
 Анотація  

навчальної дисципліни 

«Технічні культури» 

 
Мета: надання здобувачам вищої освіти теоретичних знань із біології, 

морфології та сучасних технологій вирощування технічних культур і 

формування професійних умінь у майбутніх спеціалістів аграрного сектору 

щодо практичного застосування цих знань та умінь у господарствах.  
Основні завдання: висвітлення сучасних проблем галузі виробництва 

технічних культур та пошук шляхів їх вирішення; ознайомлення здобувачів 

вищої освіти із біологічними особливостями, морфологією та технологією 

вирощування технічних культур, що є сировиною для переробної 
промисловості; досконале і ґрунтовне вивчення та опанування особливостей 

росту і розвитку рослин технічних культур з метою використання набутих 

знань для подальшого проектування технологій їх вирощування у конкретних 
виробничих умовах. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: поняття, принципи, методи, 

технології вирощування технічних культур, їх біологічні властивості та 

особливості морфологічної будови рослин. Під час вивчення дисципліни 
наводиться чи демонструється практичне застосування і значення окремих 

методів, понять і технологій вирощування технічних культур в галузі науки 

та інших сферах сільськогосподарської діяльності (сільськогосподарське 
виробництво, сівозміни, удобрення рослин, системи обробітку ґрунту, захист 

рослин від шкідників та хвороб, технологічна якість вирощеної продукції). 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

Тема 1. Загальна характеристика олійних культур. Соняшник.     

Тема 2. Біологія і технологія вирощування ріпаку. 
Тема 3. Гірчиця, рицина і льон олійний. Біологічні особливості та 

технології вирощування. 

Тема 4. Ефіроолійні культури. Коріандр і кмин. 

Тема 5. Фенхель і аніс. Особливості біології та агротехніки. 
Тема 6. Біологічні властивості та технологія вирощування м’яти 

перцевої. 
Тема 7. Прядивні культури. Льон-довгунець. 

Тема 8. Біологія і технологія вирощування конопель. 

Тема 9. Хміль і тютюн. Біологічні властивості та технології 

вирощування. 

Тема 10. Цукрові буряки. Господарське значення, ботанічна 

характеристика та біологічні особливості. 

Тема 11. Технологія вирощування цукрових буряків. Місце цукрових 

буряків у сівозміні та система удобрення культури.     

Тема 12. Основний, ранньовесняний і передпосівний обробітки ґрунту 

під цукрові буряки. 



Тема 13. Сівба і догляд за посівами цукрових буряків. 

Тема 14. Збирання, вивезення та зберігання цукрових буряків. 

Тема 15. Вирощування насіння цукрових буряків висадковим 

способом. 
 


