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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Формування у майбутніх спеціалістів системи спеціальних теоретичних знань щодо 

різноманітних видів, форм і сортів польових культур та порід сільськогосподарських 

тварин 

Тривалість 
4 кредитb ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота 

72 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  

Знати перспективи розвитку рослинництва і тваринництва в Україні; значення, 

морфологічні і біологічні особливості польових культур, різноманітність їхнього 

використання, поширення та потенціал урожайності; теоретичні основи і практичні 

прийоми одержання високих урожаїв при найменших затратах праці і матеріальних 

ресурсів; сучасні технології вирощування безпечної продукції у різних ґрунтово-

кліматичних зонах України; шляхи і способи поліпшення якості сільськогосподарської 

рослинницької  і тваринницької продукції; пособи зменшення затрат праці і засобів 

виробництва у процесі виробництва сільськогосподарської продукції 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

 застосовувати набуті знання для виявлення, 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

 застосовувати набуті знання для виявлення, 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

постановки та вирішення завдань за різних практичних 

ситуацій; 

 мати навички письмової та усної професійної 

комунікації державною й іноземною мовами; 

 організовувати пошук, самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних джерел для формування 

банків даних у сфері біотехнології та біоінженерії; 

 вміти працювати в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати 

професійних цілей; 

 демонструвати підприємливість в різних напрямах 

професійної діяльності та брати відповідальність за 

результати; 

 знати вимоги до діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної і 

правової держави; 

 використовувати ґрунтовні знання з хімії і біології в 

обсязі, необхідному для досягнення інших результатів 

освітньої програми. 

постановки та вирішення завдань за різних практичних 

ситуацій; 

 мати навички письмової та усної професійної 

комунікації державною й іноземною мовами; 

 організовувати пошук, самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних джерел для формування 

банків даних у сфері біотехнології та біоінженерії; 

 вміти працювати в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати 

професійних цілей; 

 демонструвати підприємливість в різних напрямах 

професійної діяльності та брати відповідальність за 

результати; 

 застосовувати одержані знання й уміння для 

ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження 

навколишнього природного середовища і здійснення 

безпечної діяльності лабораторій біотехнології; 

 здатність використовувати ґрунтовні знання з хімії і 

біології в обсязі, необхідному для досягнення інших 

результатів освітньої програми; 

 здатність працювати з біологічними агентами, 

використовуваними у біотехнологічних процесах 

(мікроорганізми, гриби, рослини, тварини; віруси; 

окремі їхні компоненти); 

 здатність здійснювати аналіз нормативної 

документації, необхідної для здійснення інженерної 

діяльності в галузі біотехнології. 

 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Основи рослинництва  

Тема  1. Зернові культури Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань 
Виконати тести до теми  

Тема 2. Зернобобові 

культури 

Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань 
Виконати тести до теми  

Тема 3. Коренеплоди 

 

Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань 
Виконати тести до теми  

Тема 4. Олійні культури Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань 
Виконати тести до теми  

Модуль 2. Основи тваринництва  

Тема 5. Скотарство Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань 
Виконати тести до теми  

Тема 6. Свинарство Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань 
Виконати тести до теми  

Тема 7. Вівчарство і 

козівництво 

Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань 
Виконати тести до теми  

Тема 8. Конярство  Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань 
Виконати тести до теми  

Тема 9. Кролівництво Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань 
Виконати тести до теми  
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1. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Основи рослинництва і тваринництва. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 282 с. 

2. Василенко Д.Я., Меленчук Е.И. Свиноводство и технология производства свинины. – К., 1988. – 164 с. 
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– 320 с. 
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9. Рибалко В.П., Буркат В.П. Селекція та гібридизація у свинарстві. – К. – 1996. – 143 с. 

10. Титаренко В.П. Сучасне сільськогосподарське виробництво: навчальний посібник. – Полтава, 2006. – 457 с. 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): робота на практичному занятті (12 балів), проходження підсумкового тесту 

до тем (12 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); поточна модульна робота (15 балів) 
47 

Модуль 2 (теми 5-9): робота на практичному занятті (15 балів), проходження підсумкового тесту 

до тем (15 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); поточна модульна робота (15 балів) 
53 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


