




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Елементи характеристики 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Загальна кількість годин 120 120 

Кількість кредитів 4,0 4,0 

Місце в індивідуальному навчальному плані 

здобувача вищої освіти 

Вибіркова Вибіркова 

Рік навчання (шифр, курс)  
1  

(201А_мд_2021(ЕР)) 

1 

(201А_мз_2020(ЕР)) 

Семестр 9 9 

Лекції (годин) 16 6 

Лабораторні (годин) 24 4 

Навчальна практика (годин) – – 

Самостійна робота (годин) 80 110 

у т. ч. індивідуальні завдання (вказати 

форму), годин 
– 

– 

Форма семестрового контролю  залік залік 

 
2. Передумови для вивчення навчальної дисципліни 

Перелік дисциплін, які передують її вивченню: фізіологія рослин, ботаніка, 

мікробіологія, агроекологія, ґрунтознавство, агрохімія, загальне землеробство, селекція і 

насінництво, рослинництво, системи сучасних технологій, прогнозування та 

програмування врожаю с.-г. культур.,  адаптивні системи землеробства, стандартизація і 

управління якості продукції рослинництва. 

 
3. Заплановані результати навчання 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування біологічно орієнтованих 

концептуальних знань у здобувачів вищої освіти та їх реалізація в системі вирощування 

сільськогосподарських культур, що спрямована на максимально можливе розкриття та 

реалізацію ресурсного потенціалу продуктивності агрофітоценозів у зв’язку із 

біологічними особливостями культур та  впливом екологічних  факторів на їх ріст і 

розвиток. 

У процесі вивчення дисципліни Еколого-біологічне рослинництво у здобувача 

вищої освіти повинно сформуватися цілісне уявлення про основи формування біологічної 

продуктивності рослин під дією комплексу абіотичних, біотичних чинників навколишнього 

середовища та агротехнологічні прийоми оптимізації умов росту і розвитку рослин.  

 
Основні завдання навчальної дисципліни: 

 вивчити еколого-біологічні особливості сільськогосподарських культур; 

 вивчити теоретичні і практичні основи формування біологічної продуктивності 

сільськогосподарських культур у процесі їх росту і розвитку; 

 вивчити реакцію культурних рослин на комплексну дію абіотичних, біотичних, 

едафічних, антропогенних чинників; 

 вивчити адаптивні можливості агроценозів у зонах ризику; 

 вивчити системи агротехнічних заходів, що передбачають нівелювання негативного 

впливу екологічних факторів у процесі формування продуктивності рослин.   

 

 
 

 



 

Компетентності: 

                

  загальні:  

3. Здатність розуміти сутність сучасних проблем агрономії, науково-технічну 

політику в межах виробництва екологічнобезпечної продукції рослинництва. 

4. Володіння методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами корекції 

технології виробництва сільськогосподарських культур з врахуванням 

ґрунтовокліматичних умов зони.  

5. Володіння методами програмування врожаю польових культур з 

урахуванням різних рівнів агротехнологій.  

6. Уміння дати оцінку придатності земель для вирощування 

сільськогосподарських культур з врахуванням виробництва якісної продукції. 

 

фахові: 

6. Готовність застосовувати різноманітні методологічні підходи до 

моделювання та проектування сортів, систем захисту рослин, прийомів та 

технологій виробництва продукції рослинництва.  

7. Здатність використовувати інноваційні процеси в агропромисловому 

комплексі при проектуванні та реалізації екологічно-безпечних, економічно-

ефективних технологій виробництва продукції рослинництва та відтворення 

родючості ґрунтів різних агроландшафтів.  

8. Здатність розробляти адаптивні системи землеробства для 

сільськогосподарських установ.  

9. Здатність забезпечити екологічну безпечність агроландшафтів та економічну 

ефективність при вирощуванні сільськогосподарських культур. 

 

Програмні результати навчання: 

7. Програмування врожаїв сільськогосподарських культур в межах різних рівнів 

агротехнологій. 

8. Розробка та реалізація проектів екологічно-безпечних прийомів та технологій 

виробництва високоякісної продукції рослинництва з врахуванням особливостей 

агроландшафтів та економічної ефективності. 

 

 

Методи навчання: МН 1 – словесні методи (лекція, розповідь-пояснення), МН 2 – 

наочні методи (ілюстрування), МН 3 - практичні методи (лабораторні роботи), МНСР 1 - 

методи самостійної роботи вдома (завдання самостійної роботи).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Біологічні основи формування продуктивності сільськогосподарських 

культур.  

Фотосинтез і дихання як основа формування біологічної продуктивності рослин. 

Взяємозв’язок дихання і фотосинтетичної діяльності рослин у посівах. Агротехнічні 

прийоми покращання фотосинтетичної діяльності рослин у посівах.  

 

Тема 2. Вплив екологічних і біологічних чинників на агрофітоценоз. Адаптивні 

властивості сільськогосподарських культур щодо впливу несприятливих абіотичних та 

біотичних чинників навколишнього середовища. 

Середовище існування рослинних організмів. Класифікація факторів, що 

визначають життєдіяльність рослин в агрофітоценозі. Вплив екологічних (абіотичних) 

чинників на формування продуктивності агрофітоценозу. Вплив біологічних чинників на 

формування продуктивності агрофітоценозу. Адаптаційна здатність рослин до дії 

несприятливих факторів навколишнього середовища. 

 

Тема 3. Озимі зернові культури (пшениця, ячмінь, жито, тритикале).  Біологічні 

вимоги до екологічних чинників. Еколого-біологічні аспекти технології вирощування. 

Загальна характеристика та значення зернових озимих культур. Біологічні 

особливості зернових озимих культур. Агротехнологічні основи вирощування зернових 

озимих культур. 

 

Тема 4. Ранні ярі зернові культури (овес, ячмінь, пшениця).  Біологічні вимоги до 

екологічних чинників. Еколого-біологічні аспекти технології вирощування. 

Загальна характеристика та значення ранніх ярих зернових культур. Біологічні 

особливості ранніх ярих зернових культур. Агротехнологічні основи вирощування ранніх 

ярих зернових культур . 

 

Тема 5. Пізні ярі зернові культури (кукурудза, просо, сорго, гречка).  Біологічні 

вимоги до екологічних чинників. Еколого-біологічні аспекти технології вирощування. 

Загальна характеристика та значення пізніх ярих зернових культур. Біологічні 

особливості пізних ярих зернових культур. Агротехнологічні основи вирощування пізних 

ярих зернових культур . 

 

Тема 6. Зернові бобові культури (соя, горох, чина, сочевиця, нут, квасоля).  

Біологічні вимоги до екологічних чинників. Еколого-біологічні аспекти технології 

вирощування. 

Загальна характеристика та значення зернових бобових культур. Біологічні 

особливості зернових бобових культур. Агротехнологічні основи вирощування зернових  

бобових культур. 

 

Тема 7. Олійні культури (соняшник, ріпак, гірчиця).  Біологічні вимоги до 

екологічних чинників. Еколого-біологічні аспекти технології вирощування. 

Загальна характеристика та значення олійних культур. Біологічні особливості 

олійних культур. Агротехнологічні основи вирощування олійних культур. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни  

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма 

(201А_мд_2021(ЕР)) 

заочна форма  

(201А_мз_2020(ЕР)) 

усьо

го 
л. п. лаб. с. р. 

усьо

го 
л. п. лаб. с. р. 

Тема 1. Біологічні основи 

формування продуктивності 

сільськогосподарських культур. 

Адаптивні властивості 

сільськогосподарських культур 

щодо впливу несприятливих 

абіотичних та біотичних чинників 

навколишнього середовища. 

10 4 - 4 6 
       

 16 
2 - -    14 

Тема 2. Агробіологічне 

обґрунтування проведення 

агротехнологічних прийомів 

вирощування 

сільськогосподарських 4культур.  

15 2 - 4 9 

 

 

 16  - - 
 

16 

-Тема 3. Озимі зернові культури 

(пшениця, ячмінь, жито, тритикале).  

Біологічні вимоги до екологічних 

чинників. Еколого-біологічні 

аспекти технології вирощування. 

15 2 - 4 9 

      

 

 20 2 - 2 16 

Тема 4. Ранні ярі зернові культури 

(овес, ячмінь, пшениця).  Біологічні 

вимоги до екологічних чинників. 

Еколого-біологічні аспекти 

технології вирощування.  

15 2 - 4 9 

 

 

  16 - - - 16 

Тема 5. Пізні ярі зернові культури 

(кукурудза, просо, сорго, гречка).  

Біологічні вимоги до екологічних 

чинників. Еколого-біологічні 

аспекти технології вирощування.  

15 2 - 4 9 

 

 

 

 20 
2 - 2 16 

Тема 6. Зернові бобові культури 

(соя, горох, чина, сочевиця, нут, 

квасоля).  Біологічні вимоги до 

екологічних чинників. Еколого-

біологічні аспекти технології 

вирощування. 

15 2 - 4 9 

 

 

 

16 - - - 16 

Тема 7.  Олійні культури (соняшник, 

ріпак, гірчиця).  Біологічні вимоги 

до екологічних чинників. Еколого-

біологічні аспекти технології 

вирощування.  

15 2 - 4 9 

 

 

16 - - - 16 

Разом, год. 120 16 - 24 60 120 6 - 4 110 

 

 

 



 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна форма 

(201А_мд_2021(ЕР)) 

заочна форма  

(201А_мз_2020(ЕР)) 

1. Тема 2. Агробіологічне обґрунтування 

проведення агротехнологічних прийомів 

вирощування сільськогосподарських культур. 

Визначення енергії проростання, лабораторної 

схожості, посівної придатності  та норми 

висіву насіння сільськогосподарських культур. 

4 - 

2. Тема 3. Озимі зернові культури (пшениця, 

ячмінь, жито, тритикале).  Біологічні вимоги до 

екологічних чинників. Еколого-біологічні 

аспекти технології вирощування. 

Визначення фаз росту і розвитку, етапів 

органогенезу, біологічної  продуктивності і її 

структури пшениці озимої і жита. 

4 2 

3. Тема 4. Ранні ярі зернові культури (овес, ячмінь, 

пшениця).  Біологічні вимоги до екологічних 

чинників. Еколого-біологічні аспекти технології 

вирощування. 

Визначення фаз росту і розвитку, етапів 

органогенезу, біологічної  продуктивності і її 

структури вівса і ячменю ярого. 

4 - 

4. Тема 5. Пізні ярі зернові культури (кукурудза, 

просо, сорго, гречка).  Біологічні вимоги до 

екологічних чинників. Еколого-біологічні 

аспекти технології вирощування.  

Визначення фаз росту і розвитку, етапів 

органогенезу, біологічної  продуктивності і її 

структури кукурудзи, сорго, проса. 

4 2 

5. Тема 6. Зернові бобові культури (соя, горох, 

чина, сочевиця, нут, квасоля).  Біологічні вимоги 

до екологічних чинників. Еколого-біологічні 

аспекти технології вирощування. 

Визначення фаз росту і розвитку, етапів 

органогенезу, біологічної  продуктивності і її 

структури сої, гороху, нуту. 

4 - 

6. Тема 7.  Олійні культури (соняшник, ріпак, 

гірчиця).  Біологічні вимоги до екологічних 

чинників. Еколого-біологічні аспекти технології 

вирощування.  

Визначення фаз росту і розвитку, етапів 

органогенезу, біологічної  продуктивності і її 

структури соняшнику. 

4 - 

 Разом, год. 24 4 

 

 

 

 



 

7. Теми самостійної роботи 

 
№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 
денна форма 

(201А_мд_2021(ЕР)) 

заочна форма  

(201А_мз_2020(ЕР)) 

1. Тема 1. Біологічні основи формування продуктивності 

сільськогосподарських культур. Адаптивні властивості 

сільськогосподарських культур щодо впливу несприятливих 

абіотичних та біотичних чинників навколишнього 

середовища. 

Вплив еколого-біологічних чинників навколишнього 

середовища на процеси формування біологічної 

продуктивності сільськогосподарських культур у ході їх 

росту і розвитку. 

6              14 

2. Тема 2.   Агробіологічне обґрунтування проведення 

агротехнологічних прийомів вирощування 
сільськогосподарських культур. 

Еколого безпечні підходи створення 

високопродуктивних агроценозів сільськогосподарських 

культур. 

9 16 

3. Тема 3. Озимі зернові культури (пшениця, ячмінь, жито, 

тритикале).  Біологічні вимоги до екологічних чинників. 

Еколого-біологічні аспекти технології вирощування. 

Еколого-біологічні аспекти технології вирощування 

озимих зернових культур. 

9 16 

4. Тема 4. Ранні ярі зернові культури (овес, ячмінь, пшениця).  

Біологічні вимоги до екологічних чинників. Еколого-

біологічні аспекти технології вирощування. 

Еколого-біологічні аспекти технології вирощування 
ранніх ярих зернових культур. 

9 16 

5. Тема 5. Пізні ярі зернові культури (кукурудза, просо, сорго, 

гречка).  Біологічні вимоги до екологічних чинників. Еколого-

біологічні аспекти технології вирощування.  

Еколого-біологічні аспекти технології вирощування 

пізніх ярих зернових культур.  

9 16 

6. Тема 6. Зернові бобові культури (соя, горох, чина, сочевиця, 

нут, квасоля).  Біологічні вимоги до екологічних чинників. 

Еколого-біологічні аспекти технології вирощування. 

 Еколого-біологічні аспекти технології вирощування 

зернобобових культур. 

9 16 

7. Тема 7. Олійні культури (соняшник, рапс, гірчиця).  Біологічні 

вимоги до екологічних чинників. Еколого-біологічні аспекти 

технології вирощування. 

Еколого-біологічні аспекти технології вирощування 

олійних культур. 

9 16 

 Разом, год. 60 110 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Оцінювання результатів навчання 

 

Забезпечення тематикою дисципліни успішного опанування програмних результатів 

навчання для здобувачів вищої освіти  1 (201А_мд_2021(ЕР))  

 

 

Теми занять 

Програмні результати 

навчання 

 

  Разом 

ПРН 7 ПРН 8 

Тема 1. Біологічні основи формування 

продуктивності сільськогосподарських культур. 

Адаптивні властивості сільськогосподарських 

культур щодо впливу несприятливих абіотичних та 

біотичних чинників навколишнього середовища. 

 + 1 

Тема 2. Агробіологічне обґрунтування проведення 

агротехнологічних прийомів вирощування 

сільськогосподарських 4культур.  

 + 1 

-Тема 3. Озимі зернові культури (пшениця, ячмінь, 

жито, тритикале).  Біологічні вимоги до екологічних 

чинників. Еколого-біологічні аспекти технології 

вирощування. 

+ + 2 

Тема 4. Ранні ярі зернові культури (овес, ячмінь, 

пшениця).  Біологічні вимоги до екологічних 

чинників. Еколого-біологічні аспекти технології 

вирощування.  

+  1 

Тема 5. Пізні ярі зернові культури (кукурудза, просо, 

сорго, гречка).  Біологічні вимоги до екологічних 

чинників. Еколого-біологічні аспекти технології 

вирощування.  

+ + 2 

Тема 6. Зернові бобові культури (соя, горох, чина, 

сочевиця, нут, квасоля).  Біологічні вимоги до 

екологічних чинників. Еколого-біологічні аспекти 

технології вирощування. 

+ + 1 

Тема 7.  Олійні культури (соняшник, ріпак, гірчиця).  

Біологічні вимоги до екологічних чинників. Еколого-

біологічні аспекти технології вирощування.  

+  1 

Разом 5 5 10 

максимальний відсоток у підсумковій оцінці з 

навчальної дисципліни, %  

50 50 100 

мінімальний відсоток у підсумковій оцінці з 

навчальної дисципліни, %  

35 30 60 

 
 

 

Програмні результати навчання Форми оцінювання 

7. Програмування врожаїв сільськогосподарських культур в 

межах різних рівнів агротехнологій. 
опитування; 

виконання лабораторних 

робіт; 

самостійна робота, 

контрольна робота 

8. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та 

спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному 

для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії. 

 



 

Забезпечення тематикою дисципліни успішного опанування програмних результатів 

навчання для здобувачів вищої освіти  1 (201А_мз_2020(ЕР)) 

 
 

                    Теми занять Програмні результати 

навчання 

Разом 

ПРН 7 ПРН 8 

Тема 1. Біологічні основи формування 

продуктивності сільськогосподарських 

культур. Адаптивні властивості 

сільськогосподарських культур щодо впливу 

несприятливих абіотичних та біотичних 

чинників навколишнього середовища. 

 + 1 

Тема 2. Агробіологічне обґрунтування 

проведення агротехнологічних прийомів 

вирощування сільськогосподарських 

4культур.  

 + 1 

-Тема 3. Озимі зернові культури (пшениця, 

ячмінь, жито, тритикале).  Біологічні вимоги 

до екологічних чинників. Еколого-біологічні 

аспекти технології вирощування. 

+ + 2 

Тема 4. Ранні ярі зернові культури (овес, 

ячмінь, пшениця).  Біологічні вимоги до 

екологічних чинників. Еколого-біологічні 

аспекти технології вирощування.  

+  1 

Тема 5. Пізні ярі зернові культури (кукурудза, 

просо, сорго, гречка).  Біологічні вимоги до 

екологічних чинників. Еколого-біологічні 

аспекти технології вирощування.  

+ + 2 

Тема 6. Зернові бобові культури (соя, горох, 

чина, сочевиця, нут, квасоля).  Біологічні 

вимоги до екологічних чинників. Еколого-

біологічні аспекти технології вирощування. 

+ + 1 

Тема 7.  Олійні культури (соняшник, ріпак, 

гірчиця).  Біологічні вимоги до екологічних 

чинників. Еколого-біологічні аспекти 

технології вирощування.  

+  1 

Разом 5 5 10 

максимальний відсоток у підсумковій 

оцінці з навчальної дисципліни, %  

50 50 100 

мінімальний відсоток у підсумковій оцінці з 

навчальної дисципліни, %  

35 30 60 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Критерієм успішного навчання є досягнення здобувачем вищої освіти мінімальних 

порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання. 

 

Критерії успішного опанування програмних результатів навчання 

(денна форма навчання) 

Програмні результати навчання 

Відсоток у 

підсумковій оцінці 

з навчальної 

дисципліни, % 

Максимальна 

кількість 

балів 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

оцінок, балів 

ПРН 7  50 50 30 

ПРН 8 50 50 30 

Разом 100 100 60 

 

Критерії успішного опанування програмних результатів навчання 

(заочна форма навчання) 

Програмні результати навчання 

Відсоток у 

підсумковій оцінці 

з навчальної 

дисципліни, % 

Максимальна 

кількість 

балів 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

оцінок, балів 

ПРН 7  50 50 30 

ПРН 8 50 50 30 

Разом 100 100 60 

Одним із обов’язкових елементів освітнього процесу є систематичний поточний 

контроль оволодіння компетентностями та підсумкова оцінка рівня досягнення програмних 

результатів навчання. 

9. Форми контролю результатів навчання 

(денна форма навчання) 

 

Програмні 

результати 

навчання 

Форма оцінювання 

Виконання 

лабораторних робіт та 

їх захист 

Виконання завдань 

самостійної роботи 

(конспект) 

 

Контрольна робота 

М
ін

ім
ал
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а 

к
іл

ь
к
іс
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ів

 

М
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м
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а 

к
іл

ь
к
іс
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ал
ів

 

М
ін

ім
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а 

к
іл

ь
к
іс
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ів

 

М
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си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б
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ів

 

М
ін

ім
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ьн
а 

к
іл

ь
к
іс

ть
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ів

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б
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ів

 

ПРН 7 18 30 7 12 5 8 

ПРН 8 18 30 10 16 2 4 

Форми контролю результатів навчання 

(заочна форма навчання) 

 

Програмні 

результати 

навчання 

Форма оцінювання 

Виконання 

лабораторних робіт та 

їх захист 

Виконання завдань 

самостійної роботи 

(конспект) 

 

Контрольна робота 

М
ін

ім
ал

ьн
а 

к
іл

ь
к
іс
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 б

ал
ів

 

М
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м
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а 

к
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ь
к
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М
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к
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М
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си
м
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ь
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а 

к
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ь
к
іс
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 б
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ів

 

М
ін

ім
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ьн
а 

к
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ь
к
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М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

ПРН 7 6 10 24 40 - - 

ПРН 8 6 10 18 30 6 10 



 

Контроль за освоєнням дисципліни проводиться постійно і поділяється на два види: 

поточний, підсумковий. 

Поточний контроль успішності здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

здійснюється за видами навчальної роботи:  

– виконання лабораторних робіт та їх захист; 

– виконання завдань самостійної роботи (написання конспекту за темами навчальної 

дисципліни та усне опитування); 

Поточний контроль успішності здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

здійснюється за видами навчальної роботи:  

– виконання та захист лабораторних робіт; 

– завдання самостійної роботи (конспект). 

– контрольна робота (письмова). 

Підсумковий – здійснюється за кредитно-трансферною системою оцінювань знань і умінь 

здобувачів вищої освіти.  

Форма проведення підсумкового контролю згідно з робочим та навчальним планом 

для студентів 1-го курсу магістратури денної та заочної форми навчання залік. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ  

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

денної форми навчання 

Виконання лабораторних робіт та їх захист 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Високий 10-9 Відмінне виконання лабораторної роботи. Здобувачем 

надана повна відповідь при захисті теоретичної і практичної 

компоненти теми (не менше 90% потрібної інформації). 

Достатній  8-7 Виконання лабораторної роботи вище середнього рівня. 

Здобувачем надана достатньо повна відповідь при захисті 

теоретичної і практичної компоненти теми (не менше 75% 

потрібної інформації), або повна відповідь з незначними 

неточностями. 

Задовільний  6-4 Виконання лабораторної роботи на достатньому рівні. 

Здобувачем надана неповна відповідь при захисті 

теоретичної і практичної компоненти теми (не менше 60% 

потрібної інформації та незначні помилки). 

Низький  3-1 Виконання лабораторної роботи відповідає мінімальним 

критеріям. Здобувачем надана коротка відповідь при захисті 

теоретичної і практичної компоненти теми із суттєвими 

помилками  (менше 30% потрібної інформації). 

 

Виконання завдань самостійної роботи 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Високий 4 Здобувачем надана повна відповідь у письмовій формі (не 

менше 90% потрібної інформації). 

Достатній      3 Здобувачем надана достатньо повна відповідь у письмовій 

формі (не менше 75% потрібної інформації), або повна 

відповідь з незначними неточностями. 

Задовільний  2 Здобувачем надана неповна відповідь у письмовій формі (не 

менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки. 

Низький  1 Здобувачем надана коротка відповідь у письмовій формі із 

суттєвими помилками (менше 30% потрібної інформації). 



 

Виконання контрольної роботи 

 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Високий 12–10 Здобувачем надана повна відповідь у письмовій формі (не 

менше 90% потрібної інформації). 

Достатній  10-8 Здобувачем надана достатньо повна відповідь у письмовій 

формі (не менше 75% потрібної інформації), або повна 

відповідь з незначними неточностями. 

Задовільний  7-4 Здобувачем надана неповна відповідь у письмовій формі 

(не менше 60% потрібної інформації та незначні помилки). 

Низький  3-1 Здобувачем надана коротка відповідь у письмовій формі із 

суттєвими помилками (менше 30% потрібної інформації). 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ  

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

заочної форми навчання 

 

Виконання лабораторних робіт та їх захист 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Високий   10-9 Відмінне виконання лабораторної роботи. Здобувачем 

надана повна відповідь при захисті теоретичної і практичної 

компоненти теми (не менше 90% потрібної інформації). 

Достатній  8-6 Виконання лабораторної роботи вище середнього рівня. 

Здобувачем надана достатньо повна відповідь при захисті 

теоретичної і практичної компоненти теми (не менше 75% 

потрібної інформації), або повна відповідь з незначними 

неточностями. 

Задовільний  5-4 Виконання лабораторної роботи на достатньому рівні. 

Здобувачем надана неповна відповідь при захисті 

теоретичної і практичної компоненти теми (не менше 60% 

потрібної інформації та незначні помилки). 

Низький  3-1 Виконання лабораторної роботи відповідає мінімальним 

критеріям. Здобувачем надана коротка відповідь при захисті 

теоретичної і практичної компоненти теми із суттєвими 

помилками  (менше 30% потрібної інформації). 

 

Виконання завдань самостійної роботи 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Високий 10-9 Здобувачем надана повна відповідь у письмовій формі (не 

менше 90% потрібної інформації). 

Достатній    8-6 Здобувачем надана достатньо повна відповідь у письмовій 

формі (не менше 75% потрібної інформації), або повна 

відповідь з незначними неточностями. 

Задовільний  5-4 Здобувачем надана неповна відповідь у письмовій формі (не 

менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки. 

Низький  3-1 Здобувачем надана коротка відповідь у письмовій формі із 

суттєвими помилками (менше 30% потрібної інформації). 

 



 

Виконання контрольної роботи 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Високий 10–9 Здобувачем надана повна відповідь у письмовій формі (не 

менше 90% потрібної інформації). 

Достатній  8-7 Здобувачем надана достатньо повна відповідь у письмовій 

формі (не менше 75% потрібної інформації), або повна 

відповідь з незначними неточностями. 

Задовільний  6-4 Здобувачем надана неповна відповідь у письмовій формі 

(не менше 60% потрібної інформації та незначні помилки). 

Низький  3-1 Здобувачем надана коротка відповідь у письмовій формі із 

суттєвими помилками (менше 30% потрібної інформації). 

 

10. Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 

(денна форма навчання) 

 

Назва теми 

Виконання 

лабораторних 

робіт та їх 

захист 

Виконання 

самостійної 
роботи 

Виконання 

контрольної 
роботи 

 

Разом 

Тема 1. Біологічні основи формування 

продуктивності сільськогосподарських 

культур. Адаптивні властивості 

сільськогосподарських культур щодо впливу 

несприятливих абіотичних та біотичних 

чинників навколишнього середовища. 

- 4 

 

4 

Тема 2. Агробіологічне обґрунтування 

проведення агротехнологічних прийомів 

вирощування сільськогосподарських 

4культур.  

10 4 16 

-Тема 3. Озимі зернові культури (пшениця, 

ячмінь, жито, тритикале).  Біологічні вимоги 

до екологічних чинників. Еколого-біологічні 

аспекти технології вирощування. 

10 4 16 

Тема 4. Ранні ярі зернові культури (овес, 

ячмінь, пшениця).  Біологічні вимоги до 

екологічних чинників. Еколого-біологічні 

аспекти технології вирощування.  

10 4 16 

Тема 5. Пізні ярі зернові культури (кукурудза, 

просо, сорго, гречка).  Біологічні вимоги до 

екологічних чинників. Еколого-біологічні 

аспекти технології вирощування.  

10 4 16 

Тема 6. Зернові бобові культури (соя, горох, 

чина, сочевиця, нут, квасоля).  Біологічні 

вимоги до екологічних чинників. Еколого-

біологічні аспекти технології вирощування. 

10 4 16 

Тема 7.  Олійні культури (соняшник, ріпак, 

гірчиця).  Біологічні вимоги до екологічних 

чинників. Еколого-біологічні аспекти 

технології вирощування.  

10 4 16 

Контрольна робота - - 12 12 

Разом 60 28 12 100 



 

 

10. Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 

(заочна форма навчання) 

 

Назва теми 

Виконання 

лабораторних 
робіт та їх 

захист 

Виконання 

самостійної 

роботи 

Виконання  

контрольної 
роботи 

 

Разом 

Тема 1. Біологічні основи формування 

продуктивності сільськогосподарських 

культур. Адаптивні властивості 

сільськогосподарських культур щодо 

впливу несприятливих абіотичних та 

біотичних чинників навколишнього 

середовища. 

- 10 

 

10 

Тема 2. Агробіологічне обґрунтування 

проведення агротехнологічних прийомів 

вирощування сільськогосподарських 

4культур.  

- 10 10 

-Тема 3. Озимі зернові культури (пшениця, 

ячмінь, жито, тритикале).  Біологічні 

вимоги до екологічних чинників. Еколого-

біологічні аспекти технології 

вирощування. 

10 10 20 

Тема 4. Ранні ярі зернові культури (овес, 

ячмінь, пшениця).  Біологічні вимоги до 

екологічних чинників. Еколого-біологічні 

аспекти технології вирощування.  

- 10 10 

Тема 5. Пізні ярі зернові культури 

(кукурудза, просо, сорго, гречка).  

Біологічні вимоги до екологічних 

чинників. Еколого-біологічні аспекти 

технології вирощування.  

10 10 20 

Тема 6. Зернові бобові культури (соя, 

горох, чина, сочевиця, нут, квасоля).  

Біологічні вимоги до екологічних 

чинників. Еколого-біологічні аспекти 

технології вирощування. 

- 10 10 

Тема 7.  Олійні культури (соняшник, ріпак, 

гірчиця).  Біологічні вимоги до екологічних 

чинників. Еколого-біологічні аспекти 

технології вирощування.  

- 10 10 

Контрольна робота   10  

Разом 20 70 10 100 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачене при вивченні навчальної дисципліни (за потреби) 

 

Перелік  інструментів, обладнання та програмного забезпечення необхідного для вивчення 

навчальної дисципліни забезпечує навчальна лабораторія  кафедри  рослинництва  

(Лабораторія  рослинництва  і кормовиробництва).  
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