
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

Факультет агротехнологій та екології 
Кафедра «Рослинництво імені проф. В.В. Калитки»

Силабус
Дисципліни «КОРМОВИРОБНИЦТВО З ОСНОВАМИ ЛУКІВНИЦТВА (в комплексі з

навчальною практикою»
Ьцр://\ул\'лу.і5аіи.есІи.иа/го$1/соиг5е/

Викладач к.с.-г.н., доц.. Л.В.Тодорова
Ьпр://уАУУУЛ5аШ.ес1и.иа/го$1/реор1е/10(іогоуа-1іис1ту1а-уо1осіутугІУпа/ 
ІіисітуїаЛодогоуаіДНзаШ.есІи.иа 

Кількість кредитів ЄКТС 5,0 
Загальна кількість годин 150

Загальний опис навчальної дисципліни

Метою курсу дисципліни «Кормовиробництво з основами луківництва (в комплекс з 
навчальною практикою)» є формування у майбутніх фахівців технологічної підготовки з 
виробництва кормів, що є основою продуктивності тварин і забезпечення населення 
достатньою кількістю якісних продуктів харчування тваринного походження.

Завдання дисципліни: отримання студентами навичок при проведенні 
мікроскопічного, анатомічного, морфологічного аналізу рослин та їх органів при оцінці 
кормів; навчити визначати та розрізняти види кормових культур, їх морфологічні 
особливості; з’ясувати біологічні особливості багаторічних і однорічних трав з метою 
складання травосумішок, травостоїв різних типів луків та пасовищ, а також розробки шляхів 
їх покращення; навчити складати зелений конвеєр; розраховувати потребу в кормах та їх 
баланс; надати знання щодо сучасних технологій вирощування кормових культур у певних 
грунтово-кліматичних умовах; отримання знань прогресивних технологій заготівлі та 
зберігання високоякісних кормів.

Результати навчання (з урахуванням $оії якіІЬ)
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти нижче 

вказаними компетентностями.
Інтегральна комиетентність
Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з 

агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності
ЗК 1. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки 
(рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, 
овочівництво, грунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист 
рослин).
ЗК 2. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та здійснювати 
технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції.
ЗК 4. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 
сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.
ЗК 5. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та 
практичні, виробничі і дослідні дані у галузях сільськогосподарського виробництва.
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
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ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Фахові компетентності
ФК 1. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки 
(рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, 
овочівництво, грунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист 
рослин).
ФК 2. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та здійснювати 
технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції.
ФК 4. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 
сільськогосподарських рослин для розв'язання виробничих технологічних задач.
ФК 5. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та 
практичні, виробничі і дослідні дані у галузях сільськогосподарського виробництва.
ФК 6. Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних з 
технологічними та селекційними процесами в агрономії.
ФК 7. Здатність науково обгрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з 
урахуванням їх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.
ФК 8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування 
сільськогосподарських культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей та 
використання як теоретичних, так і практичних методів.
ФК 9. Здатність управляти комплексними діями або проектами, відповідальність за 
прийняття рішень у конкретних виробничих умовах.

Політика курсу. Для одержання високого рейтингу необхідно виконувати наступні 
умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; брати активну участь у 
навчальному процесі; своєчасно виконувати навчальні завдання; не покладатися лише на 
механічну пам'ять, не зазубрювати матеріал, а намагатися осмислити його; не відволікатися 
на сторонні справи під час занять; приділяти належну увагу завданням для самостійної 
роботи.

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Кормовиробництво як галузь і наука.
2. Сучасні методи оцінки кормів.
3. Зернофуражні культури.
4. Нетрадиційні (малопоширені) кормові культури.
5. Основи лучного кормовиробництва. Класифікація кормових угідь.
6. Кормові трави. Травосумішки: значення, переваги та недоліки.
7. Раціональне використання кормових угідь. Системи поліпшення кормових угідь.
8. Технологія консервування зелених кормів. Силос, сіно, сінаж.
9. Конвеєрне виробництво зелених кормів. Насінництво кормових трав.

Орієнтовний перелік гем лабораторних робіт
1. Класифікація кормових культур.
2. Поживність кормів (визначення сухої речовини, енергетична поживність корму).
3. Поживність зернофуражних культур.
4. Коренеплоди, бульбоплоди, баштанні культури.
5. Визначення річної потреби господарства в кормах.
6. Поживність кормових трав. Методика складання травосумішок.
7. Методика розрахунків площ висіву кормових рослин.
8. Заготівля силосу.
9. Облік кормів.
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