
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ « Кормовиробництво та луківництво» 

для здобувачів вищої освіти першого ( бакалаврського ) рівня «Бакалавр» зі 
спеціальності 201 «Агрономія» 

Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 126 годин 3,0 кредитів 

ЄКТС 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти - 
обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Кормовиробництво та луківництво» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 

вищої освіти першого ( бакалаврського ) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 201 

«Агрономія» 

Мета навчальної дисципліни: полягає у формуванні у майбутніх 

фахівців – агрономів технологічної підготовки з питань вирощування 

основних кормових культур, виробництва високоякісних кормів з них, які є 

основою годівлі сільськогосподарських тварин і підвищення їх 

продуктивності та теоретичної бази для подальшого вивчення базових 

дисциплін, які визначають рівень спеціальної підготовки майбутнього фахівця 

Завдання навчальної дисципліни: полягає в забезпеченні 

тваринництва якісними екологічно безпечними і дешевими кормами, що 

сприятиме розвитку галузі тваринництва і вирішенню продовольчої проблеми 

в Україні, зокрема споживанню населенням фізіологічно обґрунтованих норм 

тваринницької продукції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни „Кормовиробництво та 

луківництво” студент повинен: 

знати: стан тваринництва, кормовиробництва та луківництва в Україні; 

теоретичні основи вирощування кормових рослин на орних землях і 

виробництво кормів з них; орієнтовні моделі створення лучних ландшафтів, 

сіножатей і пасовищ у різних природно-кліматичних зонах України; 

інтенсивні технології створення сіножатей і пасовищ на основі енерго- і 

ресурсозбереження; наукові основи і технологічні операції заготівлі основних 

видів кормів; основи інтенсивних і енергозберігальних технологій 

вирощування багаторічних трав на насіння; прийоми екологобезпечного 

ведення лукопасовищного господарства, екологічний стан регіону; 

уміти: проводити аналіз роботи галузі кормовиробництва та 

луківництва, давати пропозиції щодо її інтенсифікації; брати участь у 

розробленні, удосконаленні та впровадженні прогресивних технологій у 

кормовиробництві для господарств різних форм власності; сприяти 

забезпеченню високої економічної ефективності вирощування кормових 

культур та виробництва кормів із них; брати участь у створенні 



високоінтенсивних сіножатей та високопродуктивних пасовищ і раціонально 

їх використовувати; брати участь у складанні планів виробництва різних видів 

кормів, проводити їх облік та оцінювання якості. 

Практично застосовувати в конкретних умовах виробництва найбільш 

досконалі та екологічно безпечні технології вирощування кормових культур і 

травосумішок та володіти прийомами виробництва і заготівлі кормів. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Зернове господарство як основа розвитку комбікормової 

промисловості. Шляхи нарощування обсягів виробництва та 

ефективності використання зернофуражу в Україні. Особливості 

технологій вирощування зернофуражних культур. 

Тема 2. Проблема дефіциту кормового білка, шляхи її вирішення. Значення 

зернових бобових культур у нарощуванні обсягів виробництва 

кормового білка. Особливості технологій вирощування і 

використання у кормовиробництві. 

Тема 3. Значення та виробництво соковитих кормів. Корене- та бульбоплоди, 

кормові баштанні культури, їх роль у забезпеченні тваринництва 

соковитими кормами. Значення силосних культур у збільшенні 

обсягів виробництва соковитих кормів. Сучасні технології заготівлі 

силосу. 

Тема 4. Особливості використання однорічних та багаторічних бобових і 

тонконогових трав у кормовиробництві. 

Тема 5. Конвеєрне виробництво рослинної сировини на зелений корм і 

приготування консервованих кормів. 

Тема 6. Проміжні посіви кормових культур як джерело виробництва 

високоякісних кормів і підвищення ефективності використання 

землі. Змішані і сумісні посіви. Кормові сівозміни, їх типи, наукові 

основи освоєння. 

Тема 7. Народногосподарське значення луківництва. Стан та перспективи 

розвитку. 

Тема 8. Еколого-біологічна, кормова та господарська характеристика 

ботаніко-господарських груп і видів рослин сіножатей та пасовищ. 

Тема 9. Класифікація природних кормових угідь, розподіл за природними 

зонами. Характеристика основних типів. 

Тема 10. Обґрунтування та технологія проведення поверхневого поліпшення 

природних сіножатей і пасовищ. 

Тема 11. Створення сіяних сіножатей і пасовищ у системі докорінного 

поліпшення природних кормових угідь. 

Тема 12. Агробіологічні основи створення і ефективного використання сіяних 

сіножатей. 



Тема 13. Теоретичні та господарські передумови створення і раціонального 

використання культурних пасовищ. 

Тема 14. Біологічні, господарські та технологічні основи заготівлі кормів. 

Прогресивні технології заготівлі високоякісного силосу і сінажу та 

операційні технології приготування силосу і сінажу. Елементи 

новітніх технологій приготування консервованих кормів у плівкових 

рукавах. 

Тема 15. Сучасні технології заготівлі сіна. 

Тема 16. Технології виробництва штучно зневоднених кормів. Заходи щодо 

зменшення втрат поживних речовин і поліпшення якості кормів. 

Виробництво нетрадиційних видів кормів. 

Тема 17. Методи оцінювання якості кормів. Баланс кормів господарства, 

принципи його складання. 

Тема 18. Інтенсивні технології вирощування багаторічних трав на насіння. 

Вітчизняний та зарубіжний досвід. Основні центри виробництва 

насіння багаторічних трав. 

 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності*: 

**Загальні компетентності: 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно. 

***Спеціальні предметні компетентності : 

 вміти добирати кормові культури відповідно до ґрунтово-кліматичних 

умов  господарства; 

 створювати оптимальну кормову площу та раціонально її викори-

стовувати; 

 давати оцінку інтенсивним технологіям вирощування польових кормових 

культур; 

- визначати за станом природних кормових угідь спосіб поліпшення; 

 розробляти заходи щодо регулювання поживного, водного та повітряного 

режимів травостою, раціональне його використання для виробництва 

різних видів кормів; 

- методам обліку та визначення якості різних видів кормів; 

 впроваджувати ресурсо- та енергозберігаючі елементи технологій 

вирощування, переробки та зберігання кормів; 

  знати основи виробництва високоякісних екологічно безпечних кормів; 

- освоїти основні класифікації природних кормових угідь;  

- знати способи поліпшення основних типів природних кормових угідь; 



 створенню на цій основі високопродуктивних пасовищ та інтенсивних 

сіножатей; 

 проводити заходи по охороні довкілля при створенні та використанні 

культурних пасовищ та інтенсивних сіножатей; 

 знати основи хімічного, біологічного та фітоконсервування для 

приготування різних видів консервованих кормів. 

 

****Результати навчання: 

- визначати класифікацію та поживність кормів, джерела їх надходження; 

- складати інтенсивні технології вирощування на корм зернофуражних, 

зернових бобових, силосних, нових (нетрадиційних) культур, 

коренебульбоплодів; 

- розробляти заходи щодо збільшення обсягів виробництва різних видів 

кормів і поліпшення їх якості; 

- обґрунтовувати та складати схеми поліпшення природних кормових 

угідь; 

- вирощувати кормові культури за інтенсивними технологіями; 

- уміти розраховувати продуктивність одного гектару посіву кормових 

культур; 

- проводити оцінку якості кормів; 

- застосовувати творчий підхід у вирішенні наукових і технологічних 

питань роботи галузі у господарстві; 

- вирішувати соціальні питання та дбати про охорону довкілля в 

повсякденній фаховій діяльності. 

 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Кормовиробництва та луківництва» є лекції, лабораторні заняття та 

самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

 

Вид підсумкового контролю - іспит. 

 

Примітка: 

Компетентність* - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти. 

- Загальні компетентності** - універсальні компетентності, що не 

залежать від предметної області, але важливі для успішної подальшої 

професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його 

особистісного розвитку. 

Рекомендованим є вибір загальних компетентностей з переліку проекту 

TUNING: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 



2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Здатність планувати та управляти часом. 

4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

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

11. Здатність бути критичним і самокритичним. 

12. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

14. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

15. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

16. Здатність працювати в команді. 

17. Навички міжособистісної взаємодії. 

18. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

19. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

20. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

21. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

22. Здатність працювати автономно. 

23. Здатність розробляти та управляти проектами. 

24. Навики здійснення безпечної діяльності. 

25. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

26. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

27. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

28. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

29. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

30. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

31. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності*** - компетентності, 

що залежать від предметної області, та є важливими для успішної 

професійної діяльності за певною спеціальністю. - • 
Результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі вивчення навчальної 

дисципліни, які можна ідентифікувати. 
 

 


