
АНОТАЦІЯ 

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

спеціальності 201 «Агрономія» 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 234 години 6,5 кредитів 

ЄКТС 

 

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

Основна мета рослинництва як науки — розробка теоретичних і 

практичних основ сортових технологій вирощування справді можливих 

урожаїв польових культур високої якості з мінімальними матеріальними та 

енергетичними затратами на одиницю продукції при збереженні або 

підвищенні родючості ґрунту. 

Рослинництво – це наука про вирощування культурних рослин. Йдеться 

передусім про рослини польової культури, хоч цей термін може обіймати й 

інші галузі виробництва сільськогосподарської продукції на основі 

фотосинтезу — кормовиробництво, в тому числі луківництво, а також 

плодівництво, овочівництво відкритого і закритого ґрунту, культуру 

одноклітинних і морських водоростей, космічне рослинництво. 

Рослинництво — це також селекція, генетика, насінництво, біотехнологія. 

З науково-виробничої точки зору сучасне рослинництво — це вчення 

про технічно й технологічно досконале та рентабельне вирощування справді 

можливих урожаїв польових культур на основі сортових технологій.  

Рослинництво може прогресувати лише при постійному, 

цілеспрямованому розвитку його наукових основ з урахуванням останніх 

досягнень фізіології та біохімії рослин, мікробіології, генетики й селекції, 

землеробства та ґрунтознавства, агрономічної хімії, ентомології і 

фітопатології, агромеліорації, агроекології, агрометеорології, біотехнології, 

біоенергетики, організації, економіки, оптимізації технологій вирощування 

сільськогосподарських культур з використанням методів математичного 

моделювання і комп'ютеризації технологічних процесів. 

 

Мета навчальної дисципліни: полягає у формуванні в майбутніх 

спеціалістів технологічної підготовки з виробництва продукції рослинництва 

і базується на знаннях польових культур, особливостях їх росту і розвитку, 

вимогах до факторів середовища, сучасних прийомів і технологій 

вирощування високих урожаїв найкращої якості при найменших затратах 

праці і коштів. 

 

Завдання навчальної дисципліни: 



 вивчення еколого-біологічних особливостей рослин основних груп 

польових культур, закономірностей формування врожаю їх посівами як 

фото синтезуючими системами; 

 вивчення еколог-біологічних, агротехнічних, агрохімічних, 

організаційно-господарських, економічних і енергетичних основ 

оптимізації умов вирощування польових культур; 

 програмування врожайності польових культур; 

 вивчення основ насіннєзнавства польових рослин;  

 розробка сортових, енергозберігаючих, еколого доцільних технологій 

вирощування зернових, технічних, кормових і баштанних культур; 

 розрахувати економічну ефективність застосування агротехнічних 

прийомів. 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Теоретичні основи рослинництва 

Тема 2. Пшениця. 

Тема 3. Жито. Тритікале. 

Тема 4. Овес. 

Тема 5. Ячмінь. 

Тема 6. Кукурудза. 

Тема 7. Просо. 

Тема 8. Сорго. 

Тема 9. Рис і гречка. 

Тема 10. Загальна характеристика. 

Тема 11. Горох. 

Тема 12. Соя. Квасоля. 

Тема 13. Люпин. 

Тема 14. Кормові боби, сочевиця. Чина і нут. 

Тема 15. Бульбоплоди. 

Тема 16. Баштанні культури. 

Тема. 17. Основи насіннєзнавства. 

 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності*: 

Загальні компетентності: 
- становлення світової та вітчизняної контрольно-насіннєвої справи; 

- розвиток насіннєзнавства як науки та навчальної дисципліни; 

- адаптація вітчизняного насіннєзнавства до міжнародних схем і 

процедур; 

- завдання контрольно-насіннєвої служби України; 

- міжнародні правила аналізу насіння; 

- міжнародні організації з якості посівного матеріалу; 

- інтеграція України в світові організації; 

- законодавчі акти України, які регламентують контроль за якістю 

насіння та посадкового матеріалу 

Спеціальні предметні компетентності : 



 виробництво якісної, екологічно чистої продукції з мінімальними 

енергетичними і трудовими затратами при максимальному виході її 

за одиницю часу на одиницю площі, що потребує широкого 

впровадження сортових, інтенсивних, енерго- і ресурсозберігаючих 

екологічно доцільних технологій; 

 поєднання інтенсивного виробництва рослинницької продукції з 

комплексом агротехнічних, агрохімічних і меліоративних заходів 

щодо збереження та відтворення родючості ґрунтів; 

 своєчасна ї ефективна сортозміна польових культур і раціональне їх 

розміщення в сівозміні, спрямоване на поліпшення умов 

вирощування і зниження транспортних витрат на перевезення 

врожаю; 

 виробництво продукції рослинництва на базі сучасної досконалої і 

високопродуктивної сільськогосподарської техніки та 

високоефективної її експлуатації; 

 боротьба із втратами врожаю під час вирощування польових 

культур, збирання і перевезення врожаю; 

 ощадне і високоефективне застосування добрив, води для зрошення, 

засобів захисту рослин, комплексу протиерозійних заходів тощо; 

 висока фахова кваліфікація працівників усіх ланок 

агропромислового комплексу і чітка система організаційно-

господарських та економічних  заходів, а також оперативної 

інформації для своєчасного і якісного проведення комплексу 

сільськогосподарських робіт, запобігання виникненню і ліквідація 

негативних ситуацій в процесі виробництва рослинницької 

продукції. 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

 завдання та тенденції розвитку рослинницької галузі в Україні; 

 господарське значення, різноманітність використання, поширення та 

потенційні можливості сортів та гібридів польових культур і 

приклади їх високої реалізації у виробництві; 

 еколого-біологічні та агрохімічні основи рослинництва; 

 прогресивні технології вирощування високих та екологічно чистих 

урожаїв сільськогосподарських та кормових культур у різних 

ґрунтово-кліматичних умовах України; 

 заходи щодо зменшення до мінімуму втрат урожаю при збиранні, 

транспортуванні, післязбиральній обробці та зберіганні; 

 біологічні і екологічні особливості рослин сіножатей і пасовищ; 

 методи оцінки кормової цінності рослин; 

 системи покращення природних кормових угідь; 

 принципи організації пасовищної території та їх раціональне 

використання; 

 принципи складання зеленого конвеєра, підбору складу 

травосумішки, технології заготівлі кормів; 



У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти: 

 науково обґрунтовано програмувати в господарстві максимально 

можливі рівні урожайності сільськогосподарських культур; 

 розробляти, удосконалювати та з високою ефективністю 

реалізовувати прогресивні технології вирощування польових культур 

в умовах різних форм власності і господарювання; 

 здійснювати біологічний контроль за станом посівів та управляти 

процесами формування врожаю; забезпечувати високу економічну 

ефективність впроваджуваних технологій та їх екологічну чистоту; 

 розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та 

зменшення втрат рослинницької продукції; 

 практично застосовувати в конкретних умовах виробництва 

найбільш досконалі та екологічно безпечні технології вирощування 

кормових культур і травосумішок та володіти прийомами 

виробництва і заготівлі кормів.  

 

Основними формами  викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Рослинництво» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота, курсова 

робота здобувачів вищої освіти. 

 

Вид підсумкового контролю – іспит. 

 


