
 
 



 
 



 
 

ВСТУП 
Продукція рослинництва сьогодні не тільки забезпечує продовольчу безпеку України, а і є основною 

складовою експортного потенціалу нашої держави. Для того, щоб Україна зберегла свої позиції і у 

подальшому нарощувала експортний потенціал, необхідно впроваджувати сучасні інноваційні технології в 

галузі рослинництва. Тому забезпечення сталого розвитку рослинництва є одним із основних завдань Уряду 

на найближчу перспективу. 

Аграрна наука наразі знаходиться на новому етапі свого розвитку, який обумовлюється 

специфічними вимогами до підготовки висококваліфікованих спеціалістів аграрників та змінами підходів 

щодо технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

Україна це велика аграрна країна, зі своїми звичаями та традиціями, роль сільського господарства у 

економічному зростанні країни важко переоцінити Саме аграрний сектор повинен стати джерелом росту 

нашої національної економіки. Зростання ВВП в Україні, обумовлене зростанням агросектору, удвічі 

ефективніше сприяє скороченню бідності, ніж зростання ВВП за рахунок інших галузей. В сучасному 

аграрному виробництві основним фактором підвищення врожайності сільськогосподарських культур є 

освоєння та впровадження сучасних інтенсивних технологій вирощування, які запровадженні в передових 

країнах світу та господарствах України. 

"Інноваційні технології сучасного рослинництва", як наукова та навчальна дисципліна має важливе 

теоретичне і виробниче значення, тому що є розробником комплексного, системного підходу при 

вирощуванні польових культур та сприяє удосконаленню конкретних елементів технології. 

Інноваційні технології – радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують 

умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, 

характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами. 



 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета та завдання дисципліни. Вивчення дисципліни "Інноваційні технології 

сучасного рослинництва" дозволить самостійно вирішувати питання у застосуванні 

новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

Мета курсу полягає у формуванні в фахівців конкретного розуміння того, що 

кожна сучасна інтенсивна агротехнологія це цілісна, чітко визначена і науково-

обґрунтована система з комплексом незамінних, взаємопов'язаних елементів, що 

виконують специфічну функцію, а всі разом – функцію системи, сутність якої 

полягає у виробленні наміченого обсягу та якості рослинницької продукції. 

2. Опис навчальної дисципліни «Інноваційні технології в 
рослинництві» 

 

 
Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

 

Кількість кредитів – 

4,0 

Галузь знань 
20 «Аграрні науки 
та продовольство» 

 

обов’язкова 

Модулів – 1  

 

Спеціальність 201 

«Агрономія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 

 Семестр-
1 

Загальна кількість 

годин 

− 120 

курс 2-й 

Лекції 

 

 

 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

 Аудиторних – 3 

сам. роб. студента − 4 

 

 

 

 

Освітній ступінь: 

Доктор філософії 

18 год. 
Практичні 

24 

Лабораторні 

– 

Самостійна робота 

78 год. 
Індивідуальні завдання: 

– 

Вид контролю: 

екзамен 



 
 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 
Основним завданням навчальної дисципліни "Інноваційні технології сучасного рослинництва" є засвоєння 

теоретичних та практичних прийомів розробки сучасних елементів технології вирощування польових культур, на 

підставі глибоких знань біологічних особливостей культури, з урахуванням етапів онтогенезу за ВВСН, 

застосовування новітніх технологій в землеробській галузі. 

В результаті вивчення курсу "Інноваційні технології сучасного рослинництва" 

фахівець повинен знати: 

1) еволюційний процес становлення та розвитку інноваційних технологій; 

2) відмінні особливості основних світових технологій вирощування 

сільськогосподарських культур та їх поширення; 

3) управляти ростом і розвитком сільськогосподарських культур; 

4) організацію основних технологічних систем та елементів інноваційних 

технологій сільськогосподарських культур; 

5) наукові та виробничі досягнення в галузі вирощування польових культур, а 

також їх сучасне технічне забезпечення. 

На підставі отриманих знань фахівець повинен вміти: 

1) розробляти та реалізовувати основні елементи сучасних новітніх 

технологій вирощування; 

2) оцінювати потенційні можливості сучасних сортів і гібридів, їх 

адаптивність та пластичність, ґрунтові та кліматичні ресурси конкретного регіону; 

3) контролювати розвиток культурних рослин в агрофітоценозах та 

регулювати елементи продуктивності в польових умовах; 

4) науково обґрунтувати доцільність проведення технологічного заходу або їх 

системи, що впроваджені і дали позитивний ефект у передових країнах світу; 

5) проводити комплексний аналіз стану і розвитку об'єктів 

сільськогосподарського виробництва та всієї галузі рослинництва, з врахуванням 

організаційної і економічної ефективності; 

6) забезпечити якість, економічну ефективність та конкурентноспроможність. 

Об'єкт дисципліни - процеси впливу агротехнологій на фітоценози, урожайність культур та якість продукції. 

Крім того в сферу вивчення даної дисципліни входить підтримка родючості ґрунтів при застосуванні різних 

технологічних схем вирощування, вивчення впливу їх на навколишнє середовище, життєдіяльність ґрунтових 

мікроорганізмів, тварин та людей. 



 
 

Важливим моментом, для системи сучасних інноваційних технологій, є вирішення економічних показників 

вирощування сільськогосподарської продукції, тобто можливість зниження собівартості виробленої продукції. 

виробничих затрат, матеріаломісткості технології і т.д. 

Предмет дисципліни – сучасні технології вирощування сільськогосподарської продукції та окремі їх складові 

на прикладі розвинених країн світу та передових господарств України. 

"Інноваційні технології сучасного рослинництва", як навчальна дисципліна тісно пов'язана із такими 

дисциплінами, як: біологія рослинництва, селекція та насінництво, ґрунтознавство, агрохімія та землеробство, 

екологія, стандартизація, фізіологія рослин, метеорологія, ентомологія та фітопатологія, інтегрований захист рослин, 

кормовиробництво, економіка, технологія переробки сільськогосподарської продукції та ін. 

Кінцевим результатом вивчення основних агрономічних дисциплін є використання отриманих знань у 

створенні та запровадженні інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 
Шифр Результат навчання 

РН 1 Володіти сучасними передовими концептуальними та 

методологічними знаннями при виконанні науково-дослідницької 

та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань. 

РН 3 Володіти принципами фінансового забезпечення науково-дослідної 

роботи, структури кошторисів на її виконання, підготовки запиту на 

отримання фінансування, складання звітної документації. 

РН 7 Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у 

науково-дослідницькій та інноваційній діяльності. 

РН 16 Здійснювати організацію досліджень відповідно до вимог безпеки 

життєдіяльності й охорони праці. 
 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

Програмні 
навчання 

Фахові компетентності 

РН 1 РН 3 РН 7 РН 16 

ФК 3. +  + + 

ФК 4. + + + + 

ФК 10. +  +  

 

ФК 3. Вміння володіти інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку 

світових і вітчизняних агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур. 

ФК 4. Вміння формалізовувати фахові прикладні задачі в галузі 

агропромислового випробництва, алгоритмізовувати їх. 

ФК 10. Здатність створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість 

яких може бути визнана на національному та міжнародному рівнях 

 



 
 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів 

 

Вид заняття 
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Модуль 1 
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Лекції 0,5 18 9,0 

Практичні заняття 1,0 24 24,0 

Лабораторні роботи – – – 

Семінарські зняття – – – 

Самостійна робота 0,19 78 15 

Модульна контрольна робота* 12,0 1 12,0 

Індивідуальні завдання – – – 

Разом: – 60 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20 

% від максимальної кількості балів, які аспірант може отримати під час поточного 

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

 

 

 

 
Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

 

Шифр 

результату 

навчання 

 

 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість 

балів 

(творчий 

рівень) 

36 60 

РН1 Лк 5-7,  Пр 3-12,  
Ср 5–12 

20 33 

РН3, РН16, 
РН7 

Лк 1–2, Лк 3–4, Пр 1–2,  
Ср 1–4, Ср 13–14 

9 15 
 

РН1, РН3, 
РН7, РН16 

МКР 7 12 

Разом: 36 60 
 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що аспірант має певні знання, передбачені в робочій 

програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як 



 
 

мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, аспірант з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та 

взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних аспірантом, складає 60% від 

максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

 

7.Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного й 

підсумкового контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей аспірантів з навчальної дисципліни 

здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі тестування на ПК. Тести охоплюють програму 

навчальної дисципліни. Завданням екзамену є перевірка розуміння аспірантом програмного матеріалу в цілому, логіки 

та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові 

питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення типових професійних завдань 

фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки аспіранта і рівень його компетентності з 

навчальної дисципліни. 

Аспірант не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за результатами 

перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, 

в сумі не досягла 36 балів. Аспіранта слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих аспірантом у випадку складання заліку, дорівнює 24. 

Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за іспитом складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що округлені до цілого 

числа. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку та балів, отриманих 

під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

8. Програма навчальної дисципліни  

Змістовний модуль 1. 

Класифікація новітніх технологій в рослинництві, історія становлення та 

умови їх реалізації. 

Тема 1–2. (Т1, Т2). Новітні технології в рослинництві. Фінансування наукових 

досліджень (4 год).   

1. Характеристика технологій із різним рівнем інтенсифікації виробництва.  

2. Інтенсивні та індустріальні технології вирощування.  

3. Екстенсивні технології.  

4. Проміжні, або інтегровані технології.  

5. Ресурсоощадні технології.  

6. Нанотехнології.  

7. Нульові технології вирощування (No-till) або технології прямого посіву. 

8. Грунтозберігаючі технології (Міnі-till) вирощування польових культур в 

умовах схилових земель України.    

9. ГІС – технології у рослинництві.  



 
 

10. Екологічно чисті технології.  

11. Технології із застосуванням ГМО та біотехнології.  

12. ЕМ – технології в рослинництві.  

13. Застосування МХ – технології у рослинництві.  

14. Технології, що передбачають застосування "біологічно активної води" (БАВ).  

15. Адаптивні та адаптовані технології вирощування.  

16. Органічні технології. 

17.  Технології, що передбачають елементи органо-біологічного та біодинамічного 

землеробства.  

18. Стан фінансового забезпечення наукових досліджень та шляхи оптимізації. 

19. Організація та фінансування наукових досліджень на інноваційній основі. 

Тема 3–4. (Т3, Т4). Елементи сучасної технології вирощування польових культур (4 

год.)  

1. Підбір попередників.  

2. Підбір сортів (гібридів). 

3. Підготовка насіння до сівби та сівба.  

4. Система обробітку ґрунту (основного, передпосівного та з догляду за  

посівами).  

5. Система захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів.  

6. Система застосування добрив та агрохімікатів.  

7. Застосування азотфіксуючих та фосформобілізуючих бактерій.  

8. Застосування мікродобрив. 

9. Регулятори та стимулятори росту.  

10. Карантинні організми.  

11. Система збиральних робіт.  

12. Використання GPS-навігації в рослинництві.  

Змістовний модуль 2. 

Інноваційні технології вирощування зернових, зернобобових, кормових та 

технічних культур 

Тема 5. (Т5). Екологічно безпечні енергозберігаючі технології вирощування 

зернових культур (4 год). 

1. Інтенсивні технології вирощування зернових культур.  

2.Пшениця озима. Біологічні особливості та порівняльна характеристика різних 

технологій вирощування.  

3.Жито озиме. Біологічні особливості та порівняльна характеристика різних 

технологій вирощування.  

4. Кукурудза на зерно. Біологічні особливості та порівняльна характеристика 

різних технологій вирощування.  

5. Гречка посівна. Біологічні особливості та порівняльна характеристика різних 

технологій вирощування.  

6. Сучасні технології вирощування та тенденції ринку соняшнику в Україні 

Тема 6. (Т6). Застосування інноваційних технологій вирощування зернобобових, 

технічних та кормових культур (4 год.).  

1. Формування ринку сої та продукції її переробки в Україні.  

2. Світове  та вітчизняне виробництво сої.  



 
 

3. Абіотичні фактори і біологічні особливості сої  

4. Сучасні сорти та сортові ресурси  

5. Місце сої в сівозміні  

6. Особливості удобрення сої  

7. Сівба, догляд за посівами, збирання  

8. Ефективність енергозберігаючої технології вирощування сої   

9. Сучасні технології  вирощування ріпаку озимого та ярого.  

10. Абіотичні фактори і біологічні особливості ріпаку озимого та ярого.  

11. Сучасні сорти та сортові ресурси  

12. Місце ріпаків у сівозміні  

13. Особливості удобрення ріпаків  

14. Сівба, догляд за посівами, збирання  

15. Ефективність енергозберігаючої технології вирощування ріпаків. 

Тема 7. (Т7). Інтенсивна (індустріальна) технологія вирощування буряків 

цукрових (2 год.).  

1. Ринок сортових ресурсів цукрових буряків в Україні: нові та перспективні 

сорти.  

2. Абіотичні фактори і біологічні особливості буряків цукрових.  

3. Місце буряків цукрових у сівозміні.  

4. Особливості удобрення буряків цукрових.  

5. Сівба, догляд за посівами, збирання.  

6. Ефективність енергозберігаючої технології вирощування буряків цукрових.   

 

9. Теми лекцій 

№ 

з/п 
Тема Назва теми 

Кількість 

годин 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. 

 Класифікація новітніх технологій в рослинництві, історія становлення та 

умови їх реалізації 

1 Т1–2 Новітні технології в рослинництві. Фінансування 

наукових досліджень. 

4,0 

2 Т3–4 Елементи сучасної технології вирощування 

польових  культур.  

4,0 

Змістовний модуль 2 

Інноваційні технології вирощування зернових, зернобобових, кормових та 

технічних культур 

5 Т5 Екологічно безпечні енергозберігаючі технології 

вирощування зернових культур  

4,0 

6 Т6 Застосування інноваційних технологій вирощування 

зернобобових, технічних та кормових культур 

4,0 

7 Т7 Інтенсивна (індустріальна) технологія вирощування 

буряків цукрових 

2,0 



 
 

Разом за модуль 1: 18 

Разом: 18 

 

 

10. Практичні заняття 

 

№  

з/п  

Тема 
Назва тем  

Кількість 

годин  
 

1.  Т1 Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку с.-г. 

виробництва.  

2 

2.  Т2 Оцінка потенційних можливостей сучасних сортів і 

гібридів (асортимент сортів і гібридів, їх 

продуктивність). 

2 

3.  Т3 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  сучасної 

технології вирощування пшениці озимої.  

2  

4.  Т4 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  сучасної 

технології вирощування жита озимого.  

2  

5.  Т5 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  сучасної 

технології вирощування ячменю озимого та ярого  

2 

6.  Т6 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові сучасної 

технології вирощування сої  

2  

7.  Т7 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  сучасної 

технології вирощування пшениці ярої.  

2  

8.  Т8 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  сучасної 

технології вирощування проса та соняшнику  

2 

9.  Т9 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  сучасної 

технології вирощування картоплі.   

2  

10.  Т10 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  сучасної 

технології вирощування гороху посівного, люпину 

та квасолі (зернобобових культур).     

2 

11.  Т11 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  сучасної 

технології вирощування ріпаку озимого та ярого 

2 

12.  Т12 Абіотичні фактори, біологічні особливості, 

інноваційні елементи та основні складові  сучасної 

технології вирощування цукрових буряків 

2 



 
 

   Разом за модуль 1: 24 

  Разом: 24 
 

11. Самостійна робота 
  

№ 

з/п 

Тема 
Назва тем Кількість годин 

 

1.  Т1 Новітні технології в рослинництві  6 

2.  Т2 Елементи сучасної технології вирощування 

польових  культур  

8 

3.  Т3 Наукові та виробничі досягнення в галузі 

вирощування польових культур в Україні, а також 

їх сучасне технічне забезпечення.  

6 

4.  Т4 Світовий досвід з інноваційних технологій 

вирощування польових культур (Європейські 

країни та США).  

6 

5.  Т5 Екологічно  безпечні енергозберігаючі технології 

вирощування зернових культур  

6  

6.  Т6 Технології вирощування кукурудзи на зерно  4 

7.  Т7 Стабілізація виробництва та споживання гречки в 

Україні.  

4  

8.  Т8 Застосування інноваційних технологій 

вирощування зернобобових культур ( у т. ч. сої)   

6 

9.  Т9 Енергозберігаючі технології вирощування ріпаків 

в Україні та за кордоном.  

6 

10.  Т10 Інтенсивна (індустріальна) технологія 

вирощування буряків цукрових. Інноваційні 

елементи технології.  

6 

11.  Т11 Сучасні технології вирощування та тенденції 

ринку соняшнику в Україні  

6 

12. Т12 Інноваційні елементи технології вирощування 

багаторічних трав та новітні способи заготівлі 

трав’яних кормів    

6 

13. Т13 Стан фінансового забезпечення наукових 

досліджень та шляхи оптимізації. 

4 

14. Т14 Організація та фінансування наукових досліджень 

на інноваційній основі. 

4 

Всього: 78 

 78 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
Лекційний курс ведеться з використанням мультимедійної установки, таблиць, 

плівок, ілюстрацій, що розкривають зміст теми лекції.  



 
 

Лабораторні заняття проводяться у спеціалізованих аудиторіях кафедри 
рослинництва з використанням набору обладнання, насіння, гербарію, зразків 
багаторічних трав.  

13. Рекомендовані джерела інформації  

Основна 

1. Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві: Навчальний  посібник 

/ В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, О.М. Венедіктов. Вінниця, 2011. 374 с.  

2. Рослинництво / За ред. О.Я. Шевчука. К.: Аграрна освіта, 2001. 580 с.  

3. Білоножко М.А. і інші. Рослинництво: Інтенсивні технології польових і кормових 

культур. Київ: Вища школа, 1990. 291 с.  

4. Рослинництво. Лабораторно-практичні заняття / За ред. М.А. Бобро, С.П. 

Танчика. Київ: Урожай, 2001. 380 с.  

5. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських 

культур. – 2-е видання. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 808 с.  

6. Танчик С.П., Дмитришак М.Я., Мокрієнко В.А. Технології виробництва 

продукції рослинництва / За ред. С.П. Танчика.  Київ: Слово, 2008. –100 с.  

Додаткова 

7. Ресурсозберігаюча і екологічно чиста технологія вирощування озимої пшениці / 

Л.О. Животков, М.В Душко та ін. Київ: Урожай, 2002. –224 с.  

8. Кукуруза / Д. Шпаар, В. Шлапунов, В. Щербаков. Под общ. ред. В.А. Щербакова. 

Минск: Беларусская Навука, 1998. 200 с.  

9. Роїк М. Буряки. Київ: XXI вік - РІАТРУД Київ, 2001. 368 с.  

10. Лихочвор В.В., Проць Р.Р. Кукурудза. Львів: Українські технології, 2002. 60с.  

11. Лихочвор В.В., Проць Р.Р. Озима пшениця. Львів: НВФ «Українські технології», 

2002. 88 с.  

12. Лихочвор В.В. Ріпак озимий та ярий. Львів: НВФ «Українські технології», 9. 
2002. 48 с.  

13. Лихочвор В.В., Проць Р.Р. Ячмінь. Львів: НВФ «Українські технології», 11. 
2003, 88 с.  

14. Лихочвор В.В., Проць Р.Р. Горох. Львів: НВФ «Українські технології», 2003. 64с.  

15. Лихочвор В.В., Проць Р.Р. Буряк. Львів: НВФ «Українські технології», 2002, 84 с.  

16. Карпець І.П., Лихочвор В.В., Проць Р.Р. Льон. Львів: НВФ «Українські 

технології», 2004. 45 с.  

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, 

Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. 

Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380(44) 525-

81-04).  

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій 
та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, 

http://www.lib.zt.ua/
http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


 
 

патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові 
звіти).  

3. Ресурси Інтернету.  

 


