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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація Дисципліна передбачає поглиблене викладення теоретичних і методичних прийомів підвищення продуктивності кукурудзи і сорго, є важливою в системі 

підготовки аспірантів за спеціальністю «Агрономія» та відноситься до спеціалізації «Рослинництво». Передбачає поглиблене викладення теоретичних і 

методичних прийомів складання сучасних технологічних схем вирощування культур на основі знання біологічних, морфологічних, ботанічних та фізіологічних 
особливостей, з урахуванням росту і розвитку рослинного організму, ознайомлення із найбільш застосовуваними технологіями в сучасному рослинництві. 

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

заходів вирощування кукурудзи та сорго 

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

Результати 
навчання 

В результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати: агрокліматичні умови ґрунтово-екологічних зон вирощування кукурудзи і сорго; ботаніко-

біологічні особливості й екологічні вимоги культур; тривалість вегетаційного періоду й особливості росту і розвитку гібридів кукурудзи та сортів і гібридів сорго 

різних груп стиглості; сучасні технології вирощування кукурудзи і сорго: інтенсивну, біологічну (органічну), mini-till, No-till; методичні основи та закономірності 

добору адаптивних гібридів кукурудзи та гібридів і сортів сорго для вирощування в різних грунтово-екологічних зонах; регламенти застосування засобів хімізації 

(добрив, засобів захисту рослин) і використання рістрегулюючих препаратів; загальні принципи організації інноваційних систем контролю стану рослин і догляду 
за посівами кукурудзи і сорго; наукові засади формування врожайності та якості зерна необхідного цільового призначення, особливості проведення комплексу 

збиральних робіт; наукові цілі та принципи формування цін на товарну й насіннєву продукцію кукурудзи і сорго, використання маркетингових рішень у 

зерновиробництві та рослинництві. Вміти: проводити науково-дослідні роботи в польових, лабораторно-польових та лабораторних умовах; застосовувати у 

практичній науковій діяльності технологічні схеми різного рівня енергонасичення для вирощування посівів кукурудзи та сорго; обирати ефективні системи 

виробництва зерна кукурудзи і сорго 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 кукурудзи і сорго; 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 кукурудзи і сорго. 

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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СИЛАБУС 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Лекція № 1 
Агробіологічні та технологічні основи 

вирощуваннѐ гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості 

Практичне 
заняття № 1 

Принципи і методики організації  та проведеннѐ 

польових, лабораторно-польових та 

лабораторних дослідів з кукурудзоя та сорго. 

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 1. Вітчизнѐний та світовий досвід 

вирощуваннѐ кукурудзи та сорго та способи 

використаннѐ. Динаміка експорту та імпорту 

зерна цих культур в Україні та в світі.  

Тема 2. Системи контроля стану рослин і доглѐду 

за посівами кукурудзи і сорго. 

Тема 3. Хвороби та шкідники рослин кукурудзи і 

сорго 

Тема 4. Наукові засади формуваннѐ врожайності 

зерна 

Тема 5. Ефективні способи поліпшеннѐ ѐкості 

зерна 

Тема 6. Принципи формуваннѐ цін на товарну й 

насіннюву продукція, використаннѐ маркетингових 

рішень у зерновиробництві 

Лекція № 2 
Агробіологічні та технологічні основи 

вирощуваннѐ гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості 

Практичне 
заняття № 2 

Лекція № 3 
Агробіологічні та технологічні основи 

вирощуваннѐ гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості 

Практичне 
заняття № 3 

Загальна характеристика кукурудзи та сорго. 

Народногосподарське значеннѐ. Морфологічні 

відмінності, ріст, розвиток та етапи 

органогенезу. 

Лекція № 4 
Агротехнологічні прийоми вирощуваннѐ сорго 

зернового 

Практичне 
заняття № 4 

Біологічні особливості кукурудзи та сорго. 

Основні технологічні прийоми вирощуваннѐ. 

Ботанічна характеристика. Лекція № 5 
Агротехнологічні прийоми вирощуваннѐ сорго 

зернового 

Практичне 
заняття № 5 

Лекція № 6 
Агротехнологічні прийоми вирощуваннѐ сорго 

зернового 

Практичне 
заняття № 6 

Регламенти застосуваннѐ добрив, засобів 

захисту рослин і використаннѐ рістрегуляячих 

препаратів. 

Лекція № 7 
Особливості захисту посівів кукурудзи та сорго від 

хвороб, шкідників та бур’ѐнів  

Практичне 
заняття № 7 

Доглѐд за посівами кукурудзи та сорго. 

Підвищеннѐ технічної ѐкості зерна кукурудзи та 

сорго кормового, продовольчого і промислового 

напрѐмку використаннѐ. 

Лекція № 8 
Особливості захисту посівів кукурудзи та сорго від 

хвороб, шкідників та бур’ѐнів  

Практичне 
заняття № 8 

Терміни та способи збираннѐ кукурудзи і сорго. 

Освоюннѐ методів статистичного аналізу 

отриманих результатів досліджень. Лекція № 9 Оптимізаціѐ збираннѐ врожая кукурудзи і сорго 
Практичне 
заняття № 9 

Лекція № 10 Оптимізаціѐ збираннѐ врожая кукурудзи і сорго 
Практичне 
заняття № 10 

Обладнаннѐ та методики длѐ визначеннѐ 

основних показників ѐкості зерна, вмісту 

крохмаля та протеїну, загальні технічні вимоги. 

ПРИКЛАД ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Який тип фотосинтезу маю кукурудза? 

 a) С-3;   б) С-4;   в) С-5;   г) С-2 

2. Скільки води  поглинаю насіннѐ кукурудзи відносно своюї маси при проростанні? 

 a) 60–65 %;  б) 32–45 %;  в) 80–85 %; г) 100–110 % 

3. Яка кількість води необхідна на формуваннѐ 1 кг сухої речовини кукурудзи?  

 a) 250–400 л;  б) 400–550 л;  в) 600–800 л;  г) понад 800 л 

4. Яка сума ефективних температур необхідна длѐ вирощуваннѐ сорго? 

 a) 1500–2000 °С;  б) 2000–2500 °С;  в) 3000–3500 °С;  г) 4000–4500 °С 

5. У ѐкому стані знаходитьсѐ листостеблова маса сорго післѐ достиганнѐ зерна? 

a) відмираю;  б) активно наростаю;  в) продовжую функціонувати;  г) зміняю забарвленнѐ. 

6. Найбільший вихід зеленої маси забезпечуять соргові культури при скошуванні у ѐкій фазі? 

 a) у фазі кущеннѐ;   б) за 10-12 днів до викиданнѐ волоті; 

 в) молочної стиглості зерна;  г) цвітіннѐ 
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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
https://agro.me.gov.ua/ua
http://naas.gov.ua/

