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Форма опису навчальної дисципліни та інформація про розробника 
 

Назва навчальної 

 Технологія вирощування і зберігання картоплі 

 

дисципліни    
    

Назва структурного 
Кафедра 
___Рослинництва_________________________________ 

підрозділу    
  

Контактні дані 
Викладач: Антонець Марина Олексіївна, канд.психол.н., 
доцент  

розробників,  

які залучені до Контакти: ауд. (навчальний корпус №1 ) 

викладання 
e-mail:maryna.antonets@pdaa.edu.ua, , 
тел.0669646761,сторінка викладача 

    

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

 Або 

 Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність Вказується/ються спеціальність/ності, для яких 
 передбачена (пропонується) навчальна дисципліна 

 Наприклад: 

 211 Ветеринарна медицина 

 Або 

 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська 

 справа та страхування 

 Або 

 Всі спеціальності, окрім 211 Ветеринарна медицина 

Попередні умови для Вказуються  навчальні  дисципліни  відповідного  рівня 

вивчення навчальної вищої освіти чи навчальні предмети загальної середньої 

дисципліни освіти, що передують вивченню начальної дисципліни, з 

 якої підновлено силабус. 

 : 

 Базові знання з біології, хімії 
 

Заплановані результати навчання:  

Метою вивчення навчальної дисципліни є отримання знань щодо 

вирощування і зберігання картоплі як культури світового універсального 

використання. 

Основні завдання навчальної дисципліни: Ознайомити ЗВО із сучасними 

світовими технологіями вирощування і зберігання картоплі; вивчити історію 

впровадження і біологію культури; розглянути особливості технології вирощування 

і зберігання картоплі в Україні; 4. з’ясувати сортові особливості картоплі. 

mailto:maryna.antonets@pdaa.edu.ua


Компетентності: 

Загальні:  
1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

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

5. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

Фахові: 

1. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та 

здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання 

продукції.  

Програмні результати навчання: 

1. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування і 

зберігання  картоплі відповідно до встановлених вимог. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Історія впровадження картоплі та її промислове значення. 

Тема 2. Біологічні особливості культури.  

Тема 3. Сортові особливості картоплі. 

Тема 4. Шкідники і хвороби картоплі. 

Тема 5. Технологія вирощування картоплі. 

Тема 6. Технологія зберігання картоплі. 
 

 

Трудомісткість:  

Загальна кількість годин – 90 год. 

Кількість кредитів – 3,0. 

Форма семестрового контролю – залік. 

 

Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни: 

Робоча навчальна програма 
 


