
АНОТАЦІЯ  

РОСЛИННИЦТВО З ОСНОВАМИ КОРМОВИРОБНИЦТВА  

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни формування у здобувачів вищої 

освіти із захисту рослин знань і умінь щодо біологічних особливостей росту і 

розвитку сільськогосподарських культур, сучасних технологій їх вирощування, 

які забезпечать отримання високого врожаю високої якості. 

Основні завдання навчальної дисципліни: полягають в забезпеченні 

фізіологічних потреб населення високоякісною продукцією харчування, 

тваринництва - кормами, переробної промисловості – сировиною. Визначити 

головні проблеми розвитку галузі рослинництва і кормовиробництва; з’ясувати 

морфологічні та екологічні особливості польових і лучних рослин, навчити 

визначати сільськогосподарські рослини за зовнішніми ознаками, щоб можна 

було пізнати особливості розвитку і розмноження шкідливих організмів 

Компетентності: 

Загальні: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Фахові (спеціальні): 
ФК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на 

об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення. 

ФК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно- 

господарські методи для довгострокового регулювання розвитку та поширення 

шкідливих організмів до господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, 

економічних порогів шкідливості, ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують надійний 

захист рослин і екологічну безпеку довкілля. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички 

працівників, задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин. 

ПРН 17. Дотримуватися вимог екологічного законодавства у сфері 

захисту рослин та збереження біорізноманіття. 

ПРН 18. Ефективно застосовувати екологічно безпечні технології 

вирощування рослин. 

 

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Рослинництво і кормовиробництво як галузь сільськогосподарського 

виробництва, як наука і навчальна дисципліна. 

Тема 2.  Зернові культури. 

Тема 3. Пізні ярі культури: кукурудза, просо, сорго, гречка. 

Тема 4. Зернобобові культури: горох, соя, люпин, чина, сочевиця, кормові 

боби. 

Тема 5. Коренеплоди: цукрові буряки, кормові буряки, морква, бруква, турнепс, 

куузіку. Бульбоплоди: картопля, земляна груша. 

Тема 6. Силосні культури: кукурудза, соняшник, кормова капуста і сорго 

цукрове. 



Тема 7. Кормові трави.  

Тема 8. Природні кормові угіддя України. 



Тема 9. Створення культурних пасовищ та сіножатей. 

Тема10. Зелений конвеєр. 

Тема 11. Сучасні  технології  заготівлі  та  використання  кормів.  

Т е м а  1 2 .  Інтенсивна технологія вирощування багаторічних трав на насіння. 

 

Трудомісткість: 
Загальна кількість годин 150 год. 

Кількість кредитів 5. 

Форма семестрового контролю екзамен. 


