




 
 

ВСТУП 

У сучасному світі рослинництво відіграє важливу роль. По-перше воно є 

складовою агропромислового комплексу, по-друге забезпечує кормами тварин і 

продуктами харчування людей. Продукти цієї галузі виступають сировиною для 

парфумерної, текстильної, комбікормової, фармацевтичної, харчової та інших 

галузей промисловості. Рослинництво тісно пов’язане із сільськогосподарською 

мікробіологією, агрохімією, біохімією, землеробством, агрофізикою, 

метеорологією, генетикою рослин, ґрунтознавством, фізіологією і селекцією 

рослин.  

У збільшенні виробництва тваринницької продукції вирішальне значення має 

створення міцної кормової бази і забезпечення тварин високоякісними кормами. 

Основні джерела кормів – це польове і лучне кормовиробництво, а також відходи 

рослинництва, продукти хімічної і мікробіологічної промисловості. 

"Рослинництво з основами кормовиробництва", як наукова та навчальна 

дисципліна має важливе теоретичне і практичне значення, тому що є розробником 

сучасних технологій вирощування польових та кормових культур.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета та завдання дисципліни. Метою навчальної дисципліни є набуття 

майбутніми фахівцями технологічної підготовки з виробництва рослинницької 

продукції, яка має вирішальне значення у створенні міцної кормової бази і 

забезпеченні тварин високоякісними кормами. В даній дисципліні вивчаються 

біологічні особливості сільськогосподарських культур та сучасні технології 

вирощування екологічно безпечної продукції рослинництва, яка є основою 

забезпечення населення продуктами харчування, тваринництва – кормами.  

Вивчення дисципліни "Рослинництво з основами кормовиробництва" 

дозволить самостійно вирішувати питання у застосуванні сучасних технологій 

вирощування польових та кормових культур. 

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

кожна сучасна технологія 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 продукції. 

2. Опис навчальної дисципліни 

«Рослинництво з основами кормовиробництва» 
 

 

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 202 

«Захист і карантин 

рослин» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 

 Семестр-
3 

Загальна кількість 

годин 

− 120 

курс 2-й 

Лекції 

 

 

 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

 Аудиторних – 3 

сам. роб. студента − 4 

 

 

 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

денна–18 год./заочна–6 год 
Практичні 

- 

Лабораторні 

денна–24 год./заочна–6 год.  

Самостійна робота 

денна–78 год./заочна–108 год 
Індивідуальні завдання: 

– 

Вид контролю: 

екзамен 



 
 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Основним завданням навчальної дисципліни "Рослинництво з основами 

кормовиробництва": визначити головні проблеми розвитку галузі рослинництва і 

кормовиробництва; з’ясувати морфологічні та біологічні особливості польових і 

лучних рослин, навчити визначати сільськогосподарські рослини за зовнішніми 

ознаками.  

В результаті вивчення курсу "Рослинництво з основами кормовиробництва" 

студент повинен знати: 

- роль рослинництва і кормовиробництва у збільшенні виробництва екологічно 

чистої сільськогосподарської продукції та забезпечення тваринництва якісними і 

дешевими кормами;  

- причини, які стримують збільшення виробництва продукції рослинництва; 

- наукове та матеріальне забезпечення сільськогосподарського виробництва; 

- програмування, прогнозування і планування врожайності; 

- народногосподарське значення, райони вирощування, посівні площі, врожайність 

зернових, зернових бобових, технічних та кормових культур; 

- біологічні особливості культур, етапи органогенезу, районовані сорти, гібриди і їх 

господарську біологічну характеристику; 

- агротехнічні, матеріальні та організаційні основи технологій /для отримання 

екологічно чистої продукції; 

- прийоми післязбиральної доробки та первинної переробки урожаю; 

- способи зберігання врожаю; 

- економічну ефективність технологій вирощування та їх окремих елементів; 

- причини, які стримують збільшення виробництва рослинного білка; 

- інтенсивні, екологічно безпечні та енергоощадні технології вирощування кормових 

і зернофуражних культур; 

- значення, кормову оцінку та господарське використання багаторічних бобових і 

злакових трав; 

- створення та раціональне використання культурних пасовищ; 

- технології заготівлі сіна, сінажу та силосу; 



 
 

На підставі отриманих знань фахівець повинен вміти: 

- економічно організувати структуру посівних площ; 

- проводити розрахунки добрив на заплановану врожайність; 

- забезпечувати підвищення родючості ґрунту; 

- отримувати екологічно чисту продукцію рослинництва; 

- проводити підготовку посівного матеріалу; 

- проводити розрахунки норм посівного матеріалу; 

- забезпечувати оптимізацію умов вирощування культур на всіх етапах органогенезу 

рослин; 

- використовувати та впроваджувати інтенсивні, ресурсозберігаючі, екологічно чисті 

технології вирощування культур; 

- розробляти агротехнічні карти вирощування сільськогосподарських культур; 

- розробляти моделі зеленого конвеєра для ґрунтово-кліматичних зон; 

- проводити розрахунки норм висіву насіння в травосумішках; 

- проводити вибір системи поліпшення природних кормових угідь; 

- розраховувати площі пасовищ для різних видів худоби.  

Об'єкт дисципліни - є процес вивчення біологічних основ вирощування 

польових та кормових культур.  

Предмет дисципліни – Предметом дисципліни є вивчення теоретичних, 

методичних і практичних питань використання біологічних основ польових і 

кормових культур у системі рослинництва та кормовиробництва. "Рослинництво з 

основами кормовиробництва", як навчальна дисципліна тісно пов'язана із такими 

дисциплінами, як: ботаніка, метеорологія, селекція та насінництво, ґрунтознавство, 

агрохімія та землеробство, екологія, стандартизація, фізіологія рослин, ентомологія 

та фітопатологія, інтегрований захист рослин, економіка, технологія переробки 

сільськогосподарської продукції та ін. 

Кінцевим результатом вивчення основних агрономічних дисциплін є 

використання отриманих знань у створенні та запровадженні сучасних технологій 

вирощування польових і кормових культур. 

 



 
 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

Шифр Результат навчання 

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. 
 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

Програмні 

навчання 

Фахові компетентності 

РН 7 РН 8 РН 9 

СК 5 + + + 

СК 8 + + + 

СК 9 + + + 
 

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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид заняття 
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Модуль 1 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
к
іл

ьк
іс

ть
 

б
ал

ів
 

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 
 

*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20 

% від максимальної кількості балів, які студент 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 

РН 7 Лк 1–4, Лр 1–6,  
Ср 1-6 

12 20 

РН 8 Лк 5–7, Лр 7–11,  

Ср 7–9 

6 12 

РН 9  Лк 8–10, Лр 12–18, 
Ср 10–13  

10 16 

РН 7, РН 8, 
РН 9 

МКР 8 12 

Разом: 36 60 
 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент 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, студент 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 студентом, 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 студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену 

у формі тестування на ПК. Тести охоплюють програму навчальної дисципліни. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом 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 студента і 

рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Студент 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. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом 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. Рослинництво. 

Тема 1. Вступ до рослинництва. 

1. Поняття про рослинництво. 

2. Рослинництво як наука. 

3. Класифікація польових культур. 

4. Стан і перспективи розвитку рослинництва в Україні. 

5. Методи досліджень в рослинництві. 

Тема 2. Зернові культури та їх загальна характеристика. 

1. Значення, посівні площі та врожайність зернових культур. 

2. Систематика зернових культур. 

3. Морфологічні особливості зернових культур. 

4. Ріст і розвиток зернових хлібів.  

Тема 3. Озима пшениця. 

1. Народногосподарське значення. 

2. Ботанічна характеристика. 

3. Фази росту. 

4. Біологічні та екологічні особливості. 

Тема 4. Ярий ячмінь. 

1. Народногосподарське значення. 

2. Ботанічна характеристика. 

3. Біологічні та екологічні особливості. 

4. Технологія вирощування ярого ячменю.  

Тема 5. Кукурудза. 

1. Народногосподарське значення. 

2. Ботанічна характеристика. 

3. Біологічні та екологічні особливості. 

4. Технологія вирощування кукурудзи.  

Тема 6. Гречка. 
1. Народногосподарське значення. 

2. Ботанічна характеристика. 

3. Біологічні та екологічні особливості. 

4. Технологія вирощування гречки.  

Тема 7. Соя. 

1. Народногосподарське значення. 

2. Ботанічна характеристика. 

3. Біологічні та екологічні особливості. 



 
 

4. Технологія вирощування сої. 

Змістовний модуль 2. Кормовиробництво. 

Тема 8. Інтенсифікація лучного кормовиробництва.  
1. Коротка історія розвитку кормовиробництва.  
2. Класифікація кормових культур та лучних трав. 
3. Біологічні та екологічні особливості рослинності природних сіножатей і 

пасовищ.  
4. Багаторічні та однорічні кормові трави, їх значення та використання. 
5. Класифікація природних кормових угідь України та їх характеристика. 
6. Поверхневе та докорінне поліпшення природних сіножатей і пасовищ. 

Тема 9. Технологія заготівлі сіна, сінажу та силосу.  

1. Значення сіна у годівлі с.-г. тварин.  

2. Технологія заготівлі розсипного та пресованого сіна. 

3. Шляхи зменшення втрат поживних речовин при заготівлі сіна. 

4. Методи оцінки кормових рослин. Запасні поживні речовини та їх значення. 

5. Силос, його значення та технологія приготування. 

6. Особливості силосування різної рослинної сировини.  

7. Сінаж, його значення та технологія приготування. 

8. Шляхи зменшення втрат поживних речовин при заготівлі силосу та сінажу.  

9. Трав`яне борошно та різка. Гранули та брикети.  

10. Особливості заготівлі комбінованого силосу для різних видів тварин.  

 

9. Теми лекцій 

№ 

з/п 

Тем

а 
Назва теми 

Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1. Загальні обґрунтування завдань рослинництва з основами 

кормовиробництва. 

Змістовий модуль 1. Рослинництво. 

1 Т1 Вступ до рослинництва. 2,0 

2 Т2 Зернові культури та їх загальна характеристика. 2,0 

3 Т3 Озима пшениця. 2,0 

4 Т4 Ячмінь ярий. 2,0 

5 Т5 Кукурудза. 2,0 

6 Т6 Гречка. 2,0 

7 Т7 Соя. 2,0 

Разом за ЗМ1: 14 

Змістовний модуль 2. Кормовиробництво. 

8 Т8 Інтенсифікація лучного кормовиробництва. 2,0 

9 Т9 Технологія заготівлі сіна, сінажу та силосу. 2,0 

Разом за модуль 2: 4 

Разом: 18 



 
 

 

10. Лабораторні заняття 

 

№  

з/п  

Тема 
Назва тем  

Кількість 

годин  
 

1. Т1 Зернові злакові культури. 2 

2. Т2 Морфологічна будова органів зернових злаків.  

Анатомічна будова зернівки пшениці 

2 

3. Т3 Ріст і розвиток зернових злакових культур. Фази 

вегетації та етапи органогенезу злакових культур. 

2 

4. Т4 Ботанічна характеристика пшениці та ячменю 2 

5. Т5 Ботанічна характеристика кукурудзи. 2 

6.  Т6 Ботанічна характеристика гречки 2 

7. Т7 Загальна характеристика зернобобових культур 2 

8. Т8 Ботанічна характеристика гороху та сої 2 

  Разом за модуль 1: 16 

12. Т12 Вивчення біологічних та екологічних особливостей 

рослинності сіножатей і пасовищ 

2 

13. Т13 Вивчення та описання багаторічних бобових і 

злакових трав за морфологічними, біологічними та 

господарсько-цінними ознаками 

2 

14. Т14 Організація пасовищної території: визначення 

загонів, їх площ, навантаження пасовища 

2 

15. Т15 Вивчення методики складання зеленого конвеєра для 

сільськогосподарських тварин та птиці 

2 

Разом за ЗМ2: 8 

Разом: 24 
 

11. 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 

 

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 

польових та кормових культур.  

13. Рекомендовані джерела інформації  

Основна 

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.  

Додаткова 

1. Зінченко О. І, Алексеева О. С., Приходько П. М. Біологічне рослинництво : 

навч. посібник. Київ, 1996. 236 с. 



 
 

2. Наукові основи інтенсифікації польового кормовиробництва в Україні / 

Петриченко В. Ф., Квітко Г. П., Царенко М. К. та ін.: за ред. Петриченка В. Ф., 

Царенка М. К. Вінниця : Данилюк В. Г., 2008. 240 с. 

3. Фурсова Г. К., Фурсов Д. І., Сергеєв В. В. Рослинництво : Лабораторно-

практичні заняття, Зернові культури. Ч. 1 . навч. посіб. Харків. : Ексклюзив, 

2004. 380 с. 

4. Петриченко В Ф., Макаренко П. С. Лучне кормовиробництво і насінництво трав 

: посібник для с.-г. вузів. Вінниця : Діло, 2005. 227 с. 

5. Рослинництво : практикум / Зінченко О. І., Коротєєв А. В., Каленська С. М., 

Петриченко В. Ф. та ін. ; за ред. Зінченка О. І. Вінниця : Нова книга, 2008. 536 

с. 

6. Рослинництво : практикум / О. І. Зінченко, А. В. Коротєєв, С. М. Каленська та 

ін. Вінниця : Нова Книга, 2008. 536 с.  

7. Рослинництво: лабораторно-практичні заняття: навч. посіб. / Алімов Д. М., 

Білоножко М. А., Бобро М. А. та ін. ; за ред. М. А. Бобро. Київ : Урожай, 2001. 

392 с. 

8. Стоцька С. В. Вплив елементів технології вирощування Trifolium pratense L. на 

фітосанітарний стан травостою та розвиток кореневої системи в умовах 

Полісся. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 1(47). Т. 1. С. 203–210. 

9. Стоцька С. В., Мойсієнко В. В., Панчишин В. З. Вплив елементів технології 

вирощування конюшини лучної на поживність листостеблової маси. Збірник 

наукових праць «Агробіологія». 2018. № 1. С. 215–224. 

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).  

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


 
 

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій 

та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, 

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

звіти).  

3. Ресурси Інтернету.  

 


