсного потенціалу; 

- врахувати екологічні аспекти під час аналізу та вирішення 

техніко-екологічних проблем, реалізації програм розвитку 

підприємств, галузей виробництва; 

- визначити енергетичну ефективність вирощування 

сільськогосподарських культур і функціонування агроекосистеми, 

аналізувати структуру енерговитрат 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Розуміти та застосовувати основні концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі природничих наук, які є необхідними 

для аналізу і прийняття рішень в сфері охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

2. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних 

екологічних ситуацій, пов’язаних із впливом на об’єкти 

навколишнього середовища та живі організми, і вміння приймати 

обдумані шляхи вирішення питань. 

3. Здійснювати еколого-економічні розрахунки здійснюваних 



заходів.  

4. Встановлювати вплив існуючої господарської діяльності на 

довкілля та розробляти шляхи вирішення для реальних проблем. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти 

мають здобути компетентності: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

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; 

ЗК 10. Здатність працювати в команді; 

ЗК 12. Навички здійснення безпечної діяльності. 

СК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб 

рослин, комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за 

сучасними принципами і методами; 

СК 2. Здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою 

забезпечення дотримання ними фітосанітарних заходів у процесі 

виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, експорту, 

імпорту, транзиту продукції рослинного походження; 

СК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення 

шкідливих організмів; 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту 

рослин на об’єктах сільськогосподарського та іншого 

призначення; 

СК 7. Здатність здійснювати фітосанітарний моніторинг щодо 

виявлення, ідентифікації та визначення особливостей біології та 

екології шкідливих організмів в Україні та відповідно до угод 

СОТ, СФЗ, європейських вимог; 

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, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення лабораторних занять та самостійної 

роботи студентів, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік. 

 


