
АНОТАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

РОСЛИННИЦТВО 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни – 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. 

Основні 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. 

 

Компетентності:  

Загальні:  

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

5. Здатність спілкуватися іноземною мовою  

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

7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

8. Навички здійснення безпечної діяльності.  

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

10. Здатність працювати в команді.  

11. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Фахові (спеціальні): 

1. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки 

(рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, 

овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, 

захист рослин).  

2. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та 

здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції.  

3. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил 

і теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин.  

4. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 

сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.  

7. Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту 

рослин з урахуванням їх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє 

середовище.  

9. Здатність управляти комплексними діями або проектами, відповідальність за 

прийняття рішень у конкретних виробничих умовах. 

 



Програмні результати навчання: 

2. Аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку для 

формування громадської позиції; прагнути до самоорганізації та самоосвіти; 

порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.  

3. Використовувати знання української та іноземної мов, зокрема спеціальної 

термінології для проведення літературного пошуку.  

4. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, 

необхідному для володіння відповідними навичками в галузі агрономії.  

6. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.  

7. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності 

агроценозів із збереженням природного різноманіття.  

8. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної 

підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі 

агрономії. 

9. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого 

матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.  

11. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної 

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.  

12. Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції. 

13. Організовувати результативні і безпечні умови роботи. 

14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування 

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Теоретичні основи рослинництва. 

Тема 2. Зернові культури. 

Тема 3. Пшениця. 

Тема 4. Жито. Трітікале. 

Тема 5. Ячмінь. 

Тема 6. Овес. 

Тема 7. Кукурудза. 

Тема 8. Просо. Рис. 

Тема 9. Сорго. 

Тема 10. Гречка. 

Тема 11. Зернобобові культури. 

Тема 12. Горох. 

Тема 13. Соя.  

Тема 14. Квасоля. Сочевиця. Чина. 

Тема 15. Нут. Люпин. Кормові боби. 

Тема 16. Бульбоплоди. 

Тема 17. Баштанні культури. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 150 год.  

Кількість кредитів 5,0 

Форма семестрового контролю екзамен 


