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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Згідно з навчальним планом на 2020–2021 навчальний рік, на вивчення 

дисципліни «Проблеми адаптації та сталого розвитку землеробства в умовах 

глобальних змін клімату» для денної форми навчання виділено всього 120 

академічних годин (4 кредитів ЕCTS), у т .ч. аудиторних – 40 години (лекції – 20, 

практичні заняття – 20), самостійна робота студентів – 80 годин. 

Опис навчальної дисципліни за показниками та формами навчання 

наведено в таблиці:  

Найменування  

показників  

Шифр та 

найменування 

галузі знань, 

спеціальності, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕCTS – 4 

Галузь знань 20 

«Аграрні науки та 

продовольство»  

Нормативна 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

Спеціальність: 201 

«Агрономія» 

2-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

розрахункове 

Семестр 

3-й  

Загальна кількість  

академічних годин – 120   

Лекції 

20 год  

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи  

студента – 8 

Третій (освітньо-

науковий) рівень  

рівень вищої освіти 

Практичні 

20 год.  

Самостійна робота 

80 год  

Підсумковий контроль: 

екзамен 

 

Метою вивчення дисципліни «Проблеми адаптації та сталого розвитку 

землеробства в умовах глобальних змін клімату» є міждисциплінарний і 

системний підхід до вивчення основних проблем взаємодії людської діяльності 

в сфері сільського господарства і навколишнього середовища з точки зору 

принципів і стратегій сталого розвитку. Курс має на меті формування базових 

знань з проблем взаємодії людини і навколишнього середовища, необхідних для 

прийняття рішень у подальшій професійній діяльності в галузі сільського 

господарства згідно з принципами сталого розвитку в умовах глобальних змін 

клімату. 
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2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Нормативна навчальна дисципліна «Проблеми адаптації та сталого 

розвитку землеробства в умовах глобальних змін клімату» базується на знаннях 

таких дисциплін, як «Методологія наукових досліджень у агрономії», «Основи 

дослідницько- інноваційної діяльності». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Результат навчання за 

спеціальністю «Проблеми 

адаптації та сталого розвитку 

землеробства в умовах 

глобальних змін клімату» 

відповідно до освітньо-наукової 

програми 

Результати навчання з дисципліни 

РН 6. Уміти проводити 

критичний аналіз, оцінку і 

синтез нових наукових 

положень та ідей 

РН 6.1 Готовити науково-технічні звіти, 

огляди і наукові публікації за результатами 

виконаних досліджень, впроваджувати їх у 

виробництво. 

РН 8. Формулювати наукову 

проблему з огляду на ціннісні 

орієнтири сучасного 

суспільства та стан її наукової 

розробки, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, які 

мають розширювати і 

поглиблювати стан наукових 

досліджень у сфері агрономії. 

РН 8.1 Вміти організовувати та здійснювати 

комунікації з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному 

контексті. 

РН 14. Використовувати сучасні 

інформаційні та комунікативні 

технології при спілкуванні, 

обміні інформацією, зборі, 

аналізі, обробці, інтерпретації 

джерел. 

РН 14.1. Знати основні технології при обміні 

інформацією щодо принципів і стратегій 

сталого розвитку. 

РН 15. Вміти працювати з 

різними джерелами, 

здійснювати, обробляти, 

аналізувати та систематизувати 

отриману інформацію. 

Розуміння наукових статей у 

сфері обраної спеціальності.  

РН 15.1. Знати найновіші досягнення в 

аграрному виробництві та агрономії й 

знаходити наукові джерела, що мають 

відношення до проблем адаптації та сталого 

розвитку землеробства в умовах 

глобальних змін клімату 
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Вміння та навики працювати з 

сучасними бібліографічними і 

реферативними базами даних, а 

також наукометричними 

платформами, такими як 

WebofScience, Scopus та ін.  

РН 18. Нести відповідальність 

за новизну наукових 

досліджень та прийняття 

експертних рішень в контексті 

сталого розвитку в сільському 

господарстві. 

РН 18.1. Знати основні поняття щодо 

новизни наукових досліджень в питаннях 

сталого розвитку в сільському господарстві. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 2.  Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних 

наукових досягнень при вирішенні дослідницьких і практичних 

завдань, в тому числі в міждисциплінарних областях. 

ЗК 3.  Здатність приймати обґрунтовані рішення, планувати і 

здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні з 

використанням новітніх інформаційних і комунікаційних 

технологій на основі цілісного системного наукового світогляду 

з використанням знань в галузі історії і філософії науки. 

ЗК 6.  Здатність до участі в науковій кооперації (міжгалузевій, 
міжнародній тощо). 

ЗК 9. Здатність здійснювати науково-дослідну та науково-виробничу 

діяльність зберігаючи природне та культурне надбання 

Спеціальні (фахові) компетентності 

CК 2. Здатність до комплексності проведення досліджень у галузі 

агропромислового виробництва та агрономії. 

CК 5. Здатність до встановлення природних передумов застосування 

конкретних модифікацій і методів досліджень, вибору 

раціональної методики польових і лабораторних робіт та оцінки 

необхідної точності вимірювань і якості кінцевих побудов, що 

необхідно підтвердити на прикладі власного дослідження. 

CК 6. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати 

результати проведених експериментів і досліджень; робити 

висновки на основі одержаних досліджень, застосовувати їх у 

науковій та практичній сфері. 

CК 8. Вміння розробляти систему експериментальних досліджень для 

практичного підтвердження теоретичних допущень та 

реалізувати її у агротехнологічному процесі. 

CК 9. Здатність створювати нові знання через оригінальні 

дослідження, якість яких може бути визнана на національному 

та міжнародному рівнях. 
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4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Змістовий модуль 1. Особливості сталого розвитку в аграрній сфері 

1. Сталий розвиток у контексті суспільно – економічних проблем ХХI століття 

2. Сталий розвиток та міжнародна аграрна політика  

3. Раціональне використання природних ресурсів в умовах глобальних змін 

клімату 

4. Стратегічні орієнтири сталого розвитку в сільському господарстві 

 

Змістовий модуль 2. Забезпечення сталого розвитку землеробства в Україні 

в умовах глобальних змін клімату 

1. Пріоритетні напрями державної політики в Україні у сфері адаптації 

до змін клімату 

2. Стратегічне планування в сільському господарстві в контексті сталого 

розвитку 

3. Адаптація сільськогосподарського виробництва до кліматичних змін та 

пом’якшення їх впливу 

4. Система заходів щодо збалансованого землекористування в умовах зміни 

клімату 
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5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

всього 
у тому числі 

л п лб інд СР 

Змістовий модуль 1. Особливості сталого розвитку в аграрній сфері 

Тема 1.1 14 2 2   10 

Тема 1.2 14 2 2   10 

Тема 1.3. 14 2 2   10 

Тема 1.4. 18 4 4   10 

Разом за модуль 1 60 10 10   40 

Змістовий модуль 2. Забезпечення сталого розвитку землеробства 

в Україні в умовах глобальних змін клімату 

Тема 2.1 14 2 2   10 

Тема 2.2 14 2 2   10 

Тема 2.3 14 2 2   10 

Тема 2.4 18 4 4   10 

Разом за модуль 2 60 10 10   40 

Всього годин 120 20 20   80 

 

Примітка: л – лекції, п – практичні заняття, лб – лабораторно-практичні заняття; інд – 

індивідуальні завдання, СР – самостійна робота аспірантів. 
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6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

6.1. Лекції 

Тема і зміст лекції 

Кількі

сть 

годин 

Змістовий модуль 1. Особливості сталого розвитку в аграрній сфері 

Вступ. Академiчна доброчеснiсть. 

1.1. Сталий розвиток у контексті суспільно – економічних проблем 

ХХI століття. Наукові основи стратегії сталого розвитку природи та 

суспільства. Основні поняття і визначення сталого розвитку. 

Концепція сталого розвитку: цілі, завдання, проблеми і напрямки 

сталого розвитку.  

2 

1.2. Сталий розвиток та міжнародна екологічна політика. Принципи 

забезпечення сталого розвитку. Умови прогресивного розвитку 

аграрної сфери згідно цілей сталого розвитку. 

2 

1.3. Концепція сталого розвитку земельних ресурсів, водних ресурсів 

та лісових ресурсів. Антропогенні проблеми довкілля: використання 

природних ресурсів, забруднення, порушення ґрунтів і водних 

систем. 

2 

1.4. Стратегічні орієнтири соціальної складової сталого розвитку. 

Концепція освіти для стратегії сталого розвитку.  

4 

Разом за змістовий модуль 1 10 

Змістовий модуль 2. Забезпечення сталого розвитку землеробства в 

Україні в умовах глобальних змін клімату 

2.1. Актуальність, мета, завдання і засади сталого розвитку аграрної 

галузі економіки 

2 

2.2. Характеристика агропромислового комплексу України щодо 

дотримання природоохоронних норм. Проблеми аграрної галузі 

України в контексті глобальних змін клімату. 

2 

2.3. Конфлікт цінностей в управлінні аграрними ресурсами України. 2 

2.4. Заходи по збалансованому землекористуванню природними 

ресурсами України. 

4 

Разом за змістовий модуль 2 10 

Всього 20 
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6.2. Практичні заняття 

Назва теми 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Особливості сталого розвитку в аграрній сфері 

1.1. Триєдиний механізм самовідтворення природних систем. 
2 

1.2. Збалансований розвиток України: засади, напрями і механізми 2 

1.3. Проблеми і напрями забезпечення раціонального 

природокористування. 2 

1.4. Моніторинг стану і динаміки соціально-економічних і 

екологічних систем аграрної галузі. 4 

Разом за змістовий модуль 1 10 
Змістовий модуль 2. Забезпечення сталого розвитку землеробства в 

Україні в умовах глобальних змін клімату 

2.1. Розв’язання проблеми деградації земель у контексті 

міжнародних програм екологічної безпеки і збереження 

навколишнього природного середовища. 
2 

2.2. Антропогенні й антропогенно-природні чинники деградації 

земель і ґрунтів, погіршення екологічного стану агробіоценозів. 
2 

2.3. Вплив сільського господарства на колообіги вуглецю та азоту в 

агроекосистемах з урахуванням змін клімату і агробіорізноманіття.  
2 

2.4. Розробка програм розвитку аграрних підприємств як складових 

сталого розвитку. 
4 

Разом за змістовий модуль 2 10 

Всього 20 

 

6.3. Самостійна робота 

№ 

з/

п 

Назва теми 

Кількіст

ь годин 

Змістовий модуль 1. Особливості сталого розвитку в аграрній сфері 

1 Збалансований розвиток України: засади, напрями і 

механізми. Біологічна стійкість природних систем не до 

негативних чинників. Механізми саморегуляції природних 

систем. 

10 

2 Модель збалансованого (сталого, гармонійного) розвитку 

України.  

Аграрний розвиток України: основні принципи і перспективи 

впровадження. Реалізація в Україні завдань сталого розвитку.  

10 
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3 Наслідки нераціонального природокористування в певному 

адміністративно-територіальному (або) природному регіоні 

України. 

10 

4 Принципи та напрями раціонального природокористування в 

Україні (або) в аграрній галузі. Охорона навколишнього 

природного середовища в Україні (або) в певному природному 

регіоні.  

10 

Разом за змістовий модуль 1 40 

Змістовий модуль 2. Забезпечення сталого розвитку землеробства в 

Україні в умовах глобальних змін клімату 

5 Антропогенні й антропогенно-природні причини деградації 

земель і ґрунтів України за природно-кліматичними зонами. 

Стан дотримання в АПК Україні екологічних норм на прикладі 

конкретних аграрних підприємств певного регіону. Причини та 

загрози опустелювання земель України. Основні напрями 

запобігання опустелюванню й деградації земель України.  

10 

6 Причини та прояви порушення норм охорони навколишнього 

природного середовища внаслідок аграрного виробництва. 

Вплив аграрного виробництва на природні ресурси суміжних 

екосистем. Вплив аграрного виробництва на біотичне і 

ландшафтне різноманіття. Удосконалення раціонального 

використання ґрунтових, водних, біологічних ресурсів у 

сільському господарстві. 

10 

7 Вклад сільського господарства у наростання парникового 

ефекту. Вплив сільського господарства на колообіг азоту в 

агроекосистемах. Ерозія ґрунтів певного аграрного господарства 

(району): причини, просторові особливості прояву, наслідки та 

напрями розв’язання проблеми. 

10 

8 Антропогенне навантаження на природні екосистеми певного 

адміністративно-територіального (або) природного 

району/регіону. Екологічний стан ландшафтів певної(го) 

області(району) України та напрями оптимізації їх структури. 

Ознаки та систематика антропогенних змін ландшафтів. 

10 

Разом за змістовий модуль 2 40 

Всього годин  80 
Примітка: У розрахунку годин на виконання самостійної роботи передбачено час на 

виконання індивідуальних завдань 
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

В процесі проведення лекційних та практичних занять використовуються 

такі методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: лекція, 

пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж, ілюстрація; методи стимулювання і 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності. 

Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів з 

виконанням ситуаційних та розрахункових завдань ‒ індивідуальних та в групах; 

лабораторних досліджень; конференцій. 

Самостійна робота передбачає опрацювання додаткових джерел у вигляді 

pdf-файлів; інформації з інтернет-сайтів; відеоматеріалів в YouTube за 

відповідними темами, посилання на які розміщені в системі Moodle. 

В умовах змішаної та дистанційної моделей навчання взаємодія з 

викладачем відбувається за допомогою застосунків Zoom для відеоконференцій, 

освітньої платформи MoodleBnau для виконання дослідницьких і підсумкових 

тестових завдань, файлообмінних соціальних мереж Telegram, Viber тощо. 

Формат дисципліни:  

Для денної форми навчання дисципліна викладається в очному форматі, із 

застосуванням мультимедійних засобів. Формат проведення дисципліни є 

змішаним: поєднання традиційних форм навчання з елементами дистанційного 

навчання. 

 

 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль з дисципліни «Проблеми адаптації та сталого розвитку 

землеробства в умовах глобальних змін клімату» включає тематичне оцінювання 

та модульний контроль. 
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Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи аспірантів 

здійснюється на основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові 

відповіді з предмету, самостійні, практичні та контрольні роботи. 

Поточний контроль за виконанням ІНДЗ здійснюється відповідно до 

графіку виконання завдання. 

Модульний контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування.  

Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних робіт за різними 

формами поточного контролю виставляється студентам у журнал академічної 

групи та електронний журнал після кожного контрольного заходу. 

Підсумковий контроль навчальної діяльності студентів здійснюється у 

формі екзамену за результатами тестування. Результати екзамену 

оприлюднюються в журналі академічної групи та у системі дистанційного 

навчання Moodle. 

 

9. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінка за лекційне заняття виставляється за активність здобувача вищої 

освіти в дискусії, якість конспекту. 

Оцінку на практичному занятті здобувач вищої освіти отримує за виконані 

розрахункові, лабораторні роботи, командні проекти, зроблені доповіді, 

презентації, реферати, есе, активність під час дискусій.  

Під час модульного та підсумкового контролю засобами оцінювання 

результатів навчання з дисципліни є стандартизовані комп’ютерні тести.  
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10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль успішності здобувачів вищої освіти здійснюється за 

чотирирівневою шкалою ‒ «2», «З», «4», «5». 

 

Критерії оцінювання результатів навчання  

за чотирирівневою шкалою 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано завдання. Водночас здобувач вищої освіти має 

продемонструвати вміння аналізувати і оцінювати явища, 

факти і процеси, застосовувати наукові методи для аналізу 

конкретних ситуацій, робити самостійні висновки, на 

основі яких прогнозувати можливий розвиток подій і 

процесів, докладно обґрунтувати свої твердження та 

висновки. 

«Добре» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано 75 % завдань. Водночас здобувач вищої освіти 

виявляє навички аналізувати і оцінювати явища, факти і 

події, робити самостійні висновки, на основі яких 

прогнозувати можливий розвиток подій і процесів та 

докладно обґрунтувати свої твердження та висновки. 

«Задовільно» Отримують за роботу, в якій правильно виконано 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти не виявив вміння 

аналізувати і оцінювати явища, факти та недостатньо 

обґрунтував твердження та висновки, недостатньо певно 

орієнтується у навчальному матеріалі. 

«Незадовільно» Отримують за роботу, в якій виконано менш як 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти демонструє 

невміння аналізувати явища, факти, події, робити 

самостійні висновки та їх обґрунтувати, що свідчить про те, 

що студент не оволодів програмним матеріалом. 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою.  

Вона обчислюється як середнє арифметичне значення (САЗ) всіх отриманих 

студентом оцінок з наступним переведенням їх у бали за такою формулою: 

БПК =
САЗ×maxПК

5
, 
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де БПК – бали з поточного контролю; САЗ – середнє арифметичне значення 

усіх отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01); mах ПК – максимально 

можлива кількість балів з поточного контролю. 

Відсутність здобувача вищої освіти на занятті у формулі приймається як 

«0». 

 

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

 

За 100-

бальною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 

іспит залік 

90‒100 A Відмінно  

 

 

Зараховано 

82‒89 B Добре 

75‒81 C 

64‒74 D Задовільно 

60‒63 E 

35‒59 FX Незадовільно (незараховано) з можливістю 

повторного складання 

1‒34 F Незадовільно (незараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням 
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11. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

У процесі вивчення дисципліни використовується система 

інформаційних ресурсів: дидактичні, програмні, мережа Інтернет, 

бібліографічні, бібліотечні. Серед них нормативно-правова база (закони, 

постанови, положення,  накази): сайти Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства аграрної політики України, інтернет-ресурси, періодичні 

видання, наукові праці професорсько-викладацького складу, тези та 

матеріали наукових конференцій. 

Наочні засоби: 

1. Слайдові презентації у програмі Microsoft Office Power Point; 

2. Інформаційні стенди у навчальній аудиторії; 

3. Нормативно-технічна документація. 

Технічні засоби: 

1. Дошка класна. 

2. Дошка інтерактивна. 

3. Мультимедійний проектор. 

4. Комп'ютер INTEL Pentium 3.5 SSD,  240 gb, ddr4, VideoHD610,  22" 

5. Система дистанційного навчання Moodle. 

 

Політика: 

Політика щодо академічної доброчесності: очікується, що письмові есе 

здобувачів будуть їх оригінальними дослідженнями, розрахунками чи 

міркуваннями. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

здобувача (списування, відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикація, фальсифікація, обман) є підставою для її незарахування викладачем.  

Політика щодо відвідування занять: очікується, що здобувачі відвідають 

усі лекції і практичні заняття курсу. Здобувачі мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. Відпрацювання пропущених занять згідно 

графіку консультацій викладача. За об’єктивних причин навчання може 

відбуватись в онлайн режимі. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання: здобувачі мають 

дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт.  

Політика щодо виконання завдань: позитивно оцінюється 

відповідальність, старанність, креативність. 

Політика оцінювання: засоби та критерії оцінювання прописані в робочій 

програмі дисципліни, розміщеної на платформі Е-навчання Білоцерківського 

НАУ (Moodle). 
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