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Анотація  курсу.  Дисципліна  «Рослинництво»  спрямована  на
формування у здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі  спеціальності
203 «Садівництво та виноградарство» загальних та фахових компетентностей
про польові культури, особливості їх росту та розвитку, вимоги до факторів
середовища,  сучасні  прийоми  та  технології  вирощування  сталих  врожаїв
кращої якості при найменших затратах праці та коштів.

Дисципліна  зорієнтована  на  вивчення  таких  питань:  завдання  та
тенденції  розвитку  рослинницької  галузі  в  Україні;  промислове  значення,
різноманітність  використання,  поширення  та  потенціали  урожайності
польових культур і  приклади їх високої реалізації  у виробництві;  еколого-
біологічні  та  агрохімічні  основи  рослинництва;  прогресивні  технології
вирощування високих та екологічно чистих урожаїв сільськогосподарських
культур у різних ґрунтово-кліматичних умовах України; сутність, принципи
та методи програмування врожаїв; вимоги державного стандарту щодо якості
рослинницької продукції та шляхи її поліпшення; заходи щодо зменшення до
мінімуму втрат урожаю під час збирання, транспортування, післязбиральної
обробки та зберігання.

Метою дисципліни «Рослинництво» є  формування у студентів знань
про польові культури, особливості їх росту та розвитку, вимоги до факторів
середовища,  сучасні  прийоми та  технології  вирощування  високих врожаїв
кращої якості при найменших затратах праці та коштів.

Завданнями  дисципліни  є:  виробництво  якісної,  екологічно  чистої
продукції  з  мінімальними  енергетичними  і  трудовими  затратами  при
максимальному виході її за одиницю часу на одиницю площі, що потребує
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широкого  впровадження  сортових,  інтенсивних,  енерго-  і
ресурсозберігаючих екологічно доцільних технологій; своєчасна і ефективна
сортозаміна  польових  культур  і  раціональне  їх  розміщення  в  сівозміні,
спрямована  на  поліпшення  умов  вирощування;  поєднання  інтенсивного
виробництва  рослинницької  продукції  з  комплексом  агротехнічних,
агрохімічних  і  меліоративних  заходів  щодо  збереження  та  відтворення
родючості  ґрунту  і  виробництва  рослинницької  продукції;  збирання  і
перевезення, високоефективне застосування добрив, засобів захисту рослин,
води для зрошення, протиерозійних заходів тощо.

Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

Спеціальність
Загальні

компетентності (ЗК)
Спеціальні (фахові)

компетентності (ФК)
Результати навчання (РН)
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ЗК  06.  Знання  та
розуміння предметної
області  та  розуміння
професійної
діяльності. 
ЗК  07.  Здатність
застосовувати  знання
у  практичних
ситуаціях.
ЗК  10.  Здатність
працювати в команді.

ФК  03.  Здатність
використовувати  на
практиці  основні
біологічні  і
агротехнологічні
концепції,  правила  і
теорії,  пов’язані  з
плодовими,  овочевими
рослинами  і
виноградом.
ФК  06.  Здатність
застосовувати  методи
статистичної  обробки
дослідних  даних,
пов’язаних  з
технологічними  та
селекційними
процесами  у
плодівництві,
овочівництві  і
виноградарстві. 
ФК  07.  Здатність
науково  обґрунтовано
використовувати
добрива  та  засоби
захисту  рослин  з
урахуванням  їхніх
хімічних  і  фізичних
властивостей  та впливу
на  навколишнє
середовище.

РН07.  Демонструвати  знання  і
розуміння  принципів
фізіологічних  процесів  рослин  в
обсязі,  необхідному  для
досягнення  інших  результатів
навчання, передбачених освітньою
програмою.
РН08.  Володіти  методами
опрацювання даних у
садівництві і виноградарстві.
РН09.  Володіти  методами
спостереження, опису,
ідентифікації,  класифікації,  а
також культивування
об’єктів  і  підтримання
стабільності плодоовочевих
агроценозів  із  збереженням
природного різноманіття.
РН12.  Проектувати  й
організовувати технологічні
процеси вирощування насіннєвого
та посадкового
матеріалу  плодоовочевих  культур
та винограду
відповідно до встановлених вимог.
РН17.  Володіти  знаннями  і
навичками, необхідними для
вирішення  виробничих  завдань,
пов’язаних з
професійною діяльністю.

Орієнтовний перелік тем лекцій
1.Загальна характеристика зернових культур. Пшениця.
2. Господарське значення, біологія та технологія вирощування ячменю

та вівса.
3.  Господарське  значення,  біологія  та  технологія  вирощування

кукурудзи.
4. Господарське значення, біологія та технологія вирощування гороху.



5. Бульбоплідні культури. Біологія і технологія вирощування картоплі.
6.  Технічні  культури.  Біологія  і  технологія  вирощування  цукрових

буряків.
7.  Олійні  культури.  Господарське  значення,  біологія  та  технологія

вирощування соняшника.
8. Ефіроолійні культури. Господарське значення, біологія та технологія

вирощування коріандру.

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять
1. Морфологічні відмінності хлібів першої і другої групи. Пшениця.
2. Ячмінь. Овес.
3. Кукурудза. Сорго.
4. Горох. Визначення видів та різновидів.
5. Картопля.
6. Цукрові буряки.
7. Соняшник. Ріпак. Гірчиця.
8. Сафлор, арахіс, мак, кунжут, перила, лялеманція.

Політика курсу
 Відвідування  занять  є  обов’язковим  компонентом  оцінювання.  За
пропуски  занять  без  поважної  причини  здобувач  вищої  освіти  буде
неатестований  з  даної  дисципліни.  Усі  пропущені  заняття  мають  бути
відпрацьовані під час консультацій або на Освітньому порталі університеті.
 Через  об’єктивні  причини  (наприклад,  карантин,  хвороба,  участь  у
конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може
відбуватись в on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням
системи Moodle або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних
платформ чи технологій за погодженням із викладачем курсу. 
 Списування під час виконання контрольних заходів,  диференційованого
заліку та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів,
комунікаційних засобів тощо.
 Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
 Здобувач  вищої  освіти  повинен  дотримуватися  академічної  етики:
виявляти  дисциплінованість,  вихованість,  доброзичливість,  чесність,
відповідальність, дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду
ТДАТУ, виконувати графік освітнього процесу.
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