
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:; 
2. Назва: Рослинництво та механіка рослинних матеріалів; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: І; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Солодка Т.М., к.с.г.-н., доцент  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним розкрити 

сутність рослинництва та умов його ефективного застосування, що спрямоване на підвищення ґрунтової 

родючості і урожайності сільськогосподарських культур. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Ґрунтознавство з основами 
геології», «Землеробство», «Система застосування добрив», «Методика агрохімічних досліджень», 
«Ботаніка», «Фізіологія рослин», «Агрохімія»; 
12. Зміст курсу: Стан і завдання галузі рослинництва. Теоретичні основи. Еколого-біологічні основи 
рослинництва. Агробіологічні основи інтенсифікації рослинництва. Агротехнічні основи 
рослинництва. Основи насіннєзнавства Біологічні та фізіологічні особливості насіння Основи 
програмування врожаю. Оцінка зовнішніх факторів при розрахунку врожаю. Агробіологічне та 
агрохімічне обґрунтування величини програмування врожаю. Біологія і технологія вирощування 
озимих хлібів. Біологія і технологія вирощування ранніх ярих зернових культур. Біологія і технологія 
вирощування пізніх ярих зернових культур. Біологія і технологія вирощування зернобобових культур. 
Біологія і технологія вирощування коренеплодів. Біологія і технологія вирощування бульбоплодів. 
Біологія і технологія вирощування ранніх олійних культур. Біологія і технологія вирощування олійних 
культур. Біологія і технологія вирощування прядивних культур. Біологія і технологія вирощування 
багаторічних бобових трав. Біологія і технологія багаторічні злакові трави. Біологія і технологія 
вирощування однорічних трав. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур: навч. 
посібник / В. В. Лихочвор. – К., 2004. –800 с. 

2. Рослинництво. Інтенсивна технологія вирощування польових і кормових культур: Навч. посібник 
/За ред. М.А. Білоножка. – К.: Вища школа, 1990. – 292 с. 

3. Рослинництво з основами програмування врожаю / О. Г. Жатов, Л. Т.Глущенко, Г.О. Жатова та 
ін.; За ред. О.Г. Жатова. – К.: Урожай, 1995. – 256 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
42 год. лекцій, 42 год. лабораторних робіт, 126 год. самостійної роботи. Разом – 210 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів…. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 Підсумковий контроль: залік в кінці І семестру. 

 Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування  
16. Мова викладання: українська. 
 
 
Завідувач кафедри                                                       Т.М. Колесник, к.с.-г.н., доцент 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: _; 
2. Title: Plant and mechanics of plant materials; 
3. Type.  The normative; 
4. Higher education level: І (bachelor's degree);  
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 
6. Semester when the discipline is studied: І; 
7. Number of established ECTS credits: 3; 
8. Lecturer name, academic degree and position. Tetiana Solodka, PhD, Associate professor. 
9. Results of studies … 
Forming for the student of theoretical bases and practical skills of opening of essence of plant-grower and 
terms of him effective application that is sent to the increase of the ground fertility and productivity of 
agricultural cultures. 
10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Soil science with bases of geology", 
"Agriculture", "System of application of fertilizers", "Methodology of agrochemical researches", "Botanist", 
"Phytophysiology",  "Chemistry". 
12. Course contents: State and task to industry of plant-grower. Theoretical bases. Еколого-біологічні bases 
of plant-grower. Agrobiological bases of intensification of plant-grower. Agrotechnical bases of plant-grower. 
Bases of насіннєзнавства are the Biological and physiology features of seed  
Bases of programming of harvest. An estimation of external factors is at the calculation of harvest. 
Agrobiological and agrochemical ground of size of programming of harvest. Biology and technology of 
growing of winter-annual breads. Biology and technology of growing of early spring grain-crops. Biology and 
technology of growing of late spring grain-crops. Biology and technology of growing of leguminous plants. 
Biology and technology of growing of root crops. Biology and technology of growing of бульбоплодів. 
Biology and technology of growing of early oil-bearing cultures. Biology and technology of growing of oil-
bearing cultures. Biology and technology of growing of cultures of прядивних. Biology and technology of till 
of long-term leguminous herbares. Biology and technology are long-term to the cereal 
13. Recommended educational editions  
1. Likhchvor VV Plant growing. Cultivation technologies of crops: textbook. manual / VV Likhchvor. - K., 
2004. –800 p. 
2. Crop. Intensive technology of cultivation of field and forage crops: Educ. manual / Edited by MA. Snow 
White. - K .: High School, 1990. - 292 p. 
3. Crop production with the basics of crop programming / OG Zhatov, L.T.Glushchenko, G.O. Zhatov, etc .; 
Edited OG Harvesting. - K .: Harvest, 1995. - 256 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 16 hours lectures, 14 hours practical 
work, 60 hours. Independent work. Total - 90 hours. 
Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual assignments, implementation of 
business and role-playing games, case-methods, individual and group research tasks, use of multimedia tools 
15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. 

 Final control (40 points): test credit at the end of the first semester. 

 Current control (60 points): testing, polling    
16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 
 
Head of the department                                                    T.M. Kolesnik  PhD, Associate Professor  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


