
  

АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ»  
для здобувачів вищої освіти першого ( бакалаврського ) рівня «Бакалавр» 

зі спеціальності 201 «Агрономія» 

 

Цикл професійної та практичної підготовки.  
Загальна кількість годин та кредитів становить 108 годин 3 кредити 

ЄКТС.  
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – вибіркова.   
Програма навчальної дисципліни «Технічні культури» складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія»  

Мета навчальної дисципліни: 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 вмінь у сільськогосподарських підприємствах.   
Завдання навчальної дисципліни: висвітлення сучасних проблем 

вирощування технічних культур та пошук шляхів їх вирішення; 
ознайомлення здобувачів вищої освіти із біологічними особливостями, 

морфологією та технологіями вирощування технічних культур, що є 
сировиною для переробної промисловості; досконалому вивченні 

особливостей росту і розвитку рослин технічних культур з метою 

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

Програма 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.   

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 наукових досліджень на відповідному рівні; 
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в команді; 
- здатність працювати автономно.  

***Спеціальні предметні компетентності : 
- знання морфологічної будови та біологічних властивостей технічних 

культур, що вирощуються в нашій країні; 

- освоєння сучасних вітчизняних та зарубіжних технологій 

вирощування технічних культур і досконале знання їх технічного 

забезпечення; 

- знання стану і перспектив розвитку галузі в Україні; 

- оволодіння сучасними й перспективними системами та засобами 

захисту рослин технічних культур від бур’янів, хвороб і шкідників; 

- опанування методик програмування врожаю технічних культур та 

оцінки якості рослинницької продукції; 

- освоєння способів скорочення затрат праці і засобів виробництва у 

процесі вирощування технічних культур.  
****Результати навчання: 
- впроваджувати найбільш досконалі та екологічно безпечні технології 

вирощування технічних культур; 

- вміти визначати для конкретних ґрунтово-кліматичних і виробничих 

умов господарства рівні максимально можливих урожайностей 

технічних культур, засоби і ресурси для їх забезпечення; 

- контролювати з’явлення бур’янів, хвороб та шкідників у посівах 

технічних культур та вести своєчасну боротьбу з ними; 

- визначати технологічні якості сировини сільськогосподарських 

культур технічного напряму використання; 

- здійснювати контроль за якістю виконання всіх технологічних 

операцій під час вирощування технічних культур; 

- визначати економічну ефективність та доцільність вирощування 

технічних культур у відповідному сільськогосподарському 

підприємстві. 

  
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Технічні культури» 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. 
 


