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Силабус дисципліни 

“РОСЛИННИЦТВО З ОСНОВАМИ КОРМОВИРОБНИЦТВА ” 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра рослинництва 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин» 

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин 

рослин» 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 2, 3 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Стоцька Світлана Василівна 

Профайл викладача (-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-

roslynnytstva/m-sklad-roslynnytstva/stotska-svitlana-

vasilivna 

Контактна інформація Тел.: +38(068)0586519, E-mail: olegst1999@meta.ua  

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1083 

Консультації Онлайн консультація через Viber, Zoom. 

 

3. Анотація до дисципліни 

Курс «Рослинництво з основами кормовиробництва» є обов’язковою навчальною 

дисципліною циклу професійної підготовки здобувачів освітнього ступеню бакалавр. 

Дисципліна викладається в 3-му семестрі другого року навчання, розрахована на 120 

годин (4 кредити) на денній формі навчання і має 20 лекційних занять, 44 год. 

лабораторних занять; формою підсумкового контролю є екзамен.  

Дисципліна відіграє значну роль в процесі підготовки студентів та спрямована на 

розробку сучасних технологій вирощування польових та кормових культур та їх 

адаптацією до певних ґрунтово-кліматичних умов.  

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є набуття студентами знань і умінь, які необхідні 

висококваліфікованому спеціалісту для організації науково-обґрунтованих заходів щодо 

вирощування польових та кормових культур і одержання високоякісної продукції в різних 

ґрунтово-кліматичних умовах.   

Дисципліна забезпечує такі компетентності: 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого призначення.  

СК 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 
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природоохоронних технологій, які забезпечують надійний захист рослин і екологічну 

безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і карантину рослин 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами, 

діяльність яких пов'язана з користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням 

рослин сільськогосподарського та іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, 

зберіганням і використанням відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських вимог.  

 

5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

денна заочна 

Лекції 18 6 

Практичні / лабораторні 24 6 

Самостійна робота 78 108 

Всього: 120 120 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), дистанційний. 

Для заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного 

форматів викладання дисципліни. 

Вид контролю: екзамен. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми  

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Загальні обґрунтування завдань рослинництва з основами кормовиробництва 

Змістовний модуль 1. Рослинництво. 

1 Т1 Вступ до рослинництва. 

Поняття про рослинництво. 

Рослинництво як наука. 

Класифікація польових культур. 

Стан і перспективи розвитку рослинництва в Україні.  

Методи досліджень в рослинництві. 

10 10 

2 Т2 Зернові культури та їх загальна характеристика. 

Значення, посівні площі та врожайність зернових культур. 

Систематика зернових культур. 

Морфологічні особливості зернових культур. 

Ріст і розвиток зернових хлібів.  

10 10 

3 Т3 Озима пшениця. Народногосподарське значення. 10 10 



Ботанічна характеристика. 

Фази росту. Біологічні та екологічні особливості. 

4 Т4 Ярий ячмінь. 

Народногосподарське значення. 

Ботанічна характеристика. 

Біологічні та екологічні особливості. 

Технологія вирощування ярого ячменю. 

10 10 

5 Т5 Кукурудза. Народногосподарське значення. 

Ботанічна характеристика. 

Біологічні та екологічні особливості. 

Технологія вирощування кукурудзи.  

20 20 

6 Т6 Гречка. Народногосподарське значення. 

Ботанічна характеристика. 

Біологічні та екологічні особливості. 

Технологія вирощування гречки. 

20 20 

7 Т7 Соя. Народногосподарське значення. 

Ботанічна характеристика. 

Біологічні та екологічні особливості. 

Технологія вирощування сої. 

10 10 

10Разом за ЗМ1: 90 90 

Тема змістовного модуля 2. Кормовиробництво 

8 Т8 Інтенсифікація лучного кормо виробництва. 

Коротка історія розвитку кормовиробництва.  

Класифікація кормових культур та лучних трав. 

Біологічні та екологічні особливості рослинності природних 

сіножатей і пасовищ.  

Багаторічні та однорічні кормові трави, їх значення та 

використання. 

Класифікація природних кормових угідь України та їх 

характеристика. 

Поверхневе та докорінне поліпшення природних сіножатей і 

пасовищ. 

15 15 

9 Т9 Технологія заготівлі сіна, сінажу та силосу. 

Значення сіна у годівлі с.-г. тварин.  

Технологія заготівлі розсипного та пресованого сіна. 

Шляхи зменшення втрат поживних речовин при заготівлі сіна. 

Методи оцінки кормових рослин. Запасні поживні речовини та 

їх значення. 

Силос, його значення та технологія приготування. 

Особливості силосування різної рослинної сировини.  

Сінаж, його значення та технологія приготування. 

Шляхи зменшення втрат поживних речовин при заготівлі 

силосу та сінажу.  

Трав`яне борошно та різка. Гранули та брикети.  

Особливості заготівлі комбінованого силосу для різних видів 

тварин.  

15 15 

Разом за ЗМ2: 30 30 

Всього за М1: 120 120 

 

 



Самостійна робота 
  

№ 

з/п 

Тема 
Назва тем 

Кількість 

годин  

1.  Т1 Ботанічна характеристика жита. 4 

2.  Т2 Ботанічна характеристика тритикале. 4 

3.  Т3 Технологічний проект вирощування жита 6 

4.  Т4 Ботанічна характеристика сорго 4 

5.  Т5 Ботанічна характеристика проса 4  

6.  Т6 Ботанічна характеристика рису 4 

7.  Т7 Ботанічна характеристика люпину 4 

8.  Т8 Технологічний проект вирощування гречки 4 

9.  Т9 Технологічний проект вирощування гороху 4 

10. Т10 Кормова оцінка та характеристика однорічних злакових, 

бобових кормових трав 

6 

11. Т11 Кормова оцінка та характеристика однорічних кормових 

капустяних культур. 

6 

12. Т12 Кормова оцінка та характеристика малопоширених 

кормових культур. 

4 

13.  Т13 Кормова оцінка та характеристика осок та різнотрав’я  6 

14. Т14 Отруйні та шкідливі рослини природних кормових угідь 6 

15. Т15 Технологія вирощування багаторічних трав 6 

16. Т16 Розробка способів поліпшення природних кормових 

угідь 

6 

Всього: 78 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

 

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

Практичні заняття - - - 

Лабораторні роботи 0,5 24 12,0 

Семінарські зняття – – – 

Самостійна робота 0,34 78 27,0 

Модульна контрольна робота* 12,0 1 12,0 

Індивідуальні завдання – – – 

Разом: – 60 



Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 

Очікувані результати навчання з дисципліни 

РН 7. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин. 

РН 8. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих 

процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

РН 9. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів діяльності із 

захисту і карантину рослин. 

 
7. Пререквізити 

Без обмежень. 

 

8. Політики дисципліни 

Викладач та здобувачі, які вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись таких 

положень: «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 

призначення академічних стипендій», «Положення про академічну доброчесність, 

запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ» та розуміють, що за їх порушення несуть 

особисту відповідальність. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться в навчальних 

аудиторіях. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

1. Мойсієнко В. В., Стоцька С. В., Сладковська Т. А.  Виробництво кормів за 

органічного вирощування багаторічних та однорічних трав в умовах Полісся. Зб. наук. пр. 

ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2015. № 1. С. 134–141.  

2. Стоцька С. В. Концентрація хлорофілу в листках рослин конюшини лучної залежно 

від впливу агротехнічних прийомів вирощування в умовах Полісся. Вісник ЖНАЕУ. 2017. 

№ 2 (61). Т. 1. С. 72–77. 

3. Панчишин В. З., Мойсієнко В. В., Стоцька С. В. Урожайність та виявлення 

кореляційних зв’язків між елементами кормової продуктивності гірчиці білої у суміші з 

вівсом в умовах Полісся України. Сільське господарство та лісівництво, 2017. Вип. 7. т. 

2. С.77–86. 

4. Мойсієнко В. В., Панчишин В. З., Стоцька С. В. Урожайність сумішок вівса з 

капустяними культурами залежно від удобрення в умовах Полісся. «Наукові горизонти», 

«Scientific horizonz». №1 (64), 2018. С. 3-9. 



5. Мойсієнко В. В., Стоцька С. В. Агротехнічні прийоми вирощування фенхелю 

звичайного в умовах Полісся. «Наукові горизонти», «Scientific horizonz». № 1 (74), 2019. 

С. 11–17. doi: 10.332491/2663-2144-2019-74-1-11-17. 

6.  Зінченко О. І. Рослинництво : підручник. Вид. 3-є, допов. і перероб. Умань, 2016. 

612 с.  

7.  Зінченко О. І., Салатенко В. Н., Білоножко М. А. Рослинництво : підручник / за 

ред. О. І. Зінченка. Київ : Аграрна освіта, 2001. 519 с.  

8.  Каленська С. М., Шевчук О. Я., Дмитришак М. Я. Рослинництво: підручник / за 

ред. О. Я. Шевчука. К : НАУ, 2005. 502 с.  

9.  Каленська С. М., Дмитришак М. Я., Демидась І. І. Рослинництво з основами 

кормовиробництва. Вінниця : Нілан ЛТД, 2013. 650 с.  

10.  Лихочвор В. В. Технології вирощування сільськогосподарських культур. 2-е вид., 

випр. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 808 с. 

11.  Лихочвор В. В., Петриченко В. Ф. Рослинництво : Сучасні інтенсивні технології 

вирощування основних польових культур. Львів : Українські технології, 2006. 730 с.  

12.  Лихочвор В. В., Петриченко В. Ф., Іващук П. В. Зерновиробництво. Львів : 

Українські технології, 2008. 624 с.  

13.  Рослинництво : підручник / В. Т. Влох, С. В. Дубновецький, Г. С. Кияк, 

Д. М. Оничук; за ред. В. Г. Влоха. Київ : Вища школа, 2005. 382 с.  
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