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Навчально-науковий інститут денної освіти  

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«Основи рослинництва і тваринництва» 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

Курс та семестр вивчення 1 курс, 2 семестр 

Освітня програма/спеціалізація «Біотехнологія» 

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» 

Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія» 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

 

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,                                      Бургу Юрій Георгійович 

науковий ступінь і вчене звання,                                               к.с.-г.н., доцент 

посада          доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 

 

Контактний телефон +38-066-907-69-49 

Електронна адреса byrgy1973@gmail.com 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації очна http://www.tpt.puet.edu.ua/stud.php 

он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 

10.00-17.00 

Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua/ 

 

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 кредити 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; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; тестування; поточна 

модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

mailto:byrgy1973@gmail.com
http://schedule.puet.edu.ua/
http://www.tpt.puet.edu.ua/stud.php


 

 

 

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 

• Вміти здійснювати якісний та кількісний 

аналіз речовин неорганічного, органічного та 

біологічного походження, використовуючи 

відповідні хімічні методи. 

• Вміти визначати та аналізувати основні 

фізико-хімічні властивості органічних сполук, 

що входять до складу біологічних агентів 

(білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди).  

• Вміти виділяти з природних субстратів та 

ідентифікувати мікроорганізми різних 

систематичних груп. Визначати морфолого-

культуральні та фізіолого-біохімічні 

властивості різних біологічних агентів.  

• Вміти проводити експериментальні 

дослідження з метою визначення впливу 

фізико-хімічних та біологічних факторів 

зовнішнього середовища на життєдіяльність 

клітин живих організмів.  

• Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

• Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

• Прагнення до збереження 

навколишнього середовища.  

• Здатність проводити аналіз сировини, 

матеріалів, напівпродуктів, цільових 

продуктів біотехнологічного 

виробництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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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 
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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 

 


