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1 Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 

Основним шляхом збільшення виробництва продукції рослинництва в Україні є 

стабільне підвищення врожайності. Серед головних чинників зростання врожайності 

важливе місце займає інтенсифікація вирощування польових культур на основі техніко-

економічного переоснащення АПК, відтворення і поліпшення родючості ґрунту, 

ефективного використання осушених і зрошуваних земель, досягнень селекції. Рослинництво 

– профілююча навчальна дисципліна на агрономічних факультетах, яка формує у студентів 

знання та уміння із проведення технологічних заходів для максимальної реалізації 

біологічного потенціалу урожайності вирощуваних культур. 

Рослинництво з основами кормовиробництва та луківництва. Код ОК 2.10 

Кількість кредитів - 5 

Час і місце проведення : 5 семестр, відповідно до розкладу 

Веб-сайт курсу http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1232 

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=119 
*Примітка – для входу на портал потрібен логін і пароль. 

 

2 Мета викладання дисципліни 

Надання студентам теоретичних знань стосовно вирощування основних 

сільськогосподарських культур, закладання основ програмування врожаю та його основних 

принципів і методик. 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. 

 

3 Завдання вивчення дисципліни 

Завданнями дисципліни є надання інформації про біологічні особливості головних 

сільськогосподарських культур, що вирощують в Україні та про сучасні технології 

вирощування сільськогосподарських культур залежно від особливостей агрокліматичної 

зони господарювання, навчити студента методичним основам досліджень в рослинництві. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- 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; 

вміти: 

- дотримуватись та з високою ефективністю реалізовувати сучасні прогресивні 

технології вирощування польових культур в умовах різних форм власності і 

господарювання; 

- науково обґрунтовувати за конкретних природничих та ресурсних умов 

господарства, програмувати дійсно можливу врожайність сільськогосподарських культур; 

- здійснювати біологічний контроль за станом посівів та управляти процесами 

формування врожаю; 

- забезпечувати високу економічну ефективність впроваджуваних технологій та їх 

екологічну чистоту; 

- розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат 

рослинницької продукції. 

 

http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1232
http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=119
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4 Результати навчання-компетентності 

Після освоєння дисципліни студенти повинні мати наступні компетентності:  

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 10.Здатність працювати в команді. 

ЗК 11.Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ФК 1. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки 

(рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія,плодівництво, 

овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист 

рослин). 

ФК 2. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та 

здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції. 

ФК 3. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, 

правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин. 

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. 

 

5 Пререквізити (Prerequisite) 

Дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння 

досліджуваної дисципліни: ґрунтознавство з основами геології, мікробіологія, фізіологія 

рослин, землеробство, ентомологія, агрохімія, ботаніка, фітопатологія, селекція, меліорація, 

сільськогосподарські машини. 

 

6 Постреквізити (Postrequisite) 

Дисципліни, для вивчення яких потрібні знання, уміння й навички, що здобуваються 

по завершенню вивчення дисципліни рослинництво з основами кормовиробництва та 

луківництва: системи удобрення, інтегрований захист рослин, проектування технологічних 

процесів у рослинництві, системи сучасних інтенсивних технологій. 

 

7 Інформація про викладача  

Білоусова Зоя Володимирівна, к.с.-г.н., старший викладач кафедри «Рослинництво 

імені професора В.В. Калитки» 

zoia.bilousova@tsatu.edu.ua 

Галузь наукових інтересів: 

− вивчення впливу факторів інтенсифікації на продуктивність 

сільськогосподарських культур в Степовій зоні України. 

http://www.tsatu.edu.ua/rosl/people/zolotuhina-zoja-volodymyrivna/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:%3C?php%20get_post_meta(%20get_the_ID(),%20%27people_email%27,%20true%20)?%3E
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/people/zolotuhina-zoja-volodymyrivna/
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8 Структура курсу  

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. 

1 

Лекція 1 

Теоретичні основи рослинництва. 

Класифікація с-г культур. 

Агротехнічні основи рослинництва 

2 - - - - 

Лабораторна робота 1 
Загальна характеристика зернових 

злакових культур.  
- 2 - - 6,0 

Самостійна робота 1 

Вплив на кількість та якість 

врожаю сільськогосподарських 

культур попередників, розміщення 

посівів у системі 

землекористування. 

- - - 7 1,0 

2 

Лекція 2 
Загальна характеристика зернових 

культур 
2 - - - - 

Лабораторна робота 2 

Морфологічні відміни хлібів 

першої і другої групи. Ріст і 

розвиток зернових культур 

- 2 - - 6,0 

Самостійна робота 2 

Класифікація 

сільськогосподарських польових 

культур за екологічними 

особливостями. Комплектування 

машино-тракторних агрегатів. 

- - - 7 1,0 

3 

Лекція 3 
Господарське значення, біологія та 

технологія вирощування пшениці 
2 - - - - 

Лабораторна робота 3 Пшениця. Жито і тритікале - 2 - - 6,0 

Самостійна робота 3 

Перспективні сорти озимих 

пшениці, жита, ячменю. 

Підрізновиди жита зернового. 

Зимово-весняна діагностика стану 

посівів озимих зернових культур 

- -  7 1,0 

4 

Лекція 4 

Господарське значення, біологія та 

технологія вирощування жита і 

тритікале 

2 - - - - 

Лабораторна робота 4 Ячмінь та овес - 2 - - 6,0 

Самостійна робота 4 

Походження злакових культурних 

рослин. Особливості розвитку 
озимих хлібів восени і навесні. 

- - - 7 1,0 

5 

Лекція 5 

Господарське значення, біологія та 

технологія вирощування ячменю та 

вівса 

2 - - - - 

Лабораторна робота 5 

Посівні якості насіння. Визначення 

біологічної врожайності зернових 

культур та її структури. 

- 2 - - 6,0 

Самостійна робота 5 

Особливості вирощування 

низькорослих сортів ячменю. 

Особливості вирощування ячменю 

з підсівом багаторічних трав. 

Різновиди ячменю. Сорти вівсу та 

їх морфологічні ознаки. 

- - - 7 1,0 

6 Самостійна робота 6 

Методи контролю за достиганням 

зерна. Очищення і сортування 

насіння різних 
сільськогосподарських культур. 

- - - 10 2,5 

7 
Самостійна робота 7 

Строки і способи сівби, норми 

висіву, глибина загортання насіння, 

розміщення рослин в посівах. 

- - - 10 2,5 

ПМК 1 Підсумковий контроль за змістовий     10 
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модуль 1 

Всього за змістовий модуль 1 – 75 год. 10 10 - 55 50 

Змістовий модуль 2. 

8 

Лекція 6 
Господарське значення, біологія та 

технологія вирощування кукурудзи 
2 - - - - 

Лабораторна робота 6 Кукурудза - 2 - - 6,0 

Самостійна робота 8 
Технологія вирощування 
кукурудзи при зрошенні. 

- - - 7 1,0 

9 

Лекція 7 

Господарське значення, біологія та 

технологія вирощування сорго і 

проса 

2 - - - - 

Лабораторна робота 7 Сорго. Просо - 2 - - 6,0 

Самостійна робота 9 
Післяукісне і післяжнивне 

вирощування проса. 
- - - 7 1,0 

10 

Лекція 8 

Господарське значення, біологія та 

технологія вирощування рису і 

гречки 

2 - - - - 

Лабораторна робота 8 Рис і гречка - 2 - - 6,0 

Самостійна робота 10 

Спеціалізовані сівозміни. Строки 

та агротехнічні вимоги до 

затоплення рису. Особливості 

інтенсивної технології 

вирощування рису. 

- - - 7 1,0 

11 

Лекція 9 

Загальна характеристика зернових 

бобових культур. Біологія і 
технологія вирощування гороху. 

2 - - - - 

Лабораторна робота 9 
Загальна характеристика бобових 

культур. Горох. 
- 2 - - 6,0 

Самостійна робота 11 
Нові та перспективні форми і сорти 

гороху. 
- - - 7 1,0 

12 

Лекція 10 
Біологія і технологія вирощування 

сої та квасолі. 
2 - - - - 

Лабораторна робота 

10 
Соя, квасоля. Сочевиця, нут, чина. - 2 - - 6,0 

Самостійна робота 12 
Квасоля: біологія та технологія 

вирощування. 
- - - 7 1,0 

13 Самостійна робота 13 

Кормові боби: біологія і технологія 
вирощування Люпин: морфологія, 

біологічні особливості, видовий 

склад, технологія вирощування. 

- - - 10 2,5 

14 

Самостійна робота 14 
Біологія і технологія вирощування 

сочевиці, чини, нуту. 
- 2 - 10 2,5 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за змістовий 

модуль 2 
    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 75 год. 10 10 - 55 50 

Залік - 

Всього з навчальної дисципліни – 150 год. 100 

 

9 Методи і форми викладання 

Лекції (проблемні, оглядові, узагальнюючи, лекції-дискусії), а також лекція-екскурсія, 

робота з малими групами, опитування, завдання, тести, лабораторні та практичні заняття, 

навчально-польова практика. Для забезпечення цього процесу для студентів підготовлені 

різноманітні матеріали, зокрема, наочні роздаткові матеріали, презентації, відео-файли, 

заняття із застосуванням телекомунікаційної техніки, дослідницькі методи, робота в Internet 

аудиторіях – електронні лекції, лабораторні роботи, дистанційні консультації й ін. 

 

10 Політика курсу 

Для одержання високого рейтингу необхідно виконувати наступні умови:   

− не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; 
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− 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;  

− поважливе ставлення до думки інших членів студентського колективу; 

− не користуватися електронними гаджетами під час занять; 

− приділяти належну увагу завданням для самостійної роботи. 

 

11 Форма контролю знань  

Поточний контроль - протягом кожного заняття (ЗМ-1 – 30 балів, ЗМ-2 – 30 балів). 

Підсумковий модульний контроль – 2 модуля (ПМК-1 – 10 балів, ПМК-2 –10 балів) 

Контроль самостійної роботи - протягом кожного заняття (СРС-1 – 10 балів, СРС-2 – 

10 балів). Підсумковий контроль – диференційований залік. 

 

12 Шкала оцінок 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала рейтингу ТДАТУ 
Оцінка за шкалою 

ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 A 5 (відмінно) 

82-89 B 
4 (добре) 

75-81 C 

67-74 D 
3 (задовільно) 

60-66 E 

35-59 FX 
2 (незадовільно) (з можливістю 

повторного перескладання) 

0-34 F 
2 (незадовільно) (з обов’язковим 

повторним вивченням курсу) 

 

 

13 Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1.  Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур / За 

ред. В.В. Лихочвора, В.Ф. Петриченка. Львів: НВФ «Українські технології», 2010. 1088 с. 

2. Рослинництво: Лабораторно-практичні заняття: навч.посіб. / Д.М. Алімов, М.А. 

Білоножко, М.А. Бобро та ін.; за ред. М.А. Бобро та ін. К.: Урожай, 2001. 392 с. 

3. Рослинництво: практикум (лабораторно-практичні заняття) / Зінченко О.І., 

Коротєєв А.В., Каленська С.М. та ін.; за ред. О.І. Зінченка. Вінниця: Нова Книга, 2008. 536 с. 

4. Зерновиробництво / Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф., Іващук П.В. Львів: НВФ 

«Українські технології», 2008. 624 с. 

5.  Рослинництво: лабораторно-практичні заняття. Ч.1. Зернові культури. 

Навч.посіб. / За ред.. Г.К. Фурсової. Харків: ТО Ексклюзив, 2004. 380 с. 

6. Рослинництво: лабораторно-практичні заняття. Ч.2. Технічні та кормові 

культури. Навч.посіб. / За ред.. Г.К. Фурсової. Харків: ТО Ексклюзив, 2008. 356 с. 

7.  Рослинництво з основами технології переробки. Практикум: навчальний 

посібник / За ред. А.В. Мельника. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 384 с.  

8. Морфофизиология растений. Морфофизиологический анализ этапов 

органогенеза различных жизненных форм покрытосеменных растений / М.Ф. Куперман. М.: 

Высшая школа, 1984. 240 с.  

9.  Рослинництво: підручник / Каленська С.М., Шевчук О.Я., Дмитришак М.Я.; за 

ред.. О.Я. Шевчука. К.: НАУУ, 2005. 502 с. 
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10.  Майсурян Н.А. Растениеводство (лабораторные занятия) / Н.А. Майсурян. М.: 

Сельхозгиз, 1960. 384 с.  

11.  Рослинництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з 

дисципліни «Рослинництво» для студентів ОКР «Бакалавр» з напряму підготовки  6.090101 

«Агрономія» денної та заочної форми навчання. Частина 1 «Зернові культури» / Л.В. 

Тодорова, Т.В. Герасько, Л.А. Покопцева. Мелітополь: ТДАТУ, 2013. 94 с. 

12.  Рослинництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот для 

студентів ОКР «Бакалавр» з напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» денної та заочної 

форми навчання. Частина 2 «Бобові та технічні культури» / Л.В. Тодорова, Т.В. Герасько, 

З.В. Золотухіна. Мелітополь: ТДАТУ, 2013. 81 с. 

13. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua  

14. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/  

15. Методичний кабінет кафедри «Рослинництво ім. професора В.В. Калитки». 

16. Сайт кафедри «Рослинництво імені професора В.В. Калитки» 

http://www.tsatu.edu.ua/rosl/ 

 

14 Інформаційний пакет до дисципліни 

 

Інформаційний пакет до дисципліни розміщений на Веб-сайті курсу і включає 

календарно-тематичний план дисципліни (структура); завдання для самостійної роботи з 

методичними рекомендаціями; питання до ПМК-1 та ПМК-2; література базова та 

допоміжна; тексти лекцій з вказівкою назв тем та планів лекцій та практичних робіт у 

відповідності до календарно-тематичного плану; тестовий комплекс з дисципліни. 

http://nip.tsatu.edu.ua/
http://nip.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/
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