
 
 

 



 

 

 



Мета навчальної дисципліни «Кормовиробництво і луківництво» полягає в набутті 

поглиблених теоретичних знань і практичних умінь з виробництва і заготівлі кормів за 

прогресивними енергозберігаючими технологіями, в створенні і раціональному використанні 

інтенсивних технологій вирощування кормових культур на орних землях та на природних 

кормових угіддях.  

Завдання навчальної дисципліни полягає в забезпеченні тваринництва якісними 

екологічно безпечними і дешевими кормами, що сприятиме розвитку галузі тваринництва і 

вирішенню продовольчої проблеми в Україні, зокрема споживанню населенням фізіологічно 

обґрунтованих норм тваринницької продукції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Кормовиробництво і луківництво» 

аспірант повинен: 

знати: 
1) теоретичні й методологічні основи виробництва кормів на орних землях; 

2) біологічні та екологічні особливості однорічних та багаторічних кормових рослин, 

що вирощуються на орних землях; 

3) теоретичні основи інтродукції 

4) принципи побудови та шляхи інтенсифікації кормових сівозмін; 

5) наукові основи розробки технологій одержання кількох урожаїв кормових культур за 

рік; 

6) теоретичне обґрунтування розробки агротехнічних заходів підвищення якості та 

поживності кормів, що надходять з орних земель; 

7) теоретичне обґрунтування раціонального використання кормових культур на орних 

землях у системах виробництва грубих, соковитих та зелених кормів; 

8) теоретичні основи використання метолів програмування та математичного 

моделювання високої продуктивності кормових культур; 

9) теоретичні й методологічні основи створення і раціонального використання 

сінокосів та пасовищ; 

10) біологічні та екологічні характеристики лучних трав і їх фітоценотичне особливості 

при використанні у ценозах на сіножатях і пасовищах; 

11) принципи структурно-функціональної організації луків кормових агроценозів та їх 

класифікацію; 

12) теоретичне обґрунтування конвеєрного виробництва травʼяних  кормів на луках і 

пасовищах  

13) теоретичні основи використання методів математичного моделювання високої 

врожайності сіножатей і пасовищ. 

вміти: 

1) розробляти та науково обґрунтувати ефективні заходи та технології вирощування 

кормових культур; 

2) визначати та управляти продуктивністю кормових агроценозів на орних землях; 

3) застосовувати й удосконалювати технології вирощування і шляхи використання 

нетрадиційних та малопоширених багаторічних і однорічних кормових рослин; 

4) створювати високопродуктивні агроценози у змішаних, сумісних та проміжних 

посівах; 

5) розробляти агротехнічні заходи підвищення якості та поживності кормів, що 

надходять з орних земель; 

6) розробляти та вдосконалювати схему конвеєрного надходження кормів та сировини 

для заготівлі консервованих кормів з орних земель; 

7) розробляти наукові основи одержання екологічно чистих кормів; 

8) використовувати методи програмування та математичного моделювання високої 

продуктивності кормових культур; 

9) управляти продуктивністю природних кормових угідь та сіяних сіножатей і пасовищ; 

10) розробляти та науково обґрунтувати комплексні технології створення 

високопродуктивних луків і пасовищ різного господарського призначення; 



11) науково обґрунтувати та розробляти заходи з підвищення якості та поживності 

кормів, що надходять з лучних фітоценозів; 

12) розробляти схему конвеєрного надходження зелених кормів та сировини для 

консервування корму з сіножатей та пасовищ. 

13) використовувати методи математичного моделювання високої врожайності 

багаторічних трав. 

 

Сформовані компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі аргументів та 

перевірених фактів для проведення наукових досліджень на рівні доктора філософії. 

2. Компетентність володіння методами математичного і алгоритмічного моделювання при 

аналізі проблематики наукового дослідження. 

3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних наукових джерел. 

Здатність працювати з різними джерелами інформації, аналізувати та синтезувати її, 

виявляти не вирішені раніше задачі (проблеми) або їх частини, формулювати наукові 

гіпотези. 

4. Здатність оцінювати та забезпечувати високу якість виконаних робіт, публічне 

представлення та захист результатів дисертаційного дослідження. 

5. Здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані ідеї (креативність), 

прийняття обґрунтованих рішень. 

6. Комплексність у проведенні досліджень у галузі сільського господарства. Глибокі знання, 

розуміння наукових принципів, сучасних методів наукових досліджень та інструментарію в 

агрономії.  

7. Комплексність у володінні інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку 

світової і вітчизняної аграрної науки. 

8. Комплексність у проведенні критичного аналізу різних інформаційних джерел, авторських 

методик, конкретних освітніх, наукових та професійних текстів у галузі сільського 

господарства, охорони навколишнього природного середовища та збереження 

біорізноманіття екосистем. 

9. Здатність створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути 

визнана на національному та міжнародному рівнях.  

10. Здатність брати участь у наукових дискусіях на міжнародному рівні, відстоювати свою 

власну позицію. 

11. Здатність до прояву ініціативи щодо впровадження у виробництво результатів 

дисертаційного дослідження. 

12. Комплексність у набутті та розумінні значного обсягу сучасних науково-теоретичних 

знань у галузі сільського господарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

науковий рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

очна (денна, вечірня) 

форма навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів - 8 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

за вибором здобувача за вибором здобувача 

Змістовних 

частин - 8 

Спеціальність: 

201 - агрономія 

Рік підготовки 1-2-й Рік підготовки 1-2-й 

Семестр 1-2-3-4-й Семестр 1-2-3-4-й 

Рівень вищої освіти – третій  

(освітньо-науковий) 

Загальна кількість годин - 240 

Лекції  Лекції 

60 60 

Практичні  Практичні 

40 40 

Самостійна робота Самостійна робота 

140 140 

Вид контролю:              

залік, екзамен 

Вид контролю:              

залік, екзамен 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль1 - ОСНОВИ КОРМОВИРОБНИЦТВА І ЛУКІВНИЦТВА 

Тема 1.Наукові і технологічні основи інтенсифікації виробництва повноцінних кормів 

для тваринництва на орних землях. Сучасний стан виробництва повноцінних кормів на 

орних землях. Шляхи інтенсифікації кормовиробництва на орних землях. Особливості 

структури посівних площ кормових культур та  системи кормовиробництва залежно від 

галузі тваринництва. Обґрунтування необхідності вирощування  кормових культур у 

сівозмінах. Спеціалізовані кормові сівозміни, їх роль у збільшенні виробництва і поліпшення 

якості кормів. Прифермерські та лукопасовищні сівозміни. Якість кормів. Шляхи 

поліпшення якості кормів. Роль багаторічних та однорічних бобових культур у 

нагромадженні симбіотичного азоту  та ви рішенні білкової проблеми. Концептуальні основи 

та особливості вирощування кормових культур  в польових і лучних умовах за органічного 

виробництва сільськогосподарської продукції. Терміни і визначення у кормовиробництві.  

Тема 2. Класифікація, характеристика та технологічні основи виробництва кормів.  

Параметри якості основних видів  кормів. Основні види кормів. Хімічний склад, поживність 

та енергоємність кормів. Технічні умови на основні види кормів що до їх якості та умов 

зберігання  згідно державних стандартів України. Наукові і технологічні  основи 

виробництва сіна, сінажу, силосу зелених кормів, штучно висушених травʼяних кормів, 

кормових коренеплодів. 

Тема 3. Адаптивні технології  вирощування  однорічних і багаторічних кормових 

культур  в одновидових  і сумісних посівах. Особливості  вирощування в одновидових та 

сумісних посівах багаторічних та однорічних трав. Роль зернобобових культур у збільшенні 

виробництва високобілкових кормів, вирішенні проблеми подолання дефіциту білка. Сучасні 

технології вирощування зернобобових культур. Технологічні основи вирощування 

зернофуражних кормових  культур. Конвеєрне виробництво травʼяних кормів та особливості 

вирощування кормових культур у системі зелених сировинних конвеєрів. Проміжні посіви 

кормових культур – необхідна умова інтенсифікації кормовиробництва та резерв 



використання агроекологічних ресурсів ріллі. Особливості технології  ефективного 

вирощування кормових культур у проміжних посівах. 

Тема 4. Наукові і технологічні основи  інтенсифікації виробництва повноцінних кормів 

для тваринництва на природних кормових угіддях. Еколого- географічні умови й 

природно-кліматичні зони України, різноманіття   природних кормових угідь та сучасні 

напрямки в їх класифікації. Фітотопологіча класифікація природних кормових угідь. 

Науковці, які внесли найбільший внесок у її розвиток. Наукові  і методичні основи 

геоботанічного обстеження  цих угідь. Біорізноманіття лучних рослин. Характеристика 

кормової цінності основних господарсько-ботанічних груп фітоценозів  природних кормових 

угідь.  Багаторічні злакові і бобові  багаторічні трави, їх еколого-біологічні й господарські 

властивості. Наукове  обгрунтування природоохоронної ролі лучних екосистем або 

біогеоценозів в агроландшафтах. Основні терміни і їх визначення стосовно природних 

кормових угідь. 

Тема 5. Способи поліпшення природних кормових угідь. Поверхневе поліпшення 

природних кормових угідь та сучасні технологічні заходи його проведення. Докорінне 

поліпшення природних кормових угідь та сучасні технологічні заходи його проведення. 

Культурні сіножаті й пасовища. Технологічні основи їх створення. Основні принципи добору 

компонентів до травосумішей. Роль добрив у підвищенні продуктивності та поліпшенні 

якості кормів на природних кормових угіддях. Дози добрив та методи їх визначення. 

Еколого-біологічні  основи створення сіяних сінокісно-пасовищних травостоїв. 

Тема 6. Наукові та технологічні  основи раціонального використання  сіножатей і 

пасовищ. Раціональне використання культурних сіножатей. Раціональне використання 

культурних пасовищ. Біохімічні процеси, що відбуваються в трав’яній масі при заготівлі 

різних видів трав’яних кормів  (зелених і штучно висушених кормів, сінажу та сіна).  

Змістовний модуль 2 - МЕТОДИ ОЦІНКИ КУЛЬТУРТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА 

ПРОДУКТИВНОСТІ КОРМОВИХ УГІДЬ, ЯКОСТІ КОРМІВ І  ПРОВЕДЕННЯ  

ДОСЛІДЖЕНЬ У КОРМОВИРОБНИЦТВІ І ЛУКІВНИЦТВІ 

Тема 1. Економіко-математичні методи  оцінки  агротехнологій  і  результатів  

досліджень у кормовиробництві і луківництві. Сучасні методи планування експерименту, 

оптимізовані схеми багатофакторного досліду у  кормовиробництві і луківництві. 

Дисперсійний  аналіз та  особливості його застосування для  обробляння результатів 

досліджень у кормовиробництві і луківництві. Сучасні статистичні методи (варіаційної 

статистики) оцінки результатів досліджень та особливості застосування  у кормовиробництві 

і луківництві з використанням нових комп’ютерних програм. Сучасні методи кореляційного 

й регресійного аналізів результатів досліджень та особливості застосування  у 

кормовиробництві і луківництві. Балансово-розрахунові та економіко-математичні методи 

визначення доз добрив при вирощуванні кормових культур і в луківництві. Методи 

програмування продуктивності та агротехнологічної ефективності кормових угідь і якості 

кормів за прогнозованими показниками.  Методи визначення економічної  ефективності 

застосування агрозаходів і технологій у кормовиробництві і луківництві луківництві.  

Методи визначення  енергетичної ефективності застосування агро-заходів і технологій у 

кормовиробництві і луківництві луківництві.  Методи оцінки ефективності агрозаходів  у 

кормовиробництві і луківництві за продуктивністю і якістю тваринницької продукції (молока 

і м’яса). 

Тема 2. Методи оцінки якості кормів. Методи визначення поживної і енергетичної цінності 

кормів за вмістом  кормових одиниць, валової і обмінної енергії, забезпеченістю протеїном 

тощо. Методи визначення показників безпеки (вмісту токсичних елементів, нітратів і 

нітритів, токсинів, радіоактивних елементів тощо) в основних видах кормів. Методи 

визначення вмісту показників повного   зоотехнічного аналізу кормів (сухої речовини, 

сирого протеїну, білка, сирої клітковини, сирої золи, сирого жиру, БЕР, Са, Р, К). Методи 

визначення мінерального складу (вмісту основних макро- і мікроелементів) каротину, 

вуглеводнів, амінокислотного складу кормів. Візуальні та інші не хімічні методи оцінки 

якості різних видів кормів (сіна, сінажу, силосу, зеленої маси). Індикаційна оцінка кормової 



якості лучних фітоценозів за видовим складом і генетико-біологічним статусом кормової 

придатності їх компонентів. 

Тема3. Методи оцінки еколого-біологічного й  господарського стану лучних угідь та 

якості проведення агротехнічних заходів при їх поліпшенні. Методи оцінки якості 

проведення агрозаходів (обробітку ґрунту, внесення добрив, збирання урожаю та заготівлі 

кормів), що застосовуються у кормовиробництві і луківництві. Методи визначення 

нагромадження кореневої маси та симбіотичного азоту бобовими культурами, 

протиерозійної стійкості або буферної  ємкості кормових фітоценозів  і окупності добрив. 

Методи визначення продуктивності кормових угідь незібраного урожаю та по виходу 

основних видів кормів (сіно, сінаж, силос, зелені корми). Методи визначення ботанічного 

складу, вертикальної структури, густоти травостою та щільності дернини природних 

кормових угідь. Методи визначення грунтового покриву природних кормових угідь та 

основних показників родючості ґрунту. Методи оцінки культур технічного стану лучних 

угідь (перезволоження, ступеня покриття купинами, камінням, деревно-чагарниковою 

рослинністю). Функціонально-групові методи оцінки еколого-біологічного та 

господарського стану лучних угідь із використанням системи біоморф. 

 

Змістовний модуль 3 - СУЧАСНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КОРМОВИХ 

КУЛЬТУР НА ОРНИХ ЗЕМЛЯХ 

 

Тема 1. Наукові і технологічні основи польвого кормовиробництва та шляхи його 

розвитку в сучасних умовах. Історія розвитку польового кормовиробництва,  його складові 

та сучасний його стан  в Україні. Особливості ведення польового кормовиробництва в 

умовах загострення посушливих явищ. Особливості вирощування кормових культур в 

сучасних умовах зменшення поголів’я худоби, рекультивованих територіях, піщаних та 

техногенно і радіоактивно забруднених землях. Ущільнені посіви у часі та просторі, наукове 

обґрунтування їх застосування у  кормовиробництві. Особливості вирощування кормових 

культур за органічного виробництва. Утилізація побічної продукції рослинництва та інших 

галузей в кормовиробництві. Кормові  сівозміни та їх значення  в інтенсивному виробництві 

кормів і використанні землі. Прийоми підвищення їх продуктивності. Складання 

технологічних карт, економічна та енергетична ефективність вирощування кормових 

культур. Зелений та сировинний конвеєри, особливості вирощування кормових культур за 

конвеєрного виробництва кормів. Інтродукція кормових культур. Нетрадиційні та 

малопоширені культури в польовому кормовиробництві. Технологічні заходи підвищення 

продуктивності та кормової цінності однорічних та багаторічних кормових культур. 

Тема2. Наукові і технологічні основи вирощування  багаторічних кормових культур у 

системі польового кормо виробництва. Багаторічні злакові трави в польовому травосіянні, 

їх біологічні особливості та технології  вирощування. Багаторічні бобові трави в польовому 

травосіянні, їх біологічні особливості  та технології їх вирощування. Технології вирощування 

нетрадиційних та малопоширених багаторічних  кормових культур та їх ефективність. 

Особливості вирощування сумісних посівів  багаторічних трав. Біологічні властивості  

люцерни  посівної   та технологія  її вирощування й способи використання на зелений корм, 

сіно, сінаж. Біологічні властивості  конюшини лучної   та технологія  її вирощування й 

способи використання на зелений корм, сіно, сінаж. Біологічні властивості  пажитниці, її 

види   та технологія  вирощування й способи використання на зелений корм, сіно, сінаж. 

Тема 3. Наукові і технологічні основи вирощування  однорічних кормових культур  у 

системі польового кормо виробництва.   Однорічні злакові культури в польовому 

кормовиробництві, їх біологічні особливості   та технології їх вирощування. днорічні бобові 

культури в польовому кормовиробництві їх біологічні особливості   та технології їх 

вирощування. Однорічні хрестоцвіті культури в польовому кормовиробництві. Коренеплоди 

в польовому кормовиробництві, біологічні особливості, кормова цінність та сучасні 

технології вирощування коренеплідних культур на кормові цілі. Бульбоплоди і баштанні 

культури в польовому кормо виробництві, біологічні особливості, кормова цінність та 

сучасні технології їх вирощування. Зернобобові кормові культури, їх значення у зміцненні 



кормової бази тваринництва та поліпшення  якості концентрованих кормів. Особливості 

технологій їх вирощування на кормові цілі. Однорічні нетрадиційні силосні культури. Їх 

поживність та технології  вирощування. Види, біологічні властивості люпину кормового та 

технології його вирощування на зерно і зелений корм. Злакові зернофуражні культури, їх 

урожайність, кормова цінність та особливості технологій їх вирощування. Силосні культури, 

їх значення у збільшенні обсягів виробництва соковитих кормів та шляхи підвищення їх 

продуктивності. Біологічні властивості кукурудзи та  особливості технології вирощування на 

зерно, силос і зелений корм. Біологічні властивості  культур роду сорго та  особливості 

технології вирощування на зерно,  силос і зелений корм. 

Тема4. Ущільнені посіви однорічних кормових культур, їх класифікація та роль в 

інтенсифікації польового кормовиробництва. Сумісні посіви кормових культур, їх 

переваги перед одновидовими посівами  та особливості технологій їх вирощування в 

основних і повторних посівах. Ущільнені посіви у часі, їх класифікація,  переваги перед 

основними посівами та особливості технологій їх вирощування. Післяукісні посіви кормових 

культур та особливості їх вирощування. Післяжнивні посіви кормових культур та 

особливості їх вирощування. Озимі проміжні посіви кормових культур та особливості їх 

вирощування. 

 

Змістовний модуль 4 - ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛУКІВНИЦТВА 

Тема 1. Рослинність лучних угідь та її розподіл за основними еколого-біологічними та 

господарськими групами. Морфологічні (морфо-екологічні) типи лучної рослинності. 

Біологічні типи лучної рослинності. Екологічні типи лучної рослинності та топо-

географічний її розподіл. Фітоценотичні типи лучної рослинності. Типи лучної рослинності 

за їхньою господарською цінністю.  Основні терміни  та їх  визначення стосовно фітоценозів. 

Тема 2. Структурно-функціональна організація лук як система еколого-біологічних та 

кормовиробничих об’єктів. Поняття луків у тлумаченні різних авторів. Луки як еколого-

біологічна енергетична система – біогеоценоз. Структура лучного біогеоценозу: фітоценоз-

зооценоз-мікробоценоз-екотоп-кліматоп. Роль окремих блоків біогеоценозу у його 

функціонуванні як біокосної системи. 

Тема 3. Фітоценоз як енергетична система біогеоценозу і джерело трав’яних кормів. 

Визначення фітоценозу та чинники його формування (ендогенні та екзогенні). Динаміка 

лучних фітоценозів та типи їх змін. Взаємовідношення рослин як чинник формування 

видової структури фітоценозів. 

Тема 4. Типологічна характеристика лучних біогеоценозів. Фітоценотична та 

фітотопологічна класифікація лучних угідь їх переваги та недоліки. Типологічне 

різноманіття та характеристика природних кормових угідь. Продуктивний потенціал різних 

типів природних кормових угідь. Заплавні природні кормові угіддя, режими їх 

функціонування,  технологічні заходи їх удобрення та використання 

Тема5. Управління продуктивністю, видовою структурою та якістю трав’яного корму 

лучних фітоценозів в умовах їх відновлення та господарського використання. Способи 

відтворення лучних травостоїв як важливий чинник формування їхньої видової структури та 

продуктивності. Формування видової структури, продуктивності та поліпшення якості 

трав’яного корму шляхом використання мінеральних та органічних добрив. Роль та місце 

застосування гербіцидів та арборицидів при відтворенні трав’янистих фітоценозів на 

деградованих лучних угіддях. Меліоративні заходи в оптимізації екологічних умов зростання 

цінних у кормовому відношення лучних трав у фітоценозах. Наукове  обгрунтування 

природоохоронної ролі лучних екосистем або біогеоценозів в агроландшафтах 

Тема6. Управління процесами заготівлі кормів. Поняття  голодного обміну і автолізу. 

Біохімічні процеси у трав’яній масі, які відбуваються при заготівлі сіна. Наукове 

обґрунтування умов, строків скошування,  вибору  способу заготівлі високоякісного сіна. 

Біохімічні процеси, при загодівлі силосу, сінажу, штучно висушених і зелених трав’яних 

кормах.  Наукове обґрунтування умов, строків збирання та     способів заготівлі 

високоякісних  трав’яних кормів 



 

Змістовний модуль 5 - ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ 

ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПРИРОДНИХ І СІЯНИХ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ 

Тема 1. Наукові основи створення високопродуктивних природних і сіяних лучних 

травостоїв. Еколого-біологічні основи формування високопродуктивних сіяних лучних  

травостоїв. Наукове  обгрунтування природоохоронної ролі лучних екосистем  

(біогеоценозів) в агроландшафтах. Природні кормові угіддя України, їх класифікація  і 

розподіл по природних зонах. Теоретичні основи підсівання багаторічних трав у дернину. 

Господарсько-ботанічні групи рослин та їх характеристика. Найбільш поширені види цих 

груп рослин. Культуртехнічні роботи та  особливості їх проведення за поверхневого і 

докорінного поліпшення природних кормових угідь 

Тема 2. Наукові і технологічні основи та система заходів докорінного та поверхневого 

поліпшення природних кормових угідь. Геоботанічне та  обстеження природних кормових 

угідь. Обгрунтування заходів їх поверхневого та докорінного поліпшення. Агротехніка 

залуження. Строки і способи сівби, норми висіву та глибина заробляння насіння  трав. 

Прискорене залуження лучних угідь. Його господарське значення та технологічні заходи 

його застосування. Ценотичні властивості багаторічних трав. Принципи добору компонентів 

до травосумішей при створенні сіяних сіножатей і пасовищ. Теоретичні та  технологічні 

основи підсівання багаторічних трав в дернину. Прогресивні технології знищення купин та 

збирання каміння на  природних кормових угіддях. Прогресивні технології знищення 

дерново-чагарникової рослинності на  природних кормових угіддях. Система  докорінного 

поліпшення сіножатей і пасовищ, особливості його проведення в різних умовах. Особливості 

проведення заходів  поліпшення природних   кормових угідь на схилових землях. 

Тема3. Культурні пасовища та сіножаті, їх, організація їх  території,  технологія  

створення травостоїв. Роль сінокосів і пасовищ  у годівлі тварин. Організація території 

культурних пасовищ.  Добір компонентів багаторічних трав при залуженні та  технологія 

його проведення при створенні культурних пасовищ. Організація території при створенні  

культурних сінокосів, особливості добору компонентів при формуванні агроценозів  та 

технології їх створення. 

Тема4. Особливості польового і лучного кормовиробництва на осушуваних землях. 

Заболочені та перезволожені ґрунти. Методи і способи осушування заболочених земель та 

регулювання водного режиму ґрунту за вирощування багаторічних трав. Вимоги кормових 

культур до водно-повітряного режиму. Експлуатація меліоративних систем за використання 

осушуваних земель під сінокоси і пасовища. Агротехнічні основи ефективного використання 

осушуваних ґрунтів у кормо виробництві та луківництві. Створення культурних сінокосів і 

пасовищ на 

осушуванихорганогеннихґрунтах.Екологічніаспективикористанняосушуванихорганогеннихґ

рунтів за вирощування кормових культур. Культуртехнічні заходи на осушуваних ґрунтах за 

вирощування кормових культур, поліпшення сіножатей і пасовищ. 

Тема 5. Особливості польового і лучного кормовиробництва на зрошуваних землях. 

Джерела зрошення та якість поливної води. Організація території при зрошенні сіножатей і 

пасовищ. Агроекологічні і агробіологічні основи та ефективність зрошення сіяних лучних  

травостоїв. Режими зрошення, зрошувальна і поливні норми, строки поливів. Методи їх  

оптимізації та залежність від  водних і фізичних властивостей ґрунту при зрошенні кормових 

угідь. Технологічні основи зрошення кормових угідь. Способи зрошення і особливості 

застосування дощувального обладнання 

 

Змістовний модуль 6 - ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОГЛЯДУ ТА 

УДОБРЕННЯ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ  

Тема 1. Теоретичні основи догляду та удобрення лучних травостоїв. Фізіологічна і 

біохімічна роль мінеральних елементів у житті кормових рослин, що обумовлює 

необхідність внесення їх з добривами. Фізіологічна і біохімічна роль мінеральних елементів 

у житті  тварин, що обумовлює необхідність внесення їх з добривами і добавляти в раціон 



худобі. Використання симбіотичного азоту багаторічних бобових трав та  інших видів 

біологічного азоту у луківництві. Ефективність його застосування. Потреба лучних трав у 

поживних речовинах. Умови ефективного застосування мінеральних добрив. Методи 

визначення дози добрив. 

Тема 2. Особливості догляду за культурними пасовищами, сіножатями та заплавними 

луками. Догляд за культурними пасовищами. Раціональні способи випасання тварин на 

пасовищах. Агротехнічні та хімічні заходи боротьби з  деревно-чагарниковою рослинністю  

та злісними різнотрав’ям на  сіножатях і пасовищах. Наукове обґрунтування  технологічного 

процесу підсівання багаторічних трав на сіножатях і пасовищах, агротехніка його 

проведення. Особливості  технології підсівання з частковим порушенням дернини. 

Тема 3. Удобрення сіножатей і пасовищ. Вплив добрив на продуктивність сіножатей і 

пасовищ та  видовий і хімічний склад склад їх травостоїв. Потреба лучних трав у поживних 

речовинах. Умови ефективного застосування мінеральних добрив. Методи визначення дози 

добрив. Дози, строки і способи внесення мінеральних добрив на сіножатях і пасовищах. 

Мікродобрива, дози і строки їх внесення на кормових угіддях. Органічні добрива та дози і 

строки їх внесення на кормові угіддя. Симбіотична та асоціативна азотфіксація. 

Мікробіологічні та інші препарати біологічного походження та особливості їх застосування 

на кормових угіддях за органічного виробництва сільськогосподарської продукції.  

Тема 4. Хімічна та біологічна меліорація ґрунту  на природних кормових угіддях. 

Вапнування лучних угідь з кислими ґрунтами. Дози,  строки внесення  вапна та  ефективність 

цього заходу. Гіпсування лучних угідь з засоленими ґрунтами. Дози,  строки внесення  гіпсу 

та  ефективність цього заходу. Використання біологічних особливостей трав з метою 

проведення біологічної меліорації, використання поживних елементів грунту з 

труднодоступних форм  та атмосферного повітря тощо. 

Тема 5. Особливості насінництва   багаторічних трав. Обгрунтування потреби 

кормовиробництва в насінні    багаторічних злакових трав та особливості вирощування їх на 

насіння. Обгрунтування потреби кормовиробництва в насінні    багаторічних бобових трав та 

особливості вирощування їх на насіння. 

 

Змістовний модуль 7 - ТЕОРЕТИЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ СІНОЖАТЕЙ І ПАСОВИЩ ТА ЗАГОТІВЛІ ВИСОКОЯКІСНИХ 

ТРАВ’ЯНИХ КОРМІВ 

Тема 1. Теоретичні основи раціонального використання сіножатей і пасовищ та 

заготівлі високоякісних трав’яних кормів. Біохімічні процеси у трав’яній масі, які 

відбуваються при заготівлі сіна. Поняття  голодного обміну і автолізу. Наукове 

обґрунтування строків скошування,  вибору  способу заготівлі високоякісного сіна. 

Біохімічні процеси, при заготівлі силосу, сінажу, штучно висушених і зелених трав’яних 

кормах.  Наукове обґрунтування строків збирання та     способів їх заготівлі. Класифікація 

кормів та особливості технологій їх приготування. Альтернативне використання кормових 

угідь. 

Тема 2. Характеристика травʼяних кормів, їх роль  у годівлі тварин та технології їх 

заготівлі. Сінаж, його поживність, сировина і сучасні технології його приготування та умови 

зберігання. Сучасні технології та сировина  для заготівлі, сіна, способи його зберігання. 

Сировина та операційна технологія приготування високоякісного силосу, умови його 

зберігання. Класифікація штучно висушених   трав’яних кормів, сировина,  сучасні 

технології їх  приготування та значення в годівлі тварин. Сировина та операційна технологія 

приготування високоякісного силосу, умови його зберігання. Зелені корми, технологічні 

особливості їх виробництва та згодовування тваринам. Технологія приготування сіна 

методом активного вентилювання та його зберігання. 

Тема 3. Роль конвеєрного  виробництво травʼяних кормів та особливості їх 

виробництва у ситемі зелених (сировинних) конвеєрів. Оптимальні строки використання 

багаторічних трав при виготовленні зелених кормів, сіна, сінажу, силосу та  штучно 

висушених   трав’яних кормів. Добір культур для конвеєрного виробництва трав’яних кормів 

на сіножатях і пасовищах, організація на їх основі зеленого конвеєра. Сучасний комплекс 



машин для заготівлі високоякісних трав’яних кормів, особливості їх застосування. 

Агротехнічні вимоги до якості кормозбиральних машин. 

Тема 4. Роль сіножатей і пасовищ у забезпеченні тварин травʼяними кормами. 

Раціональне використання сіножатей і пасовищ. Значення пасовищ у забезпеченні тварин 

кормами. Способи їх  використання. Пасовищезміна. Раціональне (системне) використання 

культурних пасовищ. Загінне та порційне випасання худоби. Значення сіножатей у 

забезпеченні тварин кормами. Види травʼяних кормів, які заготовляють на сіножатях.  

Сінокосозміна. Раціональне (системне) використання культурних сінокосів. Класифікація 

кормів та особливості технологій їх приготування. Альтернативне використання кормових 

угідь у сучасних умовах. 

 

Змістовний модуль 8 - ЯКІСТЬ КОРМІВ, ЇХ ХІМІЧНИЙ СКЛАД, ПОЖИВНІСТЬ ТА 

ЕНЕРГОЄМНІСТЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ВИРОБНИЦТВА. 

ВИМОГИ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ НА ОСНОВНІ ВИДИ КОРМІВ 

Тема 1. Якість кормів, вплив видового складу та технологій вирощування кормових 

культур на  основні показники якості кормів. Основні показники якості кормів. Їх 

значення для годівлі тварин. Вплив добрив на поживну цінність кормів, стан здоров’я тварин 

і якість тваринницької продукції. Вплив видового складу травостою на поживну та 

енергетичну цінність і хімічний склад кормів. Вплив режиму використання, строків та  

частоти скошування поживну та енергетичну цінність і хімічний склад кормів. Вплив 

способів заготівлі кормів на їх поживну та енергетичну цінність, а також хімічний склад 

кормів. Зоотехнічні норми вмісту органічних і мінеральних речовин, кормових одиниць, 

обмінної енергії. Вуглеводисті  та  азотовмісні речовин у кормах, їх  амінокислотний склад та 

значення  в годівлі тварин.  Показники безпеки кормів, їх параметри та методи визначення. 

Перелік отруйних та шкідливих рослин, які зустрічаються на кормових угіддях. 

Органолептичні показники якості кормів. 

Тема 2. Основні види кормів та їх роль у годівлі тварин. Основні види кормів, їх значення 

в годівлі тварин. Поживна цінність різних видів  кормів за вмістом кормових одиниць, 

перетравного протеїну, їх роль у годівлі тварин та методи їх визначення.  Вплив 

технологічних заходів  вирощування кормових культур та способів заготівлі на якісні 

показники кормів. Характеристика показників повного зоотехнічного аналізу кормів, їх роль 

у годівлі тварин  та методи їх визначення. Мінеральний склад корму та методи його 

визначення. 

Тема 3. Нормативні документи на основні види кормів. Вимоги державних стандартів 

щодо їх якості. Паспорт якості та технічні умови на сіно, його типи та методи 

контролювання показників якості згідно   вимог державного стандарту України.  Паспорт 

якості та технічні умови на силос, його типи та методи контролювання показників якості 

згідно   вимог державного стандарту України. Паспорт якості та технічні умови на силос, 

його типи та методи контролювання показників якості згідно   вимог державного стандарту 

України. Паспорт якості та технічні умови на штучно висушені травʼяні корми, їх типи та 

методи контролювання показників згідно   вимог державного стандарту України. Паспорт 

якості та технічні умови на  кормові коренеплоди, їх види та методи контролювання 

показників якості згідно   вимог державного стандарту України. Паспорт якості та технічні 

умови на  зелені корми, методи контролювання показників якості згідно  вимог державного 

стандарту України 

 

 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 1 - Основи кормовиробництва і луківництва 
Тема 1. Наукові і технологічні основи  інтенсифікації виробництва 

повноцінних кормів для тваринництва на орних землях.  
5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 2. Класифікація , характеристика та технологічні основи виробництва 

кормів. кормів.  
5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 3. Адаптивні технології  вирощування  однорічних і багаторічних 

кормових культур  о одновидових  і сумісних посівах. 
5 2 1 - - 2 5 2 1 - - 2 

Тема 4. Наукові і технологічні основи  інтенсифікації виробництва 

повноцінних кормів для тваринництва на природних кормових угіддях.  
5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 5. Способи поліпшення природних кормових угідь 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 
Тема 6. Наукові та технологічні  основи раціонального використання  

сіножатей і пасовищ. 
5 1 - - - 4 5 1  - - 4 

Разом за змістовним модулем 1 30 7 5 - - 18 30 7 5 - - 18 

Змістовний модуль 2 - Методи оцінки культуртехнічного стану та продуктивності кормових угідь, якості кормів і  проведення  досліджень у 

кормовиробництві і луківництві 
Тема 1. Економіко-математичні методи  оцінки  агротехнологій  і  

результатів  досліджень у кормовиробництві і луківництві 
10 4 1 - - 5 10 4 1 - - 5 

Тема 2.Методи оцінки якості кормів 10 3 - - - 7 10 3 - - - 7 
Тема 3. Методи оцінки еколого-біологічного й  господарського стану лучних 

угідь та якості проведення агротехнічних заходів при їх поліпшенні 
10 4 - - - 6 10 4 - - - 6 

Разом за змістовним модулем 2 30 11 1 - - 18 30 11 1 - - 18 

Змістовний модуль 3 - Сучасні агротехнології вирощування кормових культур на орних землях 
Тема 1. Наукові і технологічні основи польвого кормовиробництва та шляхи 

його розвитку в сучасних умовах 
7 1 2 - - 4 7 1 2 - - 4 

Тема 2. Наукові і технологічні основи вирощування  багаторічних кормових 

культур  у системі польового кормовиробництва        
8 2 1 - - 5 8 2 1 - - 5 

Тема 3.  Наукові і технологічні основи вирощування  однорічних кормових 

культур  у системі польового кормовиробництва        
8 2 1 - - 5 8 2 1 - - 5 

Тема 4. Ущільнені посіви однорічних кормових кльтур, їх класифікація та 

роль в інтенсифікації польового кормовиробництва. 
7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Разом за змістовним модулем 3 30 7 5 - - 18 30 7 5 - - 18 



Змістовний модуль 4 - Теоретичні основи луківництва 
Тема 1. Рослинність лучних угідь та її розподіл за основними еколого-

біологічними та господарськими групами. 
5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 2.Структурно-функціональна організація лук як система еколого-

біологічних та кормовиробничих об’єктів. 
5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 3. Фітоценоз як енергетична система біогеоценозу і джерело трав’яних 

кормів. 
5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 4. Типологічна характеристика лучних біогеоценозів 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 
Тема 5. Управління продуктивністю, видовою структурою та якістю 

трав’яного корму лучних фітоценозів в умовах їх відтворення та 

господарського використання. 
5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 6. Управління процесами заготівлі кормів 5 2 - - - 3 5 2 - - - 3 
Разом за змістовним модулем 4 30 7 5 - - 18 30 7 5 - - 18 

Змістовний модуль 5 - Теоретичні та технологічні основи створення високопродуктивних природних і сіяних лучних травостоїв 
Тема 1. Наукові основи створення високопродуктивних природних і сіяних 

лучних травостоїв 
7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Тема 2. Наукові і технологічні основи та  система заходів докорінного та 

поверхневого поліпшення природних кормових угідь 
5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 3. Культурні пасовища та сіножаті, їх, організація їх  території,  

технологія  створення травостоїв 
5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 4. Особливості польового і лучного кормовиробництва на осушуваних 

землях 
6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Тема 5. Особливості польового і лучного кормовиробництва на зрошуваних 

землях 
7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Разом за змістовним модулем 5 30 7 5 - - 18 30 7 5 - - 18 

Змістовний модуль 6 - Теоретичні та технологічні основи догляду та удобрення лучних травостоїв   
Тема 1. Теоретичні основи догляду та удобрення лучних травостоїв 

 
7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Тема 2. Особливості догляду за культурними пасовищами, сіножатями та 

заплавними луками 
5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 3. Удобрення сіножатей і пасовищ 5 1 1 - - 3 5 1 1 - - 3 

Тема 4. Хімічна та біологічна меліорація ґрунту  на природних кормових 

угіддях 

 

6 1 1 - - 4 6 1 1 - - 4 

Тема 5. Особливості насінництва   багаторічних трав 

 
7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Разом за змістовним модулем 6 30 7 5 - - 18 30 7 5 - - 18 

Змістовний модуль 7  - Теоретичні і технологічні основи раціонального використання сіножатей і пасовищ та заготівлі високоякісних трав’яних 

кормів 



Тема 1. Теоретичні основи раціонального використання сіножатей і пасовищ 

та заготівлі високоякісних трав’яних кормів 
7 1 2 - - 4 7 1 2 - - 4 

Тема 2. Характеристика травʼяних кормів, їх роль  у годівлі тварин та 

технології їх заготівлі 
8 2 1 - - 5 8 2 1 - - 5 

Тема 3.  Роль конвеєрного  виробництво травʼяних кормів та особливості їх 

виробництва у ситемі зелених (сировинних) конвеєрів 
8 2 1 - - 5 8 2 1 - - 5 

Тема 4. Роль сіножатей і пасовищ у забезпеченні тварин травʼяними 

кормами. Раціональне використання сіножатей і пасовищ 
7 2 1 - - 4 7 2 1 - - 4 

Разом за змістовним модулем 7 30 7 5 - - 18 30 7 5 - - 18 

Змістовний модуль 8 - Якість кормів, їх хімічний склад, поживність та енергоємність залежно від технологічних заходів виробництва. Вимоги 

державних стандартів на основні види кормів 
Тема 1. Якість кормів, вплив видового складу та технологій вирощування 

кормових культур на  основні показники якості кормів 
10 3 1 - - 6 10 3 1 - - 6 

Тема 2. Основні види кормів та їх роль у годівлі тварин 10 2 2 - - 6 10 2 2 - - 6 
Тема 3.  Нормативні документи на основні види кормів. Вимоги державних 

стандартів щодо їх якості 
10 2 2 - - 6 10 2 2 - - 6 

Разом за змістовним модулем 8 30 7 5 - - 18 30 7 5 - - 18 

Усього годин 240 60 40 - - 140 240 60 40 - - 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРНО – ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ КОРМОВИРОБНИЦТВО І ЛУКІВНИЦТВО 
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модуль 1 

Змістовний 

модуль 2 

Змістовний 

модуль 3 

Змістовний 

модуль 4 

Змістовний 

модуль 5 

Змістовний 

модуль 6 

Змістовний 

модуль 7 

Змістовний 

модуль 8 

Лекції  

1-6 

Лекції  

7-9 
Лекції  

10-13 

Лекції  

14-19 

Лекції  

20-24 

Лекції  

25-29 

Лекції  

30-33 

Лекції  

34-36 

Практичні 

заняття 
Практичні 

заняття 

Практичні 

заняття 
Практичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 
Самостійна 

робота 

Залік, екзамен 



ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 
Рослинність лучних угідь та її розподіл за основними еколого-біологічними та 

господарськими групами. 
2 

Всього годин 2 

 

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Вивчення та складання інтенсивних кормових сівозмін залежно від спеціалізації виробництва 

для різних зон України. 
2 

2 
Складання схем повноцінних травосумішок проміжних посівів, наукові основи та принципи 

визначення їх норми висіву. 
2 

3 Оцінка хімічного складу, поживності зернофуражних кормових культур. Сучасні методики. 2 

 
4 

Методика визначення кормової поживності високобілкових зернових культур. Оцінка 

поживності в годівлі сільськогосподарських тварин. 
2 

5 
Методика якісної оцінки сучасних інтенсивних технологій вирощування кормових культур 

на орних землях. 
2 

6 
Концептуальні основи та особливості вирощування кормових культур  в польових і лучних 
умовах за органічного виробництва сільськогосподарської продукції 

2 

7 
Фітотопологіча класифікація природних кормових угідь. Науковці, які внесли найбільший 

внесок у її розвиток.  

 

2 

8 
Багаторічні злакові і бобові  багаторічні трави, їх еколого-біологічні й господарські 

властивості. 
2 

 
9 Раціональне використання  сіножатей і пасовищ. 2 

10 
Балансово-розрахунові та економіко-математичні методи визначення доз добрив при 

вирощуванні кормових культур і в луківництві. 
2 

11 Наукові  і методичні основи геоботанічного обстеження  цих угідь. 2 

12 
Методи визначення показників безпеки (вмісту токсичних елементів, нітратів і нітритів, 

токсинів, радіоактивних елементів тощо) в основних видах кормів. 
1 

 

13 
Методи визначення поживної і енергетичної цінності кормів за вмістом  кормових одиниць, 

валової і обмінної енергії, забезпеченістю протеїном тощо. 
1 

14 
Індикаційна оцінка кормової якості лучних фітоценозів за видовим складом і генетико-

біологічним статусом кормової придатності їх компонентів. 
1 

15 
Інтродукція кормових культур. Нетрадиційні та малопоширені культури в польовому 

кормовиробництві. 
1 

16 
Рослинність лучних угідь та її розподіл за основними еколого-біологічними та 

господарськими групами. 
1 

17 
Культурні пасовища та сіножаті, їх, організація їх  території,  технологія  створення 
травостоїв 

1 

18 Теоретичні та технологічні основи догляду та удобрення лучних травостоїв 1 

19 
Теоретичні і технологічні основи раціонального використання сіножатей і пасовищ та 

заготівлі високоякісних трав’яних кормів 
1 

20 
Якість кормів, їх хімічний склад, поживність та енергоємність залежно від технологічних 

заходів виробництва. Вимоги державних стандартів на основні види кормів 
1 

21 Сучасні методи планування експерименту, оптимізовані схеми багатофакторного 

досліду у  кормовиробництві і луківництві  
1 

22 Методи визначення економічної та енергетичної  ефективності застосування 

агрозаходів і технологій у кормовиробництві і луківництві луківництві 
1 

23 Дисперсійний  аналіз та  особливості його застосування для  обробляння 

результатів досліджень у кормовиробництві і луківництві  
1 

24 Методи визначення поживної і енергетичної цінності кормів за вмістом  

кормових одиниць, валової і обмінної енергії, забезпеченістю протеїном тощо  
1 

25 Методи визначення показників безпеки (вмісту токсичних елементів, нітратів і 
нітритів, токсинів, радіоактивних елементів тощо) в основних видах кормів.  

1 

26 Методи визначення продуктивності кормових угідь незібраного урожаю та по 

виходу основних видів кормів (сіно, сінаж, силос, зелені корми).  
1 

27 Методи визначення ботанічного складу, вертикальної структури, густоти 

травостою та щільності дернини природних кормових угідь  
1 



28 Методи оцінки культур-технічного стану лучних угідь (перезволоження, ступеня 

покриття купинами, камінням, деревно-чагарниковою рослинністю)  
1 

29 Функціонально-групові методи оцінки еколого-біологічного та господарського 

стану лучних угідь із використанням системи біоморф. 
1 

Всього годин  40 

 

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Ущільнені посіви однорічних кормових кльтур, їх класифікація та роль в 

інтенсифікації польового кормовиробництва.  
6 

2 Рослинність лучних угідь та її розподіл за основними еколого -біологічними та 

господарськими групами.  
6 

3 Структурно-функціональна організація лук як система еколого -біологічних та 

кормовиробничих об’єктів 
6 

4 Фітоценоз як енергетична система біогеоценозу  і джерело трав’яних кормів.  6 

5 Типологічна характеристика лучних біогеоценозів  6 

6 Управління продуктивністю, видовою структурою та якістю трав’яного корму 

лучних фітоценозів 
6 

7 Управління процесами заготівлі кормів  6 

8 Наукові основи створення високопродуктивних природних і сіяних лучних 

травостоїв 
6 

9 Наукові і технологічні основи та  система заходів докорінного та поверхневого 

поліпшення природних кормових угідь  
6 

10 Культурні пасовища та сіножаті, їх, організація їх  території,  технологія  

створення травостоїв 
6 

11 Особливості польового і лучного кормовиробництва на осушуваних землях  6 

12 Особливості польового і лучного кормовиробництва на зрошуваних землях  6 

13 Теоретичні основи догляду та удобрення лучних травостоїв 

 
6 

14 Особливості догляду за культурними пасовищами, сіножатями та заплавними 

луками 
6 

15 Удобрення сіножатей і пасовищ 6 

16 Хімічна та біологічна меліорація ґрунту  на природних кормових угіддях 

 
6 

17 Особливості насінництва   багаторічних трав 

 
6 

18 Теоретичні основи раціонального використання сіножатей і пасовищ та заготівлі 

високоякісних трав’яних кормів 
6 

19 Характеристика травʼяних кормів, їх роль  у годівлі тварин та технології їх заготівлі 

 
6 

20 Роль конвеєрного  виробництво травʼяних кормів та особливості їх виробництва у ситемі 

зелених (сировинних) конвеєрів 
6 

21 Роль сіножатей і пасовищ у забезпеченні тварин травʼяними кормами. Раціональне 

використання сіножатей і пасовищ. 
5 

22 Якість кормів, вплив видового складу та технологій вирощування кормових культур на  

основні показники якості кормів. 
5 

23 Основні види кормів та їх роль у годівлі тварин. 5 

24 Нормативні документи на основні види кормів. Вимоги державних стандартів щодо їх якості 5 

Разом 140 
 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Словесні, наочні, практичні, пояснення лектора й організація самостійної роботи 

здобувачів, підготовки здобувачів до вивчення матеріалу, що передбачає пробудження 

інтересу,пізнавальної потреби, актуалізацію базових знань, необхідних умінь і навичок; 

вивчення нового матеріалу; конкретизації й поглиблення знань, набування практичних 

умінь і навичок, які сприяють використанню пізнаного інтересу; контролю й оцінки 

результатів навчання,Ю опора на індуктивні й дедуктивні, аналітичні й синтетичні методи, 



організації діяльності здобувачів, стимулювання діяльності, наприклад, конкурси, змагання, 

ігри, заохочення й інші методи перевірки й оцінки знань. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань та умінь здобувачів здійснюється шляхом зарахування рефератів, 

практичних робіт, вирішення тестових завдань для перевірки знань. Підсумкова форма 

контролю – залік, іспит. 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

залік 

(екзамен) 

Сума 

балів ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 ЗМ 7 ЗМ 8 

Т 1-6 Т 1-3 Т 1-4 Т 1-6 Т 1-5 Т 1-5 Т 1-4 Т 1-3 

10 10 10 10 10 10 10 10 20 100 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Навчальна програма з дисципліни; 

2. Курс лекцій з дисципліни; 

3. Презентації до лекцій; 

4. Завдання для самостійної роботи; 

5. Завдання для практичних і семінарських занять; 

6. Лабораторний практикум.  
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