
АНОТАЦІЯ 

 

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНЕ РОСЛИННИЦТВО 

 

Заплановані результати навчання: 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни:  формування біологічно орієнтованих 

концептуальних знань у здобувачів вищої освіти та їх реалізація в системі 

вирощування сільськогосподарських культур, що спрямована на максимально 

можливе розкриття та реалізацію ресурсного потенціалу продуктивності 

агрофітоценозів у зв’язку із біологічними особливостями культур та  впливом 

екологічних  факторів на їх ріст і розвиток. 

У процесі вивчення дисципліни Еколого-біологічне рослинництво у здобувача 

вищої освіти повинно сформуватися цілісне уявлення про основи формування 

біологічної продуктивності рослин під дією комплексу абіотичних, біотичних 

чинників навколишнього середовища та агротехнологічні прийоми оптимізації 

умов росту і розвитку рослин.  

 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

 

 вивчити еколого-біологічні особливості сільськогосподарських 

культур; 

 вивчити теоретичні і практичні основи формування біологічної 

продуктивності сільськогосподарських культур у процесі їх росту і 

розвитку; 

 вивчити реакцію культурних рослин на комплексну дію абіотичних, 

біотичних, едафічних, антропогенних чинників; 

 вивчити адаптивні можливості агроценозів у зонах ризику; 

 вивчити системи агротехнічних заходів, що передбачають 

нівелювання негативного впливу екологічних факторів у процесі 

формування продуктивності рослин.   

 

 

Компетентності: 

 

загальні:  

 

3. Здатність розуміти сутність сучасних проблем агрономії, науково-технічну 

політику в межах виробництва екологічнобезпечної продукції рослинництва.  

4. Володіння методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами корекції 

технології виробництва сільськогосподарських культур з врахуванням 

ґрунтовокліматичних умов зони.  

5. Володіння методами програмування врожаю польових культур з урахуванням 

різних рівнів агротехнологій.  

6. Уміння дати оцінку придатності земель для вирощування 

сільськогосподарських культур з врахуванням виробництва якісної продукції. 



 

 

фахові: 

 

6. Готовність застосовувати різноманітні методологічні підходи до моделювання 

та проектування сортів, систем захисту рослин, прийомів та технологій 

виробництва продукції рослинництва.  

7. Здатність використовувати інноваційні процеси в агропромисловому 

комплексі при проектуванні та реалізації екологічно-безпечних, економічно-

ефективних технологій виробництва продукції рослинництва та відтворення 

родючості ґрунтів різних агроландшафтів.  

8. Здатність розробляти адаптивні системи землеробства для 

сільськогосподарських установ.  

9. Здатність забезпечити екологічну безпечність агроландшафтів та економічну 

ефективність при вирощуванні сільськогосподарських культур. 

 

 

Програмні результати навчання: 

 

7. Програмування врожаїв сільськогосподарських культур в межах різних 

рівнів агротехнологій. 

8. Розробка та реалізація проектів екологічно-безпечних прийомів та 

технологій виробництва високоякісної продукції рослинництва з врахуванням 

особливостей агроландшафтів та економічної ефективності. 

 

 

Програма навчальної дисципліни: 

          

Тема 1. Біологічні основи формування продуктивності сільськогосподарських 

культур.  

Тема 2. Вплив екологічних і біологічних чинників на агрофітоценоз. Адаптивні 

властивості сільськогосподарських культур щодо впливу несприятливих 

абіотичних та біотичних чинників навколишнього середовища. 

Тема 3. Озимі зернові культури (пшениця, ячмінь, жито, тритикале).  Біологічні 

вимоги до екологічних чинників. Еколого-біологічні аспекти технології 

вирощування. 

Тема 4. Ранні ярі зернові культури (овес, ячмінь, пшениця).  Біологічні вимоги 

до екологічних чинників. Еколого-біологічні аспекти технології вирощування. 

Тема 5. Пізні ярі зернові культури (кукурудза, просо, сорго, гречка).  Біологічні 

вимоги до екологічних чинників. Еколого-біологічні аспекти технології 

вирощування. 

Тема 6. Зернові бобові культури (соя, горох, чина, сочевиця, нут, квасоля).  

Біологічні вимоги до екологічних чинників. Еколого-біологічні аспекти 

технології вирощування. 

Тема 7. Олійні культури (соняшник, ріпак, гірчиця).  Біологічні вимоги до 

екологічних чинників. Еколого-біологічні аспекти технології вирощування. 

 



 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 120 год 

Кількість кредитів 3,0 

Форма семестрового контролю – залік 

 

 


