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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

 

Завдання, цілі та опис занять. Сформувати у майбутніх фахівців: глибокі 

теоретичні знання і практичні навички з питань технічно досконалого і економічно 

вигідного вирощування урожаїв сільськогосподарських культур та отримання продукції 

високої якості; розуміння основних завдань та організаційно-економічних проблем і 

перспектив розвитку галузі рослинництва в Україні та світі; сприяти розвитку у студентів 

здатності самостійно формулювати власну думку та розуміння особливостей формування 

врожаю польових культур залежно від біотичних та абіотичних чинників. 

Ознайомити студентів з об’єктами галузі тваринництва: біологічними 

особливостями різних видів тварин, їх індивідуальним розвитком, закономірностями 

росту у різні вікові періоди, характером і величиною продуктивності залежно від 

фізіологічних і технологічних факторів, загальними методами розведення і селекції, їх 

впливом на здоров’я тварин і схильністю до захворювань.  
 

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема Години Результати навчання Завдання Оцінювання 

Модуль 1 
Тема1. Стан та перспективи 
розвитку рослинництва в 
світі та в Україні. 
 

1 

знати та розуміти:  

1.стан та перспективи 

розвитку галузі 

рослинництва та 

тваринництва; 

2.значення, поширення, 

морфологічні і біологічні 

особливості 

сільськогосподарських 

культур; 

3.сучасні технології 

вирощування польових 

культур та особливості 

Розгляд 
інноваційних 
елементів у 
технологіях 

вирощування 
культур за  

індивідуальни
ми 

завданнями. 
 

Написання 
тестів, 

модулів,, 
підготовка 

презентацій, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письмовий 
іспит, 

оцінювання 
на лекціях 
та під час 

занять  

Тема 2. Зернові культури. 
Озимі хліба. Перезимівля 
озимих культур  захист 
рослин від несприятливих 
умов. 
 

3/5 

Тема 3.  Бульбоплоди. 
Загальна характеристика та 
особливості технології 
вирощування. 

2/5 
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Тема 4  Коренеплоди. 
Загальна характеристика та 
особливості технології 
вирощування. 

 
 
 

2/5 
 
 
 

впровадження;  

4.шляхи покращення якості 

сільськогосподарської 

продукції;  

5.джерела витрат на 

вирощування с.-г. культур ; 

6. біологічні особливості 

різних видів тварин, 

закономірності їх росту і 

розвитку у різні вікові 

періоди, конституції і 

екстер’єру, інтер’єру; 

7. методи розведення, 

добору, підбору, а також 

оцінки плідників за якістю 

нащадків,  

8. вплив селекції на 

життєдіяльність і здоров’я, 

наслідки інбридингу і 

гетерозису. 

 
 

рефератів, 
 

Розвязання 
ситуаційних 
завдань та 
прийняття 

правильних 
рішень 
 (в.т.ч. в 
elearn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 2 
Тема5. Стан та перспективи 
розвитку рослинництва в 
світі та в Україні.  

1 

 

Тема 6. Вчення про породу. 

Індивідуальний розвиток 

тварин. 

 

2/5 

Тема 7. Наукові і практичні 
основи селекції. Добір і 
підбір тварин. 

2/5 

Тема 8. Методи розведення 

тварин. 
2/5 

 15/30    
Всього за семестр 70 

Екзамен    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. Перездача модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Курсові роботи та реферати повинні мати коректні текстові посилання 

на використану при їх підготовці літературу. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (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 
-59 Незадовільно не зараховано 

 


