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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація Дисципліна передбачає поглиблене викладення теоретичних і методичних прийомів складання сучасних технологічних схем вирощування зернових колосових 

культур на основі знання біологічних, морфологічних, ботанічних та фізіологічних особливостей культури, з урахуванням росту і розвитку рослинного 

організму, ознайомлення із найбільш застосовуваними технологіями в сучасному рослинництві. Предметом дисципліни є вивчення загальних, комплексних 

проблем інтенсифікації рослинництва в Україні, їх сутність і шляхи вирішення. 

Мета та цілі Надати майбутнім науковцям теоретичні знання з сучасних методик проведення досліджень та практичні навички з розробки та застосування інноваційних 

заходів вирощування зернових колосових культур 

Формат Лекції, практичні заняття, самостійна робота. Підсумковий контроль – залік. 

Результати 
навчання 

В результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати: - наукові основи дослідження ґрунтозахисних систем обробітку ґрунту та сівби, 

впровадження науково обґрунтованих різноротаційних сівозмін; методичні основи та закономірності добору адаптованих сортів зернових колосових культур з 

високою екологічною пластичністю; технології застосування засобів хімізації (добрив, засобів захисту рослин) і використання ріст регулюючих препаратів різного 

походження та напряму дії;  загальні принципи організації інноваційних систем контролю стану рослин і догляду за посівами зернових колосових культур; наукові 

засади формування врожайності та якості зерна необхідного цільового використання, особливості проведення комплексу збиральних робіт; наукові цілі та 

принципи формування цін на товарну й насіннєву продукцію зернових колосових культур, використання маркетингових рішень у зерновиробництві та 

рослинництві. Вміти:  проводити науково-дослідні роботи в польових та лабораторних умовах; застосовувати технологічні регламенти щодо агробіологічних 

особливостей формування високоврожайних посівів зернових колосових культур у практичній науковій діяльності; обирати ефективні системи виробництва 
зернових колосових культур на основі наявного ресурсного забезпечення та умов вирощування;  аналізувати результати польових та лабораторних досліджень; 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між станом рослин у посівах, системою чи технологією і ґрунтово-кліматичними умовами зони вирощування 

зернових колосових культур; правильно спланувати польовий та лабораторний експеримент і сформувати робочу гіпотезу для пояснення отриманих 

результатів; в процесі комунікації з науковою спільнотою та суспільством доносити та пояснювати цілі, досягнення та перспективи наукових досліджень з 

агробіологічних особливостей формування врожайності та якості зерна колосових культур. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 годин: лекції – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 110 год. 

Пререквізити Курси дисциплін з ботаніки, загальної біології, фізіології, ґрунтознавства, землеробства, ентомології, фітопатології, агрохімії, фітофармакології для здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також фундаментальних наук: математики, хімії, фізики тощо. 

Ознаки Вибіркова навчальна дисципліна з блоку «Рослинництво», що формує фахові компетентності у аспіранта 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Лекція № 1 
Агробіологічні та технологічні основи вирощуваннѐ 

озимих зернових культур 

Практичне 
заняття № 1 

Принципи і методики організації  та 

проведеннѐ польових, лабораторних 

дослідів із зерновими колосовими 

культурами. Сучасні методики 

агрохімічного аналізу ґрунту та рослин. 
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Тема 1. Вітчизнѐний та світовий досвід 

вирощуваннѐ основних зернових колосових культур. 

Динаміка експорту та імпорту зерна різних 

культур в Україні та в світі 

Тема 2. Системи контроля стану рослин і доглѐду 

за посівами зернових колосових культур 

Тема 3. Наукові засади формуваннѐ врожайності 

зерна 

Тема 4. Ефективні способи поліпшеннѐ ѐкості 

зерна 

Тема 5. Принципи формуваннѐ цін на товарну й 

насіннюву продукція, використаннѐ маркетингових 

рішень у зерновиробництві 

Лекція № 2 
Агробіологічні та технологічні основи вирощуваннѐ 

озимих зернових культур 

Практичне 
заняття № 2 

Лекція № 3 
Агробіологічні та технологічні основи вирощуваннѐ 

озимих зернових культур 

Практичне 
заняття № 3 

Загальна характеристика зернових 

колосових культур. Народногосподарське 

значеннѐ. Морфологічні відмінності, ріст, 

розвиток та етапи органогенезу. 

Лекція № 4 
Агроекологічні заходи вирощуваннѐ ѐрих зернових 

колосових культур 

Практичне 
заняття № 4 

Особливості вегетації озимих зернових 

культур. Основні технологічні прийоми 

вирощуваннѐ. Методи контроля 

життюздатності посівів у зимово-веснѐний 

період. 

Лекція № 5 
Агроекологічні заходи вирощуваннѐ ѐрих зернових 

колосових культур 

Практичне 
заняття № 5 

Лекція № 6 
Агроекологічні заходи вирощуваннѐ ѐрих зернових 

колосових культур 

Практичне 
заняття № 6 

Доглѐд за посівами ѐрих зернових колосових 

культур. Підвищеннѐ технічної ѐкості 

кормового, продовольчого і пивоварного 

ѐчменя. 
Лекція № 7 

Особливості захисту посівів зернових колосових 

культур від хвороб, шкідників та бур’ѐнів ѐк необхідного 

елементу технології вирощуваннѐ 

Практичне 
заняття № 7 

Лекція № 8 
Особливості захисту посівів зернових колосових 

культур від хвороб, шкідників та бур’ѐнів ѐк необхідного 

елементу технології вирощуваннѐ 

Практичне 
заняття № 8 

Визначеннѐ структури урожая зернових 

колосових культур. Терміни та способи 

збираннѐ. Освоюннѐ методів 

статистичного аналізу отриманих 

результатів досліджень. 
Лекція № 9 

Заходи щодо поліпшеннѐ ѐкості зерна. Оптимізаціѐ 

збираннѐ врожая 

Практичне 
заняття № 9 

Лекція № 10 
Заходи щодо поліпшеннѐ ѐкості зерна. Оптимізаціѐ 

збираннѐ врожая 

Практичне 
заняття № 10 

Обладнаннѐ та методики длѐ визначеннѐ 

основних показників ѐкості зерна, загальні 

технічні вимоги, відбір середніх проб. 

ПРИКЛАД ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Розрахуйте вагову норму висіву пшениці озимої, ѐкщо числова норма висіву – 4,5 млн. схожого 

насіннѐ на 1 га, маса 1000 насінин – 38 г, посівна придатність – 95 %. 

 a) 140 кг/га    б) 155 кг/га 

 в) 173 кг/га    г) 180 кг/га 

2. Виберіть групи попередників длѐ озимих зернових культур в сівозмінах. 

 a) ѐрі зернові, озимі, просапні культури; 

 б) однорічні і багаторічні трави, просапні культури; 

 в) сидеральні пари, культури суцільної сівби; 

 г) чисті пари, зайнѐті пари, непарові попередники. 

3. Як зміняютьсѐ вміст води в рослинах зернових колосових культур у період вегетації?  

 a) не зміняютьсѐ;   б) до кінцѐ періоду вегетації збільшуютьсѐ;  

 в) до кінцѐ періоду вегетації зменшуютьсѐ;  

 г) спочатку зменшуютьсѐ, а наприкінці вегетації збільшуютьсѐ. 

4. Переважаячий тип забур’ѐненнѐ у посівах ѐрих зернових культур: 

 a) однорічний дводольний;  б) однорічний злаковий; 

 в) багаторічний кореневищний;  г)змішаний. 

5. Яка маю бути маса середньої проби зерна, відібраної длѐ визначеннѐ показників ѐкості?   

 a) 0,2 кг   б) 1 кг   в) 2 кг   г) 4 кг 
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 Сума  балів  за  всі  види  навчальної  діяльності Оцінка  ЕСТS Оцінка  за національною  шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ 

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу академічної доброчесності ДУ ІЗК НААН», виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації 

повинні відкрито обговорюватися з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до відділу аспірантури 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

https://mon.gov.ua/ua
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