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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Навчальна дисципліна «Технології виробництва насіння та садивного матеріалу 

сільськогосподарських культур» передбачає вивчення сучасних технологій вирощування, 

збирання, очищення та зберігання високоякісного насіння та садивного матеріалу 

сільськогосподарських культур; державної та міжнародної законодавчої та нормативно-

правової бази виробництва, реалізації та використання насіння сільськогосподарських 

культур; методики визначення посівних якостей насіння, внутрішньогосподарського та 

державного контролю виробництва насіння та садивного матеріалу на всіх його етапах, 

реалізація та використання насіння. 
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СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1 

«Технології вирощування, збирання, очищення та 

зберігання високоякісного насіння та садивного 

матеріалу» 

1.1 Вплив екологічних факторів та агротехніки 

насіннєвих посівів на якість насіння 

сільськогосподарських культур 

1.2 Наукові основи післязбиральної доробки і 

зберігання насіння та садивного матеріалу 

сільськогосподарських культур  

1.3 Агротехнічні чинники збереження та 

покращення якості насіння та садивного 

матеріалу сільськогосподарських культур 

 

6/8 

Студент повинен розуміти і 

вміти організовувати процеси 

сільськогосподарського 

виробництва насіння та 

садивного матеріалу на 

принципах ресурсозбереження, 

оптимального 

природокористування та 

охорони природи. 

 

1. Здача 

лабораторних робіт з 

методики визначення 

впливу концентрації 

ґрунтового розчину 

солей на проростання 

насіння; енергії 

проростання та 

лабораторної 

схожості насіння 

залежно від  

екологічних факторів 

та агротехніки 

насіннєвих посівів; 

сили росту насіння 

залежно від  

екологічних факторів 

та агротехніки 

насіннєвих посівів;  

травмування насіння 

залежно від  

екологічних факторів 

та агротехніки 

насіннєвих посівів.  

15 

Тема 2 

«Державне інспектування виробництва насіння та 

садивного матеріалу сільськогосподарських 

2/4 

Студент має знати правила 

заповнення бланків основних 

документів на сортові та посівні 

Здача задач. 

15 



культур» 

2.1 Державні й супровідні господарські документи 

про якість насіння сільськогосподарських культур 

якості насіння, арбітражного 

визначення якості насіння та 

садивного матеріалу 

сільськогосподарських культур 

Тема 3 

«Порівняльна оцінка технології вирощування та 

післязбиральної доробки товарної та насіннєвої 

продукції  сільськогосподарських культур» 

3.1 Технологія вирощування насіння основних 

зернових колосових культур.  

3.2 Технологія вирощування насіння кукурудзи.  

3.3 Технологія вирощування насіння зернобобових 

культур (горох, соя, нут).  

3.4 Технологія вирощування насіння соняшнику.  

3.5 Технологія вирощування садивного матеріалу 

картоплі 

12/8 

Студент повинен вміти 

проектувати, виготовляти і 

експлуатувати технології 

виробництва, доробки та 

зберігання насіння та садивного 

матеріалу 

сільськогосподарської 

продукції.. 

Складання та здача 

технологічних карт на 

насіннєву та садивну 

продукцію  

сільськогосподарських 

культур 
40 

Всього за 1 семестр 70 

Залік    30  

Всього за курс 100 

 



 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та заліків заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні 

мати коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


