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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета та завдання навчальної дисципліни. Основною метою навчальної дисципліни
«Наукові основи сучасного сільськогосподарського виробництва» є надання майбутнім
фахівцям науково-теоретичних знань щодо біологічних, екологічних та агротехнічних
аспектів вирощування сільськогосподарських культур, закономірності їх росту та розвитку,
вимоги до факторів зовнішнього середовища, а також про основи програмування
врожайності польових культур, насіннєзнавства, агрономічних досліджень, формування
високопродуктивних агрофітоценозів, отримання високих і стабільних врожаїв
рослинницької продукції та підвищення її якості.
Підвищення культури землеробства передбачає впровадження у виробництво заходів,
що становлять науково обґрунтовану його систему. Серед них важливе значення мають
правильні сівозміни, які є головною і незамінною її ланкою та посідають особливе місце за
різноманітним
сприятливим
впливом
на
родючість
ґрунту
і
врожайність
сільськогосподарських культур. На основі сівозмін створюють системи удобрення,
механічного обробітку ґрунту і захисту посівів від бур'янів, шкідників та збудників хвороб.
Сівозміни забезпечують найраціональніше використання орних земель, матеріальних і
трудових ресурсів. Сівозміна дає можливість розробляти технологію вирощування
сільськогосподарських культур з урахуванням їх взаємного впливу, а також післядії
кожного заходу, що застосовується під найближчі попередники. Ось чому зростання
культури землеробства може бути забезпечене тільки в разі освоєння правильних
сівозмін, які відповідають конкретним природно-кліматичним умовам і спеціалізації
сільськогосподарського виробництва.
Новий підхід до зонально диференційованих систем обробітку ґрунту, які
базуються на використанні полицевого, безполицевого обробітків та окремих
елементів no-tillage
технологій, здатний розв’язувати не лише економічногосподарські проблеми, а й сприятиме вирішенню проблем боротьби з ерозією та
ефективного управління вологозапасами ґрунтів. Стратегічне завдання простого і
розширеного відтворення родючості ґрунтів вирішується шляхом освоєння в
сучасних системах землеробства агрохімічного блоку: заходів хімічної меліорації та
новітніх систем удобрення культур при застосуванні органічних і мінеральних
добрив, побічної продукції рослинництва, сидератів та біопрепаратів.
Новітні технології забезпечують скорочення розриву між потенційною і
реальною продуктивністю рослин, підвищують вихід необхідної людству продукції
(зерна, олії, цукру тощо) шляхом впливу на продукційний процес агротехнічних
заходів, що застосовуються на основі морфофізіологічного аналізу розвитку
елементів продуктивності рослин. Результати біологічного контролю за
продуктивністю рослин дозволяють не лише контролювати формування врожаю, а й
максимально реалізувати всі затрати з урахуванням екологічної безпеки
навколишнього
середовища.
Екологічно
найбезпечнішими
є
технології
вирощування культур за органічної системи землеробства, які ефективно
використовують природний потенціал рослин, ґрунтів, ландшафтів та спрямовані на
гармонізацію сільськогосподарського виробництва з навколишнім середовищем для
одержання сталих врожаїв.
Дисципліна «Наукові основи сучасного сільськогосподарського
виробництва» дає
цілісне уявлення про процес виробництва сільськогосподарської продукції у сучасних
умовах за традиційними і новітніми технологіями.
В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен: знати:
історію вчення про сівозміни (коротко);
дослідження основ хімічної взаємодії рослин, іх алелопатичні особливості і ролі у
подолані ґрунтовтомлення;
значення сівозмін у нагромаджені і раціональному використані вологи й поживних
речовин ґрунту;

фітосанітарна роль сівозмін у подолані негативного впливу шкідників, хвороб і
бур’янів;
методи удосконалення типів і видів сівозмін стосовно їх розробки, побудови й
інновації с.-г. виробництва з урахуванням набору, співвідношення й розміщення
агрофітоценозів за різних рівнів інтенсифікації;
обов’язкове використання побічної продукції с.-г. культур, ефективність сидеральних
культур, як післяжнивних, так і післяукісних видів їх використання;
інноваційні принципи сівозмін екологічного спрямування для виробництва органічної
продукції;
методи розрахунку продуктивності сівозміни за кормовими та зерновими одиницями
та перетравним протеїном;
моделювання сівозмін у різних кліматичних зонах з урахуванням стану родючості
ґрунтів, зміною погодних умов, тощо.
- наукові основи і теоретичні засади обробітку ґрунту та загальні технологічні процеси
механічного ґрунтообробітку: напрями комплексного вдосконалення;
основні причини зниження потенційної та ефективної родючості ґрунтів. Шляхи
підвищення родючості та раціональне використання у сільському господарстві.
особливості родючості дерново-підзолистих ґрунтів Полісся України. родючість
опідзолених і реградованих ґрунтів Лісостепу, шляхи її підвищення. Раціональне
використання цих ґрунтів у сільськогосподарському виробництві.
родючість чорноземів Лісостепу і Степу України, шляхи її збереження,
сільськогосподарське використання чорноземів.
Особливості родючості каштанових, буроземів і заплавних ґрунтів, заходи щодо її
підвищення. Раціональне сільськогосподарське використання цих ґрунтів.
родючість
болотних
і
торфових
ґрунтів,
шляхи
її
підвищення,
сільськогосподарське використання.
родючість, шляхи її підвищення, раціональне використання гірсько-лучних
чорноземоподібних, сірих гірсько-лісостепових, коричневих ґрунтів, галогенних ґрунтів,
шляхи її підвищення. Сільськогосподарське використання.
біологічні особливості зернових культур;
фази розвитку і етапи органогенезу та їх взаємозв’язок з продуктивністю;
вимоги культур до умов вирощування;
методику складання технологічних карт вирощування зернових культур;
методи визначання життєздатності озимих зернових культур під час їх перезимівлі;
основні складові технології вирощування озимих зернових;
особливості технології вирощування ярих зернових культур;
біологічні особливості різних видів польових культур;
особливості формування одновидового агроценозу рослин та агроценозу різної
видової й сортової належності;
ознаки настання та закінчення фаз розвитку, етапів органогенезу, макро- й
мікростадій росту і розвитку рослин та їх взаємозв’язок з продуктивністю;
закономірності фотосинтетичної діяльності рослин і фітоценозів, шляхів підвищення
продуктивності (особливості розвитку асиміляційного апарату, поглинання та використання
ФАР, динаміка формування вегетативної маси та накопичення сухої речовини);
закономірності симбіотичної діяльності зернобобових культур (необхідність
інокулювання насіння відповідними штамами бульбочкових бактерій, створення
оптимальних умов для симбіозу, можливість поєднання мінеральних добрив з біологічними
препаратами);
фізіологічні основи кореневого живлення;
закономірності формування врожаю різними видами польових культур залежно від
попередника, обробітку ґрунту, способу та строку сівби, глибини загортання насіння та
норми його висіву, способу передпосівного обробітку насіння, поєднання макро- і
мікродобрив, догляду за посівами;

вимоги різних видів польових культур до умов вирощування; особливості їх росту й
розвитку, формування ними врожаю залежно від умов вирощування;
методику складання технологічних карт вирощування польових культур;
теоретичне обґрунтування вибору технології вирощування культури та оптимальних
параметрів її елементів;
модифікаційні зміни рівня адаптивності рослин (сортів, гібридів) залежно від дії
абіотичних факторів середовища;
принципи вибору пестицидів та біологічних препаратів, строків, норм і
особливостей їх застосування для захисту посівів від бур’янів, шкідників і хвороб польових
культур;
- біологічні особливості ріпаку озимого і ярого, потребу в живленні, норми, способи висіву;
- основні причини зниження врожайності ріпаку озимого і ярого;
- особливості збирання та післязбиральної обробки насіння;
- методику розрахунку економічної ефективності вирощування сільськогосподарських
культур;
- методичні засади формування організаційно-економічного механізму ефективного
використання виробничих ресурсів в інтенсивних технологіях вирощування;
- основи бізнес-планування в аграрному виробництві.

Вміти:
- організовувати розробку і введення різноротаційних типів сівозмін у всіх господарствах
незалежно
від форм господарювання і напрямків спеціалізації в різних ґрунтовокліматичних зонах України. Пам’ятати, що в сучасних умовах при існуючих можливостях
глибокого впливу на ґрунтові процеси, принцип плодозміни залишається істотним фактором
забезпечення високої продуктивності агрофітоценозів;
- оптимізувати рівні застосування органічних і мінеральних добрив;
- розробляти та науково обґрунтувати ефективні заходи та технології вирощування
сільськогосподарських культур;
- визначати ефективність сівозмін за економічними та енергетичними показниками, що дасть
можливість раціонально використовувати ріллю і взагалі всіх с.-г. угідь;
- визначати необхідність застосування сівозмін з певною кількістю ланок у відповідності із
завданням, що вирішується;
- розробляти раціональну систему обробітку ґрунту в сівозміні з урахуванням
зональних ґрунтово-кліматичних та соціально-економічних умов ведення землеробства.
розробляти заходи щодо відтворення та підвищення родючості ґрунтів шляхом
застосування ґрунтозахисних систем землеробства; культурне ґрунтоутворення;
розробляти системи удобрення ґрунту (внесення доз, норм) та системи захисту
вирощування сільськогосподарських культур;
розробляти заходи спрямовані на запобігання деградації ґрунтів;
розробляти заходи для збереження потенційної та підвищення ефективної родючості
за ведення землеробства.
- застосовувати й удосконалювати елементи технології вирощування ярих і озимих культур;
- створювати високопродуктивні агроценози у змішаних, сумісних та проміжних посівах;
- розробляти агротехнічні заходи підвищення якості продукції, що одержується;
- розробляти наукові основи одержання екологічно безпечної продукції;
- використовувати методи програмування та математичного моделювання високої
продуктивності сільськогосподарських культур;
- управляти продуктивністю агроценозів озимих і ярих зернових культур;
проводити проектування технологій вирощування зернових культур;
складати технологічні карти вирощування зернових культур, з урахуванням
біологічних особливостей рослин;
управляти ростовими процесами рослин за допомогою агротехнічних факторів;

формувати високопродуктивні агрофітоценози зернових культур;
проводити аналізи, спостереження та обліки в дослідах із зерновими культурами;
проводити програмування врожайності зернових культур;
організовувати виконання виробничих процесів в рослинництві з використанням с.-г.
техніки, добрив та засобів захисту рослин;
- визначати основи інтенсивних, енергоощадних, екологічно безпечних технологій
вирощування польових культур;
- науково обґрунтовувати та розробляти агрозаходи з метою управління ростовими
процесами рослин, підвищення врожаю польових культур та якості отриманої продукції;
- формувати високопродуктивні агрофітоценози польових культур;
- проводити аналізи, спостереження та обліки в дослідах з польовими культурами;
- проводити програмування врожайності польових культур;
- організовувати виконання виробничих процесів в рослинництві з використанням с.-г.
техніки, добрив та засобів захисту рослин;
- практично застосовувати в умовах виробництва досягнення науки та передового
досвіду;
- складати технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур, з
урахуванням біологічних особливостей рослин, ґрунтово-кліматичних особливостей в
умовах змін клімату;
- користуватися навчальною, методичною та науковою літературою;
- розраховувати економічну ефективність технології вирощування культури;
- запобігати втратам врожаю під час його вирощування, збирання і перевезення;
- запобігати виникненню негативних ситуацій в процесі виробництва рослинницької
продукції;
- впроваджувати результати досліджень у виробництво.
- розробляти та застосовувати елементи технології вирощування ріпаку озимого і ярого;
- розробляти системи удобрення та систему захисту ріпаку озимого і ярого;
- контролювати якість насіння після збирання та під час зберігання.
- використовувати методи математичного моделювання високої врожайності
сільськогосподарських культур.
- оцінювати економічну доцільність впровадження агротехнологічних прийомів;
- застосовувати сучасні методи стратегічного планування на виробництві.
- здійснювати багатофакторний аналіз економічної ефективності та складати графіки
чутливості до ризиків.

Сформовані компетентності:
- здатність розв’язувати складні наукові задачі та проблеми, включно з прийняттям рішень
щодо відбору даних та вибору методів досліджень для вивчення агрономічних наук у різних
просторово-часових масштабах із використанням комплексу міждисциплінарних даних, в
умовах глобальної інформатизації;
- комплексність та системний підхід до проведення наукових досліджень на рівні доктора
філософії.
- компетентність володіння методами математичного і алгоритмічного моделювання при
аналізі проблематики наукового дослідження;
- 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;
- здатність оцінювати та забезпечувати високу якість виконаних робіт, публічне
представлення та захист результатів дисертаційного дослідження;
- здатність критично сприймати та аналізувати чужі думки й ідеї, шукати власні шляхи
вирішення проблеми, рецензувати наукові публікації та автореферати, здійснювати
критичний аналіз власних матеріалів;

- здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані ідеї (креативність),
прийняття обґрунтованих рішень;
- комплексність у розробці та реалізації наукових проектів та програм. Здатність розробляти
та реалізовувати наукові проекти і програми, розробляти пропозиції для фінансування
наукових досліджень в галузі сільського господарства та продовольства, навколишнього
природного середовища;
- комплексність у проведенні досліджень у галузі сільського господарства та продовольства,
глибокі знання, розуміння наукових принципів, сучасних методів наукових досліджень та
інструментарію в агрономії;
- здатність до ретроспективного аналізу наукового доробку у напрямі дослідження сільського
господарства та продовольства;
- комплексність у володінні інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку світової
і вітчизняної аграрної науки;
- здатність до планування та управління часом підготовки дисертаційного дослідження;
- комплексність у проведенні критичного аналізу різних інформаційних джерел, авторських
методик, конкретних освітніх, наукових та професійних текстів у галузі сільського
господарства та продовольства, охорони навколишнього природного середовища та
збереження біорізноманіття екосистем;
- комплексність у виявленні, постановці та вирішенні наукових задач та проблем у галузі
сільського господарства та продовольства, охорони навколишнього природного середовища
та збереження біорізноманіття екосистем;
- комплексність у формуванні структури дисертаційної роботи та рубрикації її змістовного
наповнення.
- здатність створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути
визнана на національному та міжнародному рівнях;
- комплексність у публічному представленні та захисті результатів дисертаційного
дослідження;
- здатність брати участь у критичному діалозі. Здатність брати участь у наукових дискусіях
на міжнародному рівні, відстоювати свою власну позицію;
- комплексність у набутті та розумінні значного обсягу сучасних науково-теоретичних знань
у галузі сільського господарства та продовольства і суміжних сферах природничих наук.

Найменування
показників

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Характеристика навчальної дисципліни
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньонауковий рівень

Кількість
кредитів - 8

Галузь знань
20 «Аграрні науки та
продовольство»

Змістовних
частин - 8

Спеціальність:
201 - агрономія

Рівень вищої освіти – третій
(освітньо-науковий)
Загальна кількість годин - 240

очна (денна, вечірня)
форма навчання

заочна форма
навчання

Нормативна

Рік підготовки 1-2-й

Рік підготовки 1-2-й

Семестр 1-2-3-4-й

Семестр 1-2-3-4-й

Лекції
60
Практичні
40
Самостійна робота
140
Вид контролю:
залік

Лекції
60
Практичні
40
Самостійна робота
140
Вид контролю:
залік

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1 - ЗАПРОВАДЖЕННЯ СІВОЗМІН.
КЛАСИФІКАЦІЯ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІВОЗМІН.
Тема 1. Сівозміни і родючість ґрунту.
Родючість ґрунту в сівозмінах. Пріоритетний напрямок розробки й інновації систем
землеробства і сівозмін в Україні.
Тема 2. Сівозміни і структура посівних площ різних зон України.
Сівозміни і структура посівних площ Лісостепу, Степу, Полісся, Прикарпаття. Сівозміни і
структура посівних площ на поливних землях. Сівозміни на осушених землях. Сівозміни з
овочевими культурами. Ґрунтозахисні сівозміни.
Тема 3. Біологічні та екологічні основи сівозмін.
Біологічні та екологічні основи сільськогосподарських культур у сівозмінах. Місце парів і с.г. культур у сівозмінах. Пари, їх класифікація, умови ефективного використання і
розміщення у сівозміні.
Тема 4. Особливості застосування сівозмін з короткою ротацією.
Теоретичні основи чергування культур на полі та їх історичний розвиток. Особливості
побудови та застосування сівозмін з короткою ротацією.
Тема 5. Оптимізація співвідношення культур та їх попередників у сівозмінах і системи
сівозмін в агроландшафтах.
Особливості оптимізації структури посівних площ і системи сівозмін за виробництва
органічної продукції рослинництва.
Тема 6. Ґрунтовтома і роль окремих культур у покращені фітосанітарного стану ґрунту
і посівів.
Взаємозв’язок ґрунтовтоми з алелопатією. Алелопатична особливість окремих культур
сівозміни, токсичність ґрунту. Культури сівозміни та мікрофлора ризосфери ґрунту.
Культури сівозміни та фіто нематоди. Культури сівозміни і особливості забур’яненості
посівів. Ураження культур сівозміни хворобами та шкідниками.
Змістовний модуль 2 - ОБРОБІТОК ҐРУНТУ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА СУЧАСНИХ
СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА
Тема 1. Наукові основи обробітку ґрунту. Узагальнення наукових основ обробітку
ґрунту: сьогодення і майбутнє. Технологічні процеси механічного обробітку ґрунту: напрями
комплексного вдосконалення. Заходи, способи та системи (технології) грунтообробітку.
Інтеграція завдань і напрямів розвитку технологій обробітку ґрунту: мінімізація,
ресурсоощадність екобезпечність, ефективність.
Тема 2. Агрономічні передумови раціонального обробітку ґрунту. Агрофізичні
критерії застосування диференційованого обробітку ґрунту. Водні властивості і режими
ґрунту та алгоритми його регулювання. Повітряний і тепловий режими агрогенних едатопів.
Агробіологічний статус агроландшафту поля і розвиток ерозійних явищ. Проблема
машинного (агрогенного) переущільнення ґрунтів.
Тема 3. Наукові основи природоохоронного землеробства (Conservation
agriculture).
Визначення, структурування, типізація та ретроспективний огляд розвитку систем
землеробства. Принципи ресурсоощадного (ґрунтозахисного) землеробства. Технології
«прямої сівби». Передумови, переваги, недоліки, ефективність та перспективи застосування.
Тема 4. Теоретико-прикладні аспекти зональних систем (технологій) обробітку
грунту.
Історичний ракурс становлення та раціоналізації. Термінологія, стандартизація,
парадигма вирішення нагальних проблем, мінімізація витрат ресурсів та енергії,
адаптивність, екологічність та конкурентоспроможність. Перспективи переходу до сучасних
mini-, strip-, mulch- і no-till-технологій грунтообробітку у системах відновлювального
землеробства.

Тема 5. Особливості застосування засобів хімізації у системах обробітку ґрунту.
Особливості використання гербіцидів за різних технологій ґрунтообробітку. Ефективність
удобрення за системного обробітку ґрунту. Хімічна меліорація ґрунтів та шляхи підвищення
її ефективності.
Тема 6. Оцінювання якості заходів обробітку ґрунту та його інструментальне
забезпечення. Вивчення ступеня ущільнення орного і підорного шарів ґрунту за різного
агрогенного навантаження. Методологія визначення гранулометричного і структурного
стану ґрунту. Фізико-механічні властивості ґрунту, їхнє значення і способи визначення.
Основи гідрофізики ґрунту. Якісна оцінка і контролювання заходів обробітку. Сучасне
інструментальне забезпечення агробіологічних досліджень.
Змістовний модуль № 3 - АГРОГРУНТОЗНАВСТВО
Тема 1. Ґрунтово-кліматичні особливості виробництва сільськогосподарської
продукції.
Різноманітність ґрунтів у природі. Характеристика ґрунтів сільськогосподарського
призначення. Сучасний стан ґрунтового покриву та вирощування сільськогосподарської
продукції.
Тема 2. Зональні особливості вирощування сільськогосподарської продукції на різних за
родючістю ґрунтах. Управління гумусовим станом ґрунтів.
Сучасний
гумусовий
стан
ґрунтів.
Раціональне
використання
ґрунтів
у
сільськогосподарському виробництві. Особливості ефективних агротехнологій для отримання
кількісної та якісної сільськогосподарської продукції на малородючих ґрунтах.
Тема 3. Збереження та регулювання родючості ґрунтів України.
Сучасні проблеми відтворення потенційної родючості ґрунтів за інтенсивного вирощування
сільськогосподарських культур. Особливості гумусоутворення та регулювання гумусного
стану ґрунтів. Підвищення ефективної родючості. Удобрення. Способи та внесення добрив,
меліорантів.
Тема 4. Технологічні принципи оптимізації використання різних типів ґрунтів
сільськогосподарського призначення.
Родючість грунту і сівозміни. Оцінка ефективності сівозмін. Найбільш продуктивні
сівозміни, стосовно до ґрунтових умов вирощування. Наукові принципи обробітку грунту.
Раціональна система удобрення у сівозмінах.
Тема 5. Оптимізація мінерального живлення сільськогосподарських культур на різних
за родючістю ґрунтах.
Потреби ґрунту та рослин у макро- і мікроелементах. Оптимізація мінерального живлення
ґрунту та рослин. Сполуки азоту, фосфору в ґрунті, їх трансформація та доступність
рослинам.
Тема 6. Особливості раціонального використання ґрунтів, які потребують вапнування.
Кислотність ґрунту. Хімічна меліорація кислих ґрунтів. Взаємодія вапнякових матеріалів із
ґрунтом. Азот, фосфор у ґрунтових процесах. Особливості удобрення сільськогосподарських
культур на кислих ґрунтах.
Змістовний модуль № 4 - ОПТИМІЗАЦІЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН
Тема 1. Основи мінерального живлення рослин. Теорія надходження елементів живлення
в рослинах. Кореневе і позакореневе мінеральне живлення рослин. Активна і пасивна сорбція
елементів живлення кореневою системою рослин.
Тема 2. Вплив умов зовнішнього середовища на засвоєння елементів живлення у різні
періоди вегетації культур. Динаміка засвоєння поживних речовин рослинами. Методи
діагностики живлення рослин.
Тема 3. Оптимізація мінерального живлення рослин в сучасних системах землеробства.
Фізіологічні основи оптимізації мінерального живлення рослин. Функції кореневої системи
рослин у водному і мінеральному живленні.

Тема 4. Елементи живлення та їх класифікація. Значення азоту для живлення рослин.
Кругообіг азоту в природі. Форми азотних добрив і їх характеристика.
Тема 5. Роль фосфору у живленні рослин. Вміст фосфору у ґрунті. Кругообіг фосфору у
біосфері. Характеристика фосфорних добрив. Оптимальні дози і способи внесення
фосфорних добрив і їх ефективність. Фосфорні руди України і перспективи їх використання.
Тема 6. Роль калію у живленні рослин. Калійний фонд ґрунту. Поклади калійних руд в
Україні і перспективи їх використання. Кругообіг калію у біосфері. Дози і способи внесення
калійних добрив.
Тема 7. Біологічні потреби культур в оптимізації мінерального живлення рослин.
Оптимальні дози, строки і способи внесення органічних і мінеральних добрив в польових,
кормових і овочевих сівозмінах.
Тема 8. Баланс елементів живлення і гумусу в ґрунті. Методика складання річних і
календарних планів застосування добрив. Оцінка ефективності систем удобрення.

Змістовний модуль № 5 - БІОЛОГІЧНІ ТА АГРОТЕХНІЧНІ ОСНОВИ
ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМИХ ТА ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
ТЕМА 1 Біологічні особливості озимих зернових культур. Народногосподарське значення
озимих хлібів – динаміка площ посівів та валових зборів. Морфологічні особливості озимих
зернових культур. Ріст і розвиток рослин. Фази вегетації. Етапи органогенезу. Критичні
періоди. Вимоги озимих зернових культур до основних факторів життя рослин.
ТЕМА 2 Особливості вегетації озимих зернових культур.
Встановлення оптимальних строків сівби озимих зернових культур. Формування зимо- та
морозостійкості. Екстремальні явища під час перезимівлі озимих зернових культур та заходи
запобігання їх негативного впливу на рослини. Визначення життєздатності озимих зернових
культур під час перезимівлі.
ТЕМА 3 Агротехнологічні особливості вирощування озимих зернових культур. Підбір
адаптивних сортів та гібридів озимих зернових культур. Особливості технології
вирощування пшениці озимої. Особливості технології вирощування жита озимого.
Особливості технології вирощування тритикале озимого. Особливості технології
вирощування ячменю озимого.
ТЕМА 4 Біологічні особливості ранніх ярих зернових колосових культур.
Народногосподарське значення ранніх ярих культур – динаміка площ посівів та валових
зборів. Морфологічні особливості ярих зернових культур. Ріст і розвиток рослин. Фази
вегетації. Етапи органогенезу. Критичні періоди. Вимоги ранніх ярих зернових культур до
основних факторів життя рослин.
ТЕМА 5 Агротехнологічні особливості вирощування ранніх ярих зернових культур.
Підбір адаптивних сортів ранніх ярих зернових культур. Особливості технології
вирощування пшениці ярої (м’якої і твердої). Особливості технології вирощування вівса.
Особливості технології вирощування тритикале ярого. Особливості технології вирощування
ячменю ярого.
ТЕМА 6 Агробіологічні та агротехнічні основи вирощування кукурудзи. Господарське
значення культури. Біологічні особливості та вимоги до умов вирощування. Особливості
технології вирощування кукурудзи на зерно в різних ґрунтово-кліматичних зонах України.
Особливості технології вирощування кукурудзи на силос та зелений корм.
Змістовний модуль 6 - НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
ЗЕРНОБОБОВИХ І КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР У СУЧАСНИХ АГРОТЕХНОЛОГІЯХ
ВИРОЩУВАННЯ
Тема 1. Біологічні особливості зернобобових культур. Ботанічна характеристика
зернобобових культур. Вимоги до умов вирощування. Фази розвитку, етапи органогенезу,

стадії росту та розвитку, їх взаємозв’язок з продуктивністю. Елементи продуктивності
рослин і агроценозу в цілому. Основні закономірності формування врожаю.
Тема 2. Наукові основи сучасних технологій вирощування зернобобових культур.
Поняття та класифікація технологій вирощування. Основні складові технології та їх роль у
формуванні врожаю. Шляхи управління процесами росту й розвитку рослин у технології
вирощування.
Тема 3. Технологічні аспекти вирощування найпоширеніших в Україні
зернобобових культур. Місце в сівозміні і попередники. Система основного і
передпосівного обробітку ґрунту. Система удобрення. Сівба. Система догляду за посівами.
Збирання врожаю та післязбиральна доробка зерна. Особливості вирощування зернобобових
культур у системі органічного землеробства.
Тема 4. Біологічні особливості круп'яних культур. Ботанічна характеристика проса
та гречки. Вимоги до умов вирощування. Фази розвитку, етапи органогенезу, стадії росту та
розвитку, їх взаємозв’язок з продуктивністю. Елементи продуктивності рослин і агроценозу в
цілому. Основні закономірності формування врожаю.
Тема 5. Наукові основи сучасних технологій вирощування круп'яних культур.
Класифікація та особливості сучасних технологій вирощування круп'яних культур. Місце в
сівозміні і попередники. Система основного і передпосівного обробітків ґрунту. Система
удобрення. Сівба.
Тема 6. Технологічні аспекти вирощування найпоширеніших в Україні
круп'яних культур. Система догляду за посівами. Збирання врожаю та післязбиральна
доробка зерна. Особливості вирощування круп'яних культур у системі органічного
землеробства.
Змістовний модуль 7 - ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ЯК СКЛАДОВА
ДИСЦИПЛІНИ «АГРОНОМІЯ»
Тема 1. Морфобіологічні особливості ріпаку озимого і ярого.
Ріпак, його озимий та ярий різновиди. Напрями використання ріпаку. Господарське значення
культури. Ботанічні особливості ріпаку. Морфологічні особливості ріпаку. Вимоги до умов
вирощування: ґрунт, температура, зволоження.
Тема 2. Система удобрення ріпаку.
Потреби ріпаку у макро- і мікроелементах, кислотність ґрунту. Ознаки дефіциту деяких
елементів у рослин. Добрива, що застосовуються на ріпаку. Способи та терміни внесення
добрив. Використання позакореневого підживлення як альтернатива основному удобренню.
Стимулятори та інгібітори росту як перспективний напрям регуляції ростових процесів
ріпаку.
Тема 3. Обробіток ґрунту під ріпаку у посівах різних типів. Види основного обробіток
ґрунту під ріпак залежно від зони вирощування. Передпосівний обробіток ґрунту і його
вплив на формування оптимальних умов для проростання насіння та подальшого розвитку
сходів.
Тема 4. Посів ріпаку як важливий елемент формування врожаю.
Посівні властивості насіння ріпаку. Передпосівна підготовка насіння. Визначення норми
висіву ріпаку озимого і ярого залежно від посівних характеристик, глибина висіву. Способи
сівби ріпаку та вибір сівалок. Особливості догляду за посівами озимого ріпаку в осінньозимовий період.
Тема 5. Система захисту посівів ріпаку.
Важливість інтегрованої системи захисту для формування високої врожайності ріпаку. Види
бур’янів, що поширені в посівах ріпаку озимого і ярого та способи контролю їх розвитку.
Шкідники і хвороби ріпаку та їх шкодочинність. Основні гербіциди, інсектициди та
фунгіциди, що дозволені до використання на ріпаку. Рекомендована інтенсивна система
захисту ріпаку озимого і ярого.
Тема 6. Збирання насіння ріпаку та післязбиральна очистка насіння.

Терміни і фаза збирання ріпаку. Однофазне і двофазне збирання та його особливості.
Використання десикантів та речовин, що зменшують обсипання насіння. Післязбиральна
очистка насіння та доведення до нормативної вологості. Головні причини псування насіння
та умови його зберігання.
Змістовний модуль 8 - АГРАРНА ЕКОНОМІКА
Тема 1. Теоретичні і методичні основи економічної ефективності виробництва. Сутність
економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції. Наукові засади
формування організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності виробництва.
Тема 2. Методика оцінки економічної ефективності виробництва сировини. Сучасні
методи економічної оцінки. Показники технологічної та економічної ефективності. Методи
визначення інвестиційної привабливості виробництва.
Тема 3. LCA – аналіз. Методичні засади та світовий досвід. Основні програмні продукти.
Тема 4. Методологічні та методичні засади ефективного використання виробничих
ресурсів в інтенсивних технологіях вирощування. Процес формування ефективного
механізму управління інвестиційними ресурсами. Типові моделі організаційно-економічного
механізму використання виробничих ресурсів та їх оптимальні нормативи.
Тема 5. Інтерактивні системи підтримки прийняття агротехнологічних рішень. Система
показників економічної ефективності для сучасних систем підтримки прийняття рішень.
Закономірності та методичні принципи формування сучасних СППР-систем.
Тема 6. Методичні принципи управління в аграрних підприємствах з виробництва
органічної продукції. Особливості формування методичних принципів управління
соціально відповідальним та екологозбалансованим розвитком аграрних підприємстввиробників органічної продукції. Показники ефективного господарювання. Система методів
управління персоналом.
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Змістовний модуль 1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ СІВОЗМІН. КЛАСИФІКАЦІЯ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІВОЗМІН.
Тема 1. Сівозміни і родючість ґрунту
5
2
1
2
5
2
1
Тема 2. Сівозміни і структура посівних площ різних зон України.
5
1
1
3
5
1
1
Тема 3. Біологічні та екологічні основи сівозмін.
Тема 4. Особливості застосування сівозмін з короткою ротацією.

5
5

2
2

1

-

-

3
2

5
5

2
2

1

-

Тема 5. Оптимізація співвідношення культур та їх попередників у сівозмінах
5
1
1
3
5
1
1
і системи сівозмін в агроландшафтах.
Тема 6. Ґрунтовтома і роль окремих культур у покращені фітосанітарного
5
1
1
3
5
1
1
стану
ґрунту
і
посівів.
Разом за змістовним модулем 1
30
9
5
16
30
9
5
Змістовний модуль 2 - ОБРОБІТОК ҐРУНТУ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА
Тема 1. Наукові основи обробітку ґрунту.
5
1
1
3
5
1
1
Тема 2. Агрономічні передумови раціонального обробітку ґрунту.
5
1
1
3
5
1
1
Тема 3. Наукові основи природоохоронного землеробства (Conservation
5
1
1
3
5
1
1
agriculture).
Тема 4. Теоретико-прикладні аспекти зональних систем (технологій)
5
1
1
3
5
1
1
обробітку грунту.
Тема 5. Особливості застосування засобів хімізації у системах обробітку
5
2
3
5
2
ґрунту.
Тема 6. Оцінювання якості заходів обробітку ґрунту та його інструментальне
5
1
4
5
1
забезпечення.
Разом за змістовним модулем 2
30
7
4
18
30
7
4
-

с.р
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3
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-

3
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Змістовний модуль 3 - АГРОГРУНТОЗНАВСТВО
Тема 1. Ґрунтово-кліматичні особливості виробництва сільськогосподарської
продукції.
Тема 2. Зональні особливості вирощування сільськогосподарської продукції на
різних за родючістю ґрунтах. Управління гумусовим станом ґрунтів.
Тема 3. Збереження та регулювання родючості ґрунтів України.
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Тема 4. Технологічні принципи оптимізації використання різних типів
ґрунтів сільськогосподарського призначення.
Тема 5. Оптимізація мінерального живлення сільськогосподарських культур
на різних за родючістю ґрунтах.
Тема 6. Особливості раціонального використання ґрунтів, які потребують
вапнування.
Разом за змістовним модулем 3
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Змістовний модуль 4 – ОПТИМІЗАЦІЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН
Тема 1. Основи мінерального живлення рослин.
3
1
1
1
3
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Тема 2. Вплив умов зовнішнього середовища на засвоєння елементів
живлення у різні періоди вегетації культур.
Тема 3. Оптимізація мінерального живлення рослин в сучасних системах
землеробства.
Тема 4. Елементи живлення та їх класифікація.
Тема 5. Роль фосфору у живленні рослин.
Тема 6. Роль калію у живленні рослин.
Тема 7. Біологічні потреби культур в оптимізації мінерального живлення
рослин.
Тема 8. Баланс елементів живлення і гумусу в ґрунті.
Разом за змістовним модулем 4
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Змістовний модуль 5 - БІОЛОГІЧНІ ТА АГРОТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМИХ ТА ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
3
5
1
1
3
5
1
1
-
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3
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Тема 1. Біологічні особливості озимих зернових культур.
5
1
1
Тема 2. Особливості вегетації озимих зернових культур.
5
1
1
Тема 3. Агротехнологічні особливості вирощування озимих зернових
5
1
1
культур.
Тема 4. Біологічні особливості ранніх ярих зернових колосових культур.
5
1
1
Тема 5. Агротехнологічні особливості вирощування ранніх ярих зернових
5
2
культур.
Тема 6. Агробіологічні та агротехнічні основи вирощування кукурудзи.
5
1
1
Разом за змістовним модулем 5
30
7
5
Змістовний модуль 6 - НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕРНОБОБОВИХ
АГРОТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ
Тема 1. Біологічні особливості зернобобових культур.
4
1
Тема 2. Наукові основи сучасних технологій вирощування зернобобових
4
1
культур.
Тема 3. Технологічні аспекти вирощування найпоширеніших в Україні
4
1
1
зернобобових культур.
Тема 4. Технологічні аспекти вирощування найпоширеніших в Україні
4
1
-

3

5

1

1

-

-

3

3

5

1

1

-

-

3

3

5

2

-

-

-

3

3
18

5
30

1
7

1
5

-

-

3
18

І КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР У СУЧАСНИХ

3

4

1

-

-

-

3

3

4

1

-

-

-

3

2

4

1

1

-

-

2

3

4

1

-

-

-

3

зернобобових культур.
Тема 5. Біологічні особливості круп'яних культур.
Тема 6. Наукові основи сучасних технологій вирощування круп'яних
культур.
Тема 7. Технологічні аспекти вирощування найпоширеніших в Україні
круп'яних культур.

4

1

1

-

-

2

4

1

1

-

-

2

5

1

-

-

-

4

5

1

-

-

-

4

5

1

1

-

-

3

5

1

1

-

-

3

3

-

-

20

1
1
1
1
1
1
6

-

-

3
3
3
3
3
3
18

Разом за змістовним модулем 6
30
7
3
20
30
7
Змістовний модуль 7 - ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ЯК СКЛАДОВА ДИСЦИПЛІНИ «АГРОНОМІЯ»
Тема 1. Морфобіологічні особливості ріпаку озимого і ярого.
5
1
1
3
5
1
Тема 2. Система удобрення ріпаку.
5
1
1
3
5
1
Тема 3. Обробіток ґрунту під ріпаку у посівах різних типів.
5
1
1
3
5
1
Тема 4. Посів ріпаку як важливий елемент формування врожаю.
5
1
1
3
5
1
Тема 5. Система захисту посівів ріпаку.
5
1
1
3
5
1
Тема 6. Збирання насіння ріпаку та післязбиральна очистка насіння.
5
1
1
3
5
1
Разом за змістовним модулем 7
30
6
6
18
30
6
Змістовний модуль 8 – АГРАРНА ЕКОНОМІКА
Тема 1. Теоретичні і методичні основи економічної ефективності
виробництва.
Тема 2. Методика оцінки економічної ефективності виробництва сировини.

5

1

1

-

-

3

5

1

1

-

-

3

5
5

1
1

1
1

-

-

3
3

5
5

1
1

1
1

-

-

3
3

5

1

1

-

-

3

5

1

1

-

-

3

5

1

1

-

-

3

5

1

1

-

-

3

Тема 3. LCA – аналіз.
Тема 4. Методологічні та методичні засади ефективного використання
виробничих ресурсів в інтенсивних технологіях вирощування.
Тема 5. Інтерактивні системи підтримки прийняття агротехнологічних
рішень.
Тема 6. Методичні принципи управління в аграрних підприємствах з
виробництва органічної продукції.
Разом за змістовним модулем 8

5

2

1

-

-

2

5

2

1

-

-

2

30

7

6

-

-

18

30

7

6

-

-

18

Усього годин

240

60

40

140

240

60

40

140

СТРУКТУРНО – ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ НАУКОВІ ОСНОВИ
СУЧАСНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Змістовний
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
1-6

Лекції
1-6

Лекції
1-6

Лекції
1-6

Лекції
1-8

Лекції
1-6

Лекції
1-7

Практичн
і заняття

Практичн
і заняття

Практичн
і заняття

Практичн
і заняття

Практичн
і заняття

Практичн
і заняття

Практичн
і заняття

Практичн
і заняття

Самостійн
а робота

Самостійн
а робота

Самостійн
а робота

Самостійн
а робота

Самостійн
а робота

Самостійн
а робота

Самостійн
а робота

Самостійн
а робота

Залік

4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

Назва теми

Кількість
годин

1.

Біологічні та агротехнічні основи вирощування зернових колосових,
зернобобових, круп’яних і олійних культур.

2

Всього годин

2

5. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п
1.

Назва теми

Принципи та методи оцінки агрокліматичних ресурсів (визначення
біокліматичного потенціалу, гідротермічного коефіцієнту)
2
Визначення фотосинтетичного потенціалу посіву польових культур
3
Методи програмування урожайності польових культур
4
Методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур
5
Розрахунок потенційної врожайності посіву.
6
Розрахунок економічної ефективності виробництва при вирощуванні нових
сортів чи новій технології вирощування.
7
Складання сівозмін та розрахунок норм внесення добрив
8
Встановлення оптимальних строків сівби, норм висіву, глибини загортання
насіння
9
Розроблення системи захисту польових культур від бур’янів, шкідників та
хвороб.
10
Складання технологічних карт вирощування польових культур
11
Визначення етапів органогенезу, фаз та стадій розвитку і потенційної
урожайності зернових культур
12
Визначення етапів органогенезу, фаз та стадій розвитку і потенційної
урожайності кукурудзи
13
Визначення етапів органогенезу, фаз та стадій розвитку і потенційної
урожайності зернобобових культур
14
Визначення етапів органогенезу, фаз та стадій розвитку і потенційної
урожайності круп’яних культур
15
Визначення етапів органогенезу, фаз та стадій розвитку і потенційної
урожайності олійних культур
16
Оцінка впливу екстремальних умов перезимівлі на продуктивність озимих
зернових культур
17
Методи визначення кислотності ґрунту (активної, обмінної, гідролітичної).
18
Розрахунки потреби ґрунтів у вапнуванні та гіпсуванні. Строки, способи, місце
внесення вапна, гіпсу у сівозмінах.
19 Методи визначення інвестиційної привабливості виробництва.
20 Побудова графіків чутливості до ризиків.
Всього год.

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40

6. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
№
п/п
1.

Назва теми
Проектування й освоєння сівозмін. Минуле і сучасний стан.

Кількість
годин
3

2
3
4
5
6
7
8
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

25
26
27

Основи проектування сівозмін та освоєння їх у різних зонах України. Минуле і
сучасний стан сівозмін.
Біологічні та екологічні основи сівозмін. Особливості застосування сівозмін з
короткою ротацією.
Сумісні і несумісні культури. Ґрунтовтома і роль окремих культур у покращенні
фітосанітарного стану ґрунту і посівів.
Типи сівозмін і структура посівних площ різних зон України
Родючість ґрунту. Пріоритетний напрямок розробки й інновації систем
землеробства і сівозмін в Україні.
Органічна частина ґрунту, її склад, властивості, екологічна функція.
Гранулометричний склад і удобрення ґрунтів. Вимоги сільськогосподарських
культур до гранулометричних складу.
Природна кислотність ґрунтів. Концентрація і активність іонів і солей,
розчинність сполук. Сполуки алюмінію у різних ґрунтах, проблеми ґрунтової
кислотності. Участь сполук алюмінію у ґрунтоутворюючих процесах і
формуванні кислотності ґрунтів. Види кислотності та їх вплив на процеси
ґрунтоутворення, ріст і розвиток рослин. Вплив обмінних катіонів на
властивості ґрунту.
Регулювання окисно-відновних процесів, вбирної здатності ґрунтів; Визначення
ступеня кислотності, солонцюватості ґрунтів. Внесення доз і норм вапна, гіпсу,
їх періодичність залежно від гранскладу.
Технологічні процеси механічного обробітку ґрунту: напрями комплексного
вдосконалення.
Заходи, способи та системи (технології) грунтообробітку.
Водні властивості і режими ґрунту та алгоритми його регулювання.
Технології «прямої сівби»
Хімічна меліорація ґрунтів та шляхи підвищення її ефективності.
Горох. Вимоги до умов вирощування. Особливості технології вирощування
гороху.
Соя. Вимоги до умов вирощування. Особливості технології вирощування сої.
Квасоля. Вимоги до умов вирощування. Особливості технології вирощування
квасолі.
Ріпак і його значення в різних регіонах. Ріпак як цінна олійна культура для
північних районів України.
Місце ріпаку у сівозміні. Короткоротаційні сівозміни та їх ризики.
Категорії насіння ріпаку залежно від вмісту ерукової кислоти та
глюкозинолатів.
Норми внесення добрив під ріпак ярий і озимий.
Сівалки точного та прямого висіву для ріпаку. Переваги і недоліки
традиційного обробітку ґрунту. Альтернативні системи землеробства – no till,
strip till і культура ріпаку.
Розроблення технологій вирощування пшениці ярої для різних агрокліматичних
зон України та складання технологічних карт за заданими параметрами
Розроблення технологій вирощування ячменю ярого для різних
агрокліматичних зон України та складання технологічних карт за заданими
параметрами
Розроблення технологій вирощування кукурудзи для різних агрокліматичних
зон України та складання технологічних карт за заданими параметрами
Розроблення технологій вирощування гороху для різних агрокліматичних зон
України та складання технологічних карт за заданими параметрами
Розроблення технологій вирощування сої для різних агрокліматичних зон

3
3
3
3
3
5
5
5

5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
6

4
4

4
4
6

України та складання технологічних карт за заданими параметрами
28 Розроблення технологій вирощування люпину кормового для різних
агрокліматичних зон України та складання технологічних карт за заданими
параметрами
29 Розроблення технологій вирощування жита ярого та складання технологічних
карт за заданими параметрами
30 LCA-аналіз технологій вирощування сільськогосподарських культур.
Разом

4

4
3
140

7. 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, 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.
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль знань та умінь здобувачів здійснюється шляхом зарахування рефератів,
практичних робіт, вирішення тестових завдань для перевірки знань. Підсумкова форма
контролю – залік, іспит.
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ
Поточне тестування та самостійна робота
ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 4

ЗМ 5

ЗМ 6

ЗМ 7

ЗМ 8

Т 1-6

Т 1-6

Т 1-6

Т 1-8

Т 1-6

Т 1-7

Т 1-6

Т?

10

10

10

10

10

10

10

10

Підсуковий
залік

Сума
балів

20

100

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКТС
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка

90-100

A

82-89

B

74-81

C

64-73

D

60-63

E

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни
складання

ЄКТС

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики
відмінно

для заліку
зараховано

добре
задовільно
не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

10. 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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