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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS- 

7,0 

Галузь знань: 
0901 "Сільське 

господарство і 

лісництво"  

Напрям 
підготовки: 
6.090101 

«Агрономія» 

Нормативна 

Модулів – 3 Рік підготовки: 

Змістових модулів - 
3 

2-ий 3-ий 3-ий 4-ий 

Загальна кількість 
годин  - 210 

Семестр 

 
 
 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних –  4 

             СРС –  5 

 
 
 
  
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: 
бакалавр 

4-ий 5-ий 5-ий 6-ий 

Лекції 

24 

год. 

18 

год. 

8 

год. 

8 год. 

Практичні 

24 

год. 

18 

год. 

8 

год. 

8 год. 

Самостійна робота 

72 

год. 

54 

год. 

44 

год. 

40 

год. 

 

Вид контролю 

іспит залік іспит залік 

    Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить:   

      для денної форми навчання – 40% до 60%; 

      для заочної форми навчання – 5% до 95%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни „Рослинництво з 

основами луківництва” є надання студентам теоретичних знань стосовно 

вирощування основних сільськогосподарських культур, закладання основ 

програмування врожаю та його основних принципів та методики. 

   Основні завдання навчальної дисципліни „Рослинництво з 

основами луківництва”: 

1 – засвоєння студентами основ рослинництва; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 – вивчення технології вирощування сільськогосподарських 

культур; 

3 – з'ясування методів програмування, як основ управління 

продуктивним процесом і отримання планового урожаю; 

4 – з'ясування механізмів впливу природних факторів на 

запрограмований урожай; 

5 – вивчення морфологічних та біологічних особливостей основних 

культур. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

• стан і перспективи розвитку рослинництва; 

• морфологічні і біологічні особливості польових культур, 

поширення, їх різноманітність, шляхи використання продукції та 

потенціал урожайності; 

• основні фактори, що впливають на величину врожаю; 

• основи програмування врожаю в різних природно-кліматичних 

зонах; 

• сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур; 

• заходи підвищення економічної ефективності технології 

вирощування сільськогосподарських культур. 

вміти: 

• розробляти технології вирощування сільськогосподарських 

культур; 

• оцінювати ґрунтово-кліматичні умови зони вирощування 

сільськогосподарських культур; 

• визначити урожай залежно від структури посівів; 

• прогнозувати урожай основних сільськогосподарських культур за 

різних умов вирощування; 

• здійснювати біологічний контроль за станом посівів та управляти 

процесами формування врожаю. 

     Зв'язок з іншими дисциплінами: екологія; геохімія; фізика з 

основами біофізики; агрохімія; ґрунтознавство з основами геології;  система 

застосування добрив; землеробство на меліорованих землях, 

фітофармакологія, агрохімія. 
 

2. Програма навчальної дисципліни 
1 семестр 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи рослинництва 
Тема 1. Стан і завдання галузі рослинництва. Теоретичні основи. 

Рослинництво, як наука. Зв'язок рослинництва із суміжними 

дисциплінами. Напрямки стратегії рослинництва . Поняття про 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



культуру рослин. Принципи класифікації польових культур. 

Ботаніко-біологічні основи рослинництва. Агрокліматичне 

районування культур. Чинники, що регулюють ріст і розвиток 

рослин. Функції кореневої системи у формуванні врожаю. 

Структура рослин, посіву і врожаю. 

Тема 2. Еколого-біологічні основи рослинництва. 
   Визначення та основні поняття екології. Вимоги рослин до умов 

навколишнього середовища. Біологічні особливості польових 

культур. 

Тема 3. Агробіологічні основи інтенсифікації рослинництва. 
 Поняття і зміст технології вирощування сільськогосподарських 

культур. Наукові та біологічні основи технології вирощування 

сільськогосподарських культур 

Тема 4 . Агротехнічні основи рослинництва.  

     Поняття і зміст технології вирощування польової культури. 

Агротехнічні чинники технології вирощування 

сільськогосподарських культур Наукові основи інтенсивних 

технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

Особливості первинної переробки і зберігання рослинницької 

продукції. 

Тема 5 .  Основи насіннєзнавства  

     Предмет і завдання насіннєзнавства. Насіння в ботанічному і 

господарському розумінні. Роль якісного посівного матеріалу в 

підвищенні продуктивності посівів. Характеристика плодів і 

насіння основних польових культур.  

Тема 6 .  Біологічні та фізіологічні особливості насіння 

Формування і достигання насіння. Післязбиральне достигання, 

спокій, довговічність та проростання насіння. Вплив природних 

факторів та агротехніки вирощування на якість насіння. Методи 

визначення якості посівного матеріалу. Документація на сортове 

насіння. Заходи підготовки насіння до сівби та зберігання. 

Особливості підготовки насіння пестицидами. 

Змістовий модуль 2. Наукові основи програмування врожаю 
Тема 7. Основи програмування врожаю. 

Програмування як метод управління продуктивними процесами 

і отримання планового урожаю. Значення комплексу умов і 

факторів для отримання планового врожаю. Програма і принцип 

побудови технології вирощування програмованого врожаю 

сільськогосподарських культур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  8. Оцінка зовнішніх факторів при розрахунку врожаю 

    Фактори та етапи програмування. Етапи оцінки ґрунтово-

кліматичних ресурсів. Сонячна радіація і врожай. Розрахунок 

величини запрограмованого урожаю по приходу фотосинтетично-

активної радіації. Коефіцієнт використання ФАР. 

Вологозабеспеченість посівів і урожай. Біогідротермічний та 

біокліматичний потенціал продуктивності. 

       Тема 9. Агробіологічне та агрохімічне обґрунтування величини 

програмування врожаю. 

     Структура посівів і урожаю. Групи елементів впливу на 

формування врожаю. Визначення величини врожаю за 

фітоценотичними зв’язками. Програмування врожайності з 

врахуванням родючості ґрунту. Бонітування ґрунту. Науково-

обґрунтовані рівні програмованого врожаю і його якість. 

      
Змістовий модуль 3. Морфологічні і біологічні особливості та 

технології вирощування сільськогосподарських культур. 

     Тема 10. Біологія і технологія вирощування озимих хлібів. 

     Народно-господарське значення. Морфологічні особливості. 

Біологічні особливості: вегетаційний період, особливості росту і 

розвитку, вимоги до тепла, світла, ґрунту, живлення. Стійкість до 

несприятливих факторів середовища, хвороб і шкідників. Сортовий 

склад і біологічний потенціал культури. Озима пшениця, озиме 

жито, озимий ячмінь, тритикале. 
     Тема 11. Біологія і технологія вирощування ранніх ярих 

зернових культур. 

     Народно-господарське значення. Морфологічні особливості. 

Біологічні особливості: вегетаційний період, особливості росту і 

розвитку, вимоги до тепла, світла, ґрунту, живлення. Стійкість до 

несприятливих факторів середовища, хвороб і шкідників. Сортовий 

склад і біологічний потенціал культури. Яра пшениця, ярий ячмінь, 

овес, яре тритикале. 
     Тема 12. Біологія і технологія вирощування пізніх ярих 

зернових культур. 

     Народно-господарське значення. Морфологічні особливості. 

Біологічні особливості: вегетаційний період, особливості росту і 

розвитку, вимоги до тепла, світла, ґрунту, живлення. Стійкість до 

несприятливих факторів середовища, хвороб і шкідників. Сортовий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



склад і біологічний потенціал культури. Кукурудза, просо, сорго, 

рис, гречка. 
2 семестр 

Тема 13. Біологія і технологія вирощування зернобобових культур. 

     Народно-господарське значення. Морфологічні особливості. 

Біологічні особливості: вегетаційний період, особливості росту і 

розвитку, вимоги до тепла, світла, ґрунту, живлення. Стійкість до 

несприятливих факторів середовища, хвороб і шкідників. Сортовий 

склад і біологічний потенціал культури. Горох, соя, квасоля, 

кормові боби, люпин, сочевиця, чина, нут. 
     Тема 14 Біологія і технологія вирощування коренеплодів. 

     Народно-господарське значення. Морфологічні особливості. 

Біологічні особливості: вегетаційний період, особливості росту і 

розвитку, вимоги до тепла, світла, ґрунту, живлення. Стійкість до 

несприятливих факторів середовища, хвороб і шкідників. Сортовий 

склад і біологічний потенціал культури. Цукрові буряки, кормові 

коренеплоди: буряки, морква, бруква, турнепс. 
Тема 15. Біологія і технологія вирощування бульбоплодів. 

     Народно-господарське значення. Морфологічні особливості. 

Біологічні особливості: вегетаційний період, особливості росту і 

розвитку, вимоги до тепла, світла, ґрунту, живлення. Стійкість до 

несприятливих факторів середовища, хвороб і шкідників. Сортовий 

склад і біологічний потенціал культури. Картопля, топінамбур, 

батат. 
     Тема 16. Біологія і технологія вирощування ранніх олійних 

культур. 

     Народно-господарське значення. Морфологічні особливості. 

Біологічні особливості: вегетаційний період, особливості росту і 

розвитку, вимоги до тепла, світла, ґрунту, живлення. Стійкість до 

несприятливих факторів середовища, хвороб і шкідників. Сортовий 

склад і біологічний потенціал культури. Яра пшениця, ярий ячмінь, 

овес, яре тритикале. 
     Тема 17. Біологія і технологія вирощування олійних культур. 

     Народно-господарське значення. Морфологічні особливості. 

Біологічні особливості: вегетаційний період, особливості росту і 

розвитку, вимоги до тепла, світла, ґрунту, живлення. Стійкість до 

несприятливих факторів середовища, хвороб і шкідників. Сортовий 

склад і біологічний потенціал культури. Соняшник, ріпак, гірчиця, 

редька олійна, льон олійний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Тема 18. Біологія і технологія вирощування прядивних культур. 

     Народно-господарське значення. Морфологічні особливості. 

Біологічні особливості: вегетаційний період, особливості росту і 

розвитку, вимоги до тепла, світла, ґрунту, живлення. Стійкість до 

несприятливих факторів середовища, хвороб і шкідників. Сортовий 

склад і біологічний потенціал культури. Льон-довгунець, коноплі, 

бавовник. 
     Тема 19 Біологія і технологія вирощування багаторічних 

бобових трав. 

     Народно-господарське значення. Морфологічні особливості. 

Біологічні особливості: вегетаційний період, особливості росту і 

розвитку, вимоги до тепла, світла, ґрунту, живлення. Стійкість до 

несприятливих факторів середовища, хвороб і шкідників. Сортовий 

склад і біологічний потенціал культури. Конюшина лучна, 

конюшина біла, люцерна, експарцет.  
Тема 20. Біологія і технологія багаторічні злакові трави. 

     Народно-господарське значення. Морфологічні особливості. 

Біологічні особливості: вегетаційний період, особливості росту і 

розвитку, вимоги до тепла, світла, ґрунту, живлення. Стійкість до 

несприятливих факторів середовища, хвороб і шкідників. Сортовий 

склад і біологічний потенціал культури. Тимофіївка лучна, 

костриця лучна, стоколос безостий, райграс. 
     Тема 21. Біологія і технологія вирощування однорічних трав. 

     Народно-господарське значення. Морфологічні особливості. 

Біологічні особливості: вегетаційний період, особливості росту і 

розвитку, вимоги до тепла, світла, ґрунту, живлення. Стійкість до 

несприятливих факторів середовища, хвороб і шкідників. Сортовий 

склад і біологічний потенціал культури. Вика яра, конюшина 

однорічна, вика озима, суданська трава, райграс однорічний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назва змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

∑ у тому числі ∑ у тому 

числі 

лек пр ср л п

р 

ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 семестр 
МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Глобальні функції ґрунтів 

Тема 1. Стан і завдання 

галузі рослинництва 
11 2 2 7 9  - 8 

Тема 2. Еколого-біологічні 

основи рослинництва 
11 2 2 7 9  1 8 

Тема 3. Агробіологічні 

основи інтенсифікації 

рослинництва 

11 2 2 7 8  - 8 

Тема 4. Агротехнічні 

основи рослинництва 
11 2 2 7 16  - 16 

Тема 5. Основи 

насіннєзнавства 
11 2 2 7 10  - 10 

Тема 6. Біологічні та 

фізіологічні особливості 

насіння 

11 2 2 7 12  1 12 

Разом – змістовий модуль 
1 

66 12 12 42 82 0 2 80 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2. Наукові основи програмування врожаю 

Тема 7. Основи 

програмування врожаю. 

10 2 2 6 12 1 - 11 

Тема 8. Оцінка зовнішніх 

факторів при розрахунку 

врожаю 

14 2 2 10 5 1 2 2 

Тема 9. Агробіологічне та 

агрохімічне обґрунтування 

величини програмування 

10 2 2 6 1 - - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



врожаю 
Разом – змістовий модуль 
2 

34 6 6 22 18 2 2 14 

МОДУЛЬ 3 
Змістовий модуль 3. Морфологічні і біологічні особливості та 

технології вирощування сільськогосподарських культур. 
Тема 10. Біологія і 

технологія вирощування 

озимих хлібів 

9 2 2 5 11 - 1

- 

10 

Тема 11. Біологія і 

технологія вирощування 

ранніх ярих зернових 

культур 

9 2 2 5 10 1 - 9 

Тема 12. Біологія і 

технологія вирощування 

пізніх ярих зернових 

культур 

10 2 2 6 11 1  10 

2 семестр 
Тема 13. Біологія і 

технологія вирощування 

зернобобових культур. 

10 2 2 6 11 1  10 

Тема 14 Біологія і 

технологія вирощування 

коренеплодів. 

9 2 2 5 10 1  9 

         

Тема 15. Біологія і 

технологія вирощування 

бульбоплодів. 

9 2 2 5 1   1 

Тема 16. Біологія і 

технологія вирощування 

ранніх олійних культур. 

9 2 2 5 11 1  10 

Тема 17. Біологія і 

технологія вирощування 

олійних культур. 

9 2 2 5 11 1  10 

Тема 18. Біологія і 

технологія вирощування 

прядивних культур. 

9 2 2 5 2  1 1 

Тема 19 Біологія і 9 2 2 5 11   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



технологія вирощування 

багаторічних бобових трав. 
Тема 20. Біологія і 

технологія багаторічні 

злакові трави. 

9 2 2 5 11  1 10 

Тема 21. Біологія і 

технологія вирощування 

однорічних трав. 

9 2 2 5 11  1 10 

Разом – змістовий модуль 
3 

110 24 24 62 132 6 4 100 

             Усього годин 210 42 42 12
6 

210 8 8 194 

 
5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

  денна  заочна 

1 семестр 

1 Методика відбору проб 2  

2 Фенологічні спостереження за фазами росту 4  

3 Спостереження за станом посівів   

4 Визначення біологічного врожаю 2  

5 Визначення структури врожаю 2  

6 Розрахунок норм висіву 2  

7 Основи прогнозування врожайності 

сільськогосподарських культур 

4  

8 Основи програмування урожаїв 

сільськогосподарських культур 

  

9 Розробка агротехнічної частини 

технологічної карти інтенсивної технології 

вирощування пшениці 

2  

10 Розробка агротехнічної частини 

технологічної карти інтенсивної технології 

вирощування пшениці 

2 - 

11 Розробка агротехнічної частини 

технологічної карти інтенсивної технології 

вирощування пшениці 

2 1 

12 Розробка агротехнічної частини 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



технологічної карти інтенсивної технології 

вирощування пшениці 

2 семестр 

13 Розробка агротехнічної частини 

технологічної карти інтенсивної технології 

вирощування пшениці 

2 - 

14 Розробка агротехнічної частини 

технологічної карти інтенсивної технології 

вирощування пшениці 

2 - 

15 Розробка агротехнічної частини 

технологічної карти інтенсивної технології 

вирощування пшениці 

2 1 

16 Розробка агротехнічної частини 

технологічної карти інтенсивної технології 

вирощування пшениці 

2 1 

17 Розробка агротехнічної частини 

технологічної карти інтенсивної технології 

вирощування пшениці 

2 1 

18 Розробка агротехнічної частини 

технологічної карти інтенсивної технології 

вирощування пшениці 

2 1 

19 Розробка агротехнічної частини 

технологічної карти інтенсивної технології 

вирощування пшениці 

2 1 

20 Розробка агротехнічної частини 

технологічної карти інтенсивної технології 

вирощування пшениці 

2 1 

21 Розробка агротехнічної частини 

технологічної карти інтенсивної технології 

вирощування пшениці 

2 1 

 Усього годин 42 8 

 
6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять: 0,5 год. – на 1 год. ауд. занять = 

0,5х(42+42)= 42 год.  

Підготовка до контрольних заходів: 6 год. на один кредит 6х7= 42 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостійна робота над курсом (підготовка питань, які не 

розглядаються під час аудиторних занять): 44 год. 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять: (8+8)х 0,5 год. = 8 год.;  
Підготовка до контрольних заходів – 7 кредити·6 год. = 42 год.  
Самостійна робота над курсом – 104 год. 

 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1 Зерняткові породи 7 40 

2 Кісточкові породи 7 10 

3 Горіхоплодні породи 8 20 

4 Кущові ягідні 8 10 

5 Трав’янисті ягідні 9 10 

6 Виноград 9 14 

Разом 44 104 
 

6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 
     Підсумком самостійної роботи над вивченням навчальної дисципліни 

"Рослинництво з основами луківництва" є складання письмового звіту за 

темами, вказаними у п.6.1. Загальний обсяг звіту – 6 сторінок 

друкованого або рукописного тексту. Звіт включає план, вступ, основну 

частину, висновок, список використаної літератури та додатки.  
     Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 х 297). 

Поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Захист звіту про 

самостійну роботу відбувається у терміни, обумовлені спільно 

викладачем і студентом.  

 

7. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни „Рослинництво з 

основами луківництва” використовуються інформаційно-

ілюстративний та проблемний методи навчання з застосуванням: 

• методичні вказівки; 

• лекцій у супроводі мультимедійної презентації (у 

програмі Power Point); 

• практичних робіт з використанням друкованого 

роздаткового матеріалу, фолій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 

• поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля. 

• написання і захист індивідуального завдання (для студентів заочної 

форми навчання). 

 Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 

контролів є: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що містяться в основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв'язку і 

розвитку; 

• характер відповіді на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання 

практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

     Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях та консультаціях, результати 

самостійної роботи студентів) проводиться за такими критеріями (у % 

від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 

   0% - завдання не виконано; 

   40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

   60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог; 

   80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

   100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

з практичних робіт –  шляхом захисту виконаних робіт. 

Усі форми контролю включено до 100 – бальної шкали оцінювання знань 

студентів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 Поточне тестування та самостійна робота 

С
у

м
а 

Змістовий модуль 1 Змістовий 

модуль 2 

Іспит

овий 

моду

ль 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т9 Т10 Т11 Т12 40 

Ле

к 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
0

0
 

Пр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ср 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 

∑ 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4 

Вс
ьо
го 

46 14 

 

 Поточне тестування та самостійна робота 

С
у

м
а

 
Змістовий модуль 3 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Лек 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1
0

0
 

Пр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ср 8 8 8 8 8 6 6 6 6 

∑ 12 12 12 12 12 10 10 10 10 

Всього 100 

 

      Т1, Т2 ... Т14 – теми змістових модулів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі форми  

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

Для заліку 

90-100 

з а р а х о в а н о 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту 

90-100 відмінно 

82-89 дуже добре 

74-81 добре 

64-73 задовільно 

60-63 задовільно 

35-59 не задовільно 

0-34 не задовільно 

 

 

11. Методичне забезпечення дисципліни 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни  включає: 

• інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни (ІКНМЗД); 

• методичні вказівки; 

• опорний конспект лекцій на папері; 

• опорний конспект лекцій в електронному вигляді; 

• комплект прозірок (фолій); 

• відеофільми та відеофрагменти; 

• друкований роздатковий матеріал; 

• освітньо – професійна програма підготовки бакалавра за 

напрямом підготовки 6.090101 „Агрономія” (Київ, 2011 р.); 

Рекомендована література 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.1. Базова  
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. 
 

11.2. Допоміжна література 
1.Аналіз рослин. Методичні вказівки / М.М. Кулєшов, В.С. Залізовський, 

Н.М. Гаджиєва та ін. – Харків, ХДАУ, 1999. 

2. Болотських О.С. Методика біоенергетичної оцінки технологій в 

овочівництві / О.С.Болотських, М.М. Довгаль – Харків: Видав. ХНАУ, 

2000.– 28 с. 

11.3.Інструктивно-методична 
1.Фурсова Г. К. Рослинництво: лабораторно-практичні заняття: навч. 

посібник / Г. К. Фурсова, Д. І. Фурсов, В. В. Сергєєв; за ред. Г. К. 

Фурсової. –X: Ексклюзив, 2004. – 380 с. – (Ч. І: Зернові культури). 

2. Фурсова Г. К. Рослинництво: лабораторно-практичні заняття: навч. 

посібник / Г. К. Фурсова, Д. І. Фурсов, В. В. Сергєєв; за ред. Г. К. 

Фурсової. –X: Ексклюзив, 2008. – 356 с. – (Ч. ІІ: Технічні та кормові 

культури). 

12. Інформаційні ресурси 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1.   Кабінет Міністрів України / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:     

http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України  / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.gov.ua/ 

3. Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuw.gov.ua/ 

5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан Короленка,/ 

[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44) / [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 

http://cbs.rv.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака,75) / 

[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/ 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


