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1. Загальна інформація про викладача:  

 

Прізвище Циганський 

Ім’я В’ячеслав 

По батькові Іванович 

Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук 

Посада старший викладач 

Електронна пошта tsiganskiyslava@gmail.com 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 28 «Рослинництво з основами кормовиробництва», кількість кредитів 

ЄКТС – 6; кількість годин – 180 годин, у тому числі 74 аудиторних годин, 106 

годин самостійна робота; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – два семестри, VI-VII семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Рослинництво з основами кормовиробництва» 

ґрунтується на таких базових науках, як ґрунтознавство з основами геології, 

мікробіологія, фізіологія рослин, землеробство, агрохімія, ботаніка, 

фітопатологія сільськогосподарська, ентомологія сільськогосподарська, 

машини та обладнання і їх використання в захисті рослин, гербологія, 

агрофармакологія та ін. 

В свою чергу рослинництво є базовою для таких наук, як аграрна 

економіка і підприємництво, стандартизація та управління якістю продукції 

рослинництва, інтегрований та біологічний захист рослин. 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Рослинництво з основами кормовиробництва як наука вивчає 

різноманітні види, форми й сорти польових культур, теоретичні основи та 

практичні заходи одержання високих і сталих врожаїв за найменших затратах 

праці й матеріальних ресурсів. В широкому розумінні рослинництво – це 

вирощування різних культурних рослин. 

На основі вивчення біологічних особливостей рослин студенти в 

подальшому зможуть розробляти технологічні прийоми і заходи оптимізації 

впливу факторів зовнішнього середовища для максимальної реалізації 

біологічного потенціалу сільськогосподарських культур.  

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни  

Основною метою дисципліни є підготовка студента до майбутньої 

самостійної професійної роботи з узагальненим об’єктом діяльності: 

сільськогосподарські рослини, грунт, добрива, засоби механізації, меліорація та 

захист рослин екологічно та економічно вигідне вирощування 



сільськогосподарських культур, максимальна реалізація їх біологічного 

потенціалу з отриманням високих і сталих врожаїв найвищої якості. 

5.3 Завдання вивчення дисципліни  

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти: розробляти, 

удосконалювати та з високою ефективність впроваджувати технології 

вирощування польових культур в умовах різних форм власності і 

господарювання; здійснювати біологічний контроль за станом посівів та 

управляти процесами формування врожаю; забезпечувати високу економічну 

ефективність впроваджуваних технологіях; розробляти і реалізовувати заходи 

щодо поліпшення якості та зменшення втрат рослинницької продукції. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни  

Дисципліна базується на знаннях біологічних особливостей 

сільськогосподарських культур, закономірностей їх росту і розвитку, вимогах 

до факторів природного середовища, факторів формування врожаю, умінні 

вчасного і якісного проведення технологічних заходів, спрямованих на 

одержання високих і сталих урожаїв при найменших затратах праці та 

матеріальних ресурсів. 

Формується із наступних програмних компетентностей:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми професійної діяльності з захисту і карантину рослин або у процесі 

навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, з 

використанням теорій і методів біології та аграрних наук. 

Загальна компетентність: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Фахова компетентність 

ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів. 

ФК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на 

об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення. 

ФК 6. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, екологічні, 

економічні) внаслідок занесення чи поширення регульованих шкідливих 

організмів. 

ФК 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. 

Програмні результати навчання: 



ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 7. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин. 

ПРН 8. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

ПРН 9. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих 

результатів діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину 

рослин та оперативно реагувати на зміни в законодавстві. 

ПРН 12. Дотримуватися вимог охорони праці. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 
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Назва теми 

Кількість  

Годин 

Балів 
ЛК ПЗ СР 

1 

ЛК 
Рослинництво – головна галузь 

сільськогосподарського виробництва 
2    

ПЗ 
Систематика в рослинництві. Загальна 

характеристика хлібів І та II групи. 
 2   

СР 

Державний контроль в насінництві. Методи 

аналізування чистоти і відходу насіння. 

Визначення енергії проростання, схожості та сили 

росту насіння. Аналізування життєздатності, 

вологості насіння, зараженості хворобами і 

заселеності насіння шкідниками. Маса 1000 

насінин. Визначення посівної придатності та 

норми висіву с.-г. культур.  

  6  

2 

ЛК 
Загальна характеристика зернових культур.  Озимі 

хліба. Значення, біологічні особливості. 
2    

ПЗ 

Фази росту ВВСН  і етапи органогенезу, 

взаємозв’язок з продуктивністю рослин. Ріст і 

розвиток рослин. Фактори що впливають на ріст і 

розвиток та методи їх регулювання. 

 2   

СР 

Анатомічна будова зернівки. Відмінність зернових 

культур за сходами. Агротехнічна частина 

технологічної карти вирощування озимої та ярої 

пшениці 

  9  

3 

ЛК 
Пшениця озима – значення, біологічні особливості, 

технологія вирощування. 
2    

ПЗ 

Пшениця. Систематика, морфологічна 

характеристика, біологічні особливості. 

Різновидності. 
 2   

СР 
Діагностика, причини пригнічення росту зернових 

культур, погіршення наливу зерна. 
  8  

4 ЛК 
Жито озиме, тритикале, озимий ячмінь, біологічні 

особливості, технологія вирощування 
2    



ПЗ 
Озиме жито, тритікале, ячмінь. Систематика, 

морфологія. Види, різновидності, сорти. 
 2   

СР 
Агротехнічна частина технологічної карти 

вирощування жита та тритікале 
  8  

5 

ЛК 
Ранні ярі зернові культури - значення, біологічні 

особливості, технологія вирощування 
2    

ПЗ 
Яра пшениця, ячмінь, овес. Систематика, 

морфологія. Види, різновидності, сорти. 
 2   

СР 
Сучасні технології вирощування ярих зернових 

культур. Сортовий склад. 
  8  

6 

ЛК 
Пізні ярі зернові культури. Кукурудза — значення, 

біологічні особливості, технологія вирощування. 
2    

ПЗ 
Кукурудза. Морфологічна будова,  ботанічна 

характеристика. 
 2   

СР 
Агротехнічна частина технологічної карти 

вирощування кукурудзи.  
  8  

7 

ЛК 
Гречка, рис - значення, біологічні особливості, 

технологія вирощування 
2    

ПЗ 
Гречка, рис. Морфо-біологічна характеристика, 

ботанічна характеристика. 
 2   

СР 
Агротехнічна частина технологічної карти 

вирощування. Фази росту ВВСН. 
  8  

8 

ЛК 

Загальна характеристика зернобобових культур. 

Значення, біологічні особливості, технологія 

вирощування. 
2    

ПЗ 

Загальна характеристика зернобобових. 

Морфологічні особливості. Біологічна 

характеристика. Особливості росту і розвитку. 
 2   

СР 

Визначення зернобобових культур за насінням, 

сходами. Особливості морфологічної будови. Фази 

росту ВВСН 
  9  

9 

ЛК 
Соя, горох, квасоля  - значення, біологічні 

особливості, технологія вирощування. 
2    

ПЗ 

Соя, горох, квасоля. Систематика, морфологічна 

характеристика. Сортовий склад. Особливості 

росту і розвитку. 
 2   

СР 
Агротехнічна частина технологічної карти 

вирощування.  Фази росту ВВСН 
  8  

10 

ЛК 
Сочевиця, нут,  чина - значення, біологічні 

особливості, технологія вирощування. 
2    

ПЗ 
Сочевиця, нут, чина – систематика та морфологія 

рослин, види, підвиди та різновидності 
 2   

СР 
Агротехнічна частина технологічної карти 

вирощування.  Фази росту ВВСН 
  8  

11 

ЛК 

Коренеплоди, бульбоплоди та баштанні культури - 

значення, біологічні особливості, технологія 

вирощування. 
2    

ПЗ 
Картопля – систематика та морфологічні ознаки, 

будова бульб 
 2   

СР 
Агротехнічна частина технологічної карти 

вирощування.  Фази росту ВВСН 
  11  

12 ЛК Загальна характеристика технічних культур. 2    



Цукроносні культури - значення, біологічні 

особливості, технологія вирощування. 

ПЗ 
Цукрові буряки – систематика та морфологічні 

ознаки, анатомічна будова кореня 
 2   

СР 
Агротехнічна частина технологічної карти 

вирощування.  Фази росту ВВСН 
  11  

13 

ЛК 

Загальна характеристика олійних культур. 

Соняшник - значення, біологічні особливості, 

технологія вирощування. 
2    

ПЗ 
Соняшник – підвиди, групи та різновидності. 

Визначення панцирності соняшнику 
 2   

СР 
Нові та перспективні технології вирощування 

соняшника 
  12  

14 

ЛК 
Ріпак - значення, біологічні особливості, 

технологія вирощування. 
2    

ПЗ 
Рицина, ріпак — систематика та морфологічні 

ознаки 
 2   

СР 
Агротехнічна частина технологічної карти 

вирощування.  Фази росту ВВСН 
  11  

15 

ЛК 
Гірчиця, рижій - значення, біологічні особливості, 

технологія вирощування. 
2    

ПЗ 
Гірчиця, рижій — систематика та морфологічні 

ознаки 
 2   

СР 
Агротехнічна частина технологічної карти 

вирощування.  Фази росту ВВСН 
  11  

16 

ЛК 
Загальна характеристика ефіроолійних культур. 

Технологія вирощування. 
2    

ПЗ 
Коріандр, аніс, кмин, фенхель, м’ята, шавлія, 

лаванда — систематика та морфологічні ознаки 
 2   

СР 
Агротехнічна частина технологічної карти 

вирощування.  Фази росту ВВСН 
  12  

17 

ЛК Основи польового і лучного кормоиробництва. 2    

ПЗ 
Корми для сільськогосподарських тварин. 

Класифікація кормів. 
 2   

СР 

Кормовиробництво як галузь сільського 

господарства, сучасний стан та основні напрямки 

розвитку галузі 
  11  

18 

ЛК Методи заготівлі кормів. 2    
ПЗ      

СР 
Хімічний склад кормових засобів. Визначення 

поживності кормових культур 
  11  

Всього 36 34 170  

 

6. Самостійна робота студента 

Теми рефератів (презентацій) 

1. Програмування врожаїв сільськогосподарських культур. 

2. Загальна характеристика, біологічні особливості та технологія 

вирощування кукурудзи. 

3. Загальна характеристика, біологічні особливості та технологія 

вирощування сорго. 



4. Загальна характеристика, біологічні особливості та технологія 

вирощування ячменю. 

5. Загальна характеристика, біологічні особливості та технологія 

вирощування озимої пшениці. 

6. Загальна характеристика, біологічні особливості та технологія 

вирощування гороху. 

7. Загальна характеристика, біологічні особливості та технологія 

вирощування сої. 

8. Загальна характеристика, біологічні особливості та технологія 

вирощування соняшнику. 
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Алімов, М.А. Білоножко, М.А. Бобро та ін.]; за ред.М.А. Бобро та ін. –К.: 

Урожай, 2001. – 392 с. 

Додаткова література 

1. Біологічне рослинництво.: Навч. посібник/ О.І. Зінченко, О.С. 

Алексеева, П.М. Приходько.; За ред. О.І. Зінченка . – К.: Вища школа, 1996.  

2. Довідник із вирощування зернових і зернобобових культур / В.В 

Лихочвор, М.І. Бомба, С.В. Дубковський та ін. - Львін: Українські технології, 

1999. - 408 с. 

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній 

освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено 

опанування освітнього компонента. 

 

8. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час 

опитування, відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в 

обговоренні дискусійних тем, своєчасність виконя самостійної роботи, 

заохочення студентів до науково-дослідної роботи. 


