
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  
Основи сільськогосподарського виробництва 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Кузько Олександр Леонідович, викладач Класичного 

фахового коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
16 тижнів протягом 6-го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС, 

120 годин, з яких 80 годин становить контактна робота з 

викладачем (64 години лекцій, 12 годин семінарських занять 

та 4 години практичних занять), 40 години становить 

самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової підготовки 

за освітньою програмою 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Відсутні 

Додаткові умови Без додаткових умов 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є пізнання майбутніми землевпорядниками основних законів 

землеробства, оволодіння теоретичними та практичними знаннями у галузях 

сільськогосподарського виробництва, безпосередньо пов'язаних з вирощуванням культурних 

рослин зернових, (кормових, технічних, овочевих та інших). 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ОСНОВИ ЗЕМЛЕРОБСТВА 

Тема 1. Вступ 

Завдання і зміст дисципліни, його зв’язок з іншими дисциплінами навчального плану. 

Сучасний стан реформування аграрного сектору економіки України. Рослинництво і 

тваринництво – основні взаємопов’язані галузі сільськогосподарського виробництва. Основні 

економічні показники стану розвитку рослинництва і тваринництва загальнодержавного і 



 

регіонального рівнів. Передовий досвід господарств різних форм власності. Роль видатних 

учених у становленні і розвитку сільськогосподарської науки. 

Тема 2. Умови життя сільськогосподарських рослин та їх регулювання 

Поняття про ріст і розвиток рослин. Космічні (світло, тепло) і земні (вода, повітря, поживні 

речовини) фактори життя рослин. Значення світла в житті рослин, вимоги до світла різних 

груп сільськогосподарських культур, способи регулювання світлового режиму рослин. 

Класифікація сільськогосподарських культур за вимогами до тепла. Прийоми регулювання 

теплового режиму. Значення води в житті рослини. Регулювання водного режиму. Повітряний 

режим рослин, способи регулювання повітряного режиму ґрунту. Потреба рослин в елементах 

живлення. Поняття про макро- і мікроелементи. Зовнішні ознаки голодування рослин. 

Прийоми регулювання поживного режиму. Закони землеробства. Використання законів 

землеробства для збереження і підвищення родючості ґрунтів, зростання урожайності 

сільськогосподарських культур. 

Тема 3. Бур'яни, шкідники і хвороби сільськогосподарських культур та боротьба з ними 

Поняття про бур’яни. Класифікація бур'янів, їх біологічні особливості, шкода, якої вони 

завдають сільському господарству. Класифікація шкідників сільськогосподарських культур, 

основні заходи боротьби з ними. Поняття про інтегрований захист. Інфекційні й неінфекційні 

хвороби сільськогосподарських рослин, причини і наслідки їх появи. Організація боротьби з 

хворобами. Охорона праці і навколишнього середовища при роботі з пестицидами. 

Ознайомлення з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур. 

Тема 4. Сівозміни 

Поняття про сівозміну. Наукові  основи чергування сільськогосподарських культур. Основні 

правила складання сівозмін. Класифікація сівозмін за типами і видами. Кращі попередники 

основних польових культур у різних кліматичних зонах України. Сівозміни з укороченою 

ротацією для фермерських господарств. Агротехнічний паспорт, книга історії полів. 

Впровадження і освоєння сівозмін. Термінологія теми: попередник, монокультура, беззмінна 

культура, повторна культура, визначення різних типів і видів сівозмін, проміжна культура, 

види чистих і зайнятих парів, ротація сівозміни, ротаційна таблиця, структура посівних площ, 

урожайність, валовий збір. 

Тема 5. Обробіток ґрунту 

Обробіток ґрунту, його роль у збереженні родючості ґрунтів і підвищенні врожайності 

сільськогосподарських культур. Основні завдання обробітку ґрунту. Характеристика 

технологічних процесів обробітку ґрунту. Особливості обробітку ґрунту в районах водної та 

вітрової ерозії. Поняття про систему обробітку ґрунту. 

Тема 6. Добрива та їх застосування 

Значення добрив у підвищенні родючості ґрунту в збільшенні врожайності 

сільськогосподарських культур. Органічні добрива: гній, гноївка, пташиний послід, торф, 

компости, зелене добриво тощо та їх характеристика. Класифікація мінеральних добрив. 

Поняття про хімічну меліорацію ґрунтів. Система удобрення сільськогосподарських культур 

в сівозміні. Строки і способи внесення добрив. Вимоги техніки безпеки при роботі з 

добривами. 

Тема 7. Насіння і посів 

Значення якості насіння в одержанні високих урожаїв сільськогосподарських культур. 

Система насінництва в Україні. Посівні якості насіння (чистота, схожість, енергія 

проростання, маса 1000 насінин, вологість). Строки, глибина посіву, поняття про норму висіву 

насіння, її визначення. Поняття про сорти і гібриди. Сортозміна і сортооновлення. 

Тема 8. Поняття про систему землеробства 

Визначення системи землеробства і характеристика її складових частин: агротехнічних і 

організаційних заходів, направлених на забезпечення населення продуктами харчування, 

тваринництва кормами і збереження родючого потенціалу ґрунтів. Історичний контекст 

розвитку систем землеробства. Особливість сучасних систем землеробства, контурно-

меліоративна система. 

 



 

Змістовий модуль 2.  

ОСНОВИ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Тема 9. Класифікація та загальна будова тракторів 

Значення механізації виробничих процесів у сільськогосподарському виробництві. 

Класифікація тракторів за призначенням, тяговим зусиллям та конструкцією ходової частини. 

Загальна будова трактора. 

Тема 10. Сільськогосподарські машини 

Загальні відомості про сільськогосподарські машини і знаряддя. Ґрунтообробні машини. 

Машини для внесення органічних і мінеральних добрив. Машини для хімічного захисту 

рослин. Посівні та садивні машини. Машини для збирання сільськогосподарських  культур. 

Тема 11. Основи експлуатації машинно-тракторного парку 

Рух машинно-тракторних агрегатів. Продуктивність машинно-тракторних агрегатів і шляхи 

їх підвищення. Основи раціонального комплектування машинно-тракторних агрегатів. 

Змістовий модуль 3.  

ОСНОВИ РОСЛИННИЦТВА 

Тема 12. Класифікація сільськогосподарських культур 

Класифікація сільськогосподарських культур. Виробниче і ботаніко-біологічне групування 

польових культур. 

Тема 13. Біологічні особливості і технологія вирощування зернових і зернобобових 

культур 

Загальна характеристика зернових культур, народногосподарське значення, урожайність. 

Завдання і шляхи підвищення виробництва зерна в Україні. Технологія вирощування озимих 

і ярих зернових культур: розміщення в сівозміні, підготовка та удобрення ґрунту, підготовка 

насіння, строки і способи посіву, норми висіву насіння, догляд за посівами, інтегрований 

захист від бур'янів, шкідників і хвороб, технологія і строки збирання хлібних злаків. 

Тема 14. Біологічні особливості і технологія вирощування технічних культур 

Народногосподарське значення технічних культур, їх групи, походження, райони 

вирощування, загальна характеристика. Основні елементи технології вирощування цукрового 

буряку, соняшнику, картоплі, льону, коноплі, ріпаку: розміщення в сівозміні, підготовка і 

удобрення ґрунту, технологія посіву, формування густоти посівів, догляд за рослинами, 

захист їх від шкідників, хвороб і бур'янів, збирання врожаю. Урожайність технічних культур. 

Тема 15. Зберігання сільськогосподарської продукції 

Зберігання зерна і зернових продуктів, коренеплодів, бульбоплодів, кормів, овочів, плодів і 

ягід. Зберігання м’яса, молока і продуктів їх переробки. Організація зберігання. Передовий 

досвід господарств і підприємств зони. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. 
Розуміти взаємний вплив природніх факторів та результатів діяльності людини на 

ґрунти, природні та сільськогосподарські ландшафти. 

РН2. 

Знати: закони наукового землеробства; класифікацію бур'янів, шкідників і хвороб, 

заходи боротьби з ними; принципи складання сівозмін, їх класифікацію, введення 

і освоєння, основні прийоми і технологічні процеси обробітку ґрунту, систему 

обробітку ґрунту в сівозміні, значення і особливості застосування органічних і 

мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві; основи насіннєвої 

справи; особливості зональної системи землеробства; вміти визначати найбільш 

поширенні види бур'янів; складати сівозміни, їх ротаційні таблиці, розробляти 

систему обробітку ґрунту під основні сільськогосподарські культури; насіння 

основних польових та овочевих культур. 



 

РН3. 
Орієнтуватися в  комплексі сільськогосподарських машин і знати основи 

експлуатації машинно-тракторного парку. 

РН4. 

Знати: класифікацію сільськогосподарських культур, їх народногосподарське 

значення, біологічну характеристику і технологію вирощування та  організацію 

зберігання сільськогосподарської продукції. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 8. 

Враховувати вимоги охорони праці, вживати ефективних заходів щодо захисту 

життя людини на виробництві та у побуті, охорони навколишнього середовища, 

збереження здоров’я (власного й оточення), використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя, підтримувати та 

розвивати фізичне та моральне здоров’я, захищати особисте життя в умовах 

впливу негативних факторів зовнішнього середовища. 

ПРН 19. 

Застосовувати знання з ландшафтно-екологічних підходів при проєктуванні 

сільськогосподарських ландшафтів  і питань  у галузі сільськогосподарського 

виробництва, пов'язаних з вирощуванням сільськогосподарських культур. 

ПРН 20. 

Використовувати основи виробництва сільськогосподарської продукції у процесі 

розв’язання спеціалізованих завдань землевпорядкування, розуміти біологічні, 

екологічні та агротехнічні аспектів вирощування сільськогосподарських культур, 

закономірності їх росту та розвитку, вимоги до факторів зовнішнього середовищ. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

ОСНОВИ ЗЕМЛЕРОБСТВА 

Тема 1. Вступ. Структура сільського господарства України 

Л 1. Вступ. Структура сільського господарства України. 

Л 2. 
Передовий досвід господарств різних форм власності. Роль видатних учених у 

становленні і розвитку сільськогосподарської науки. 

Тема 2. Умови життя сільськогосподарських рослин та їх регулювання 

Л 3. Умови життя сільськогосподарських рослин та їх регулювання. 

Л 4. 

Закони землеробства. Використання законів землеробства для збереження і 

підвищення родючості ґрунтів, зростання урожайності сільськогосподарських 

культур. 

Тема 3. Бур'яни, шкідники і хвороби сільськогосподарських культур та боротьба з 

ними 

Л 5. 

Поняття про бур’яни. Класифікація шкідників сільськогосподарських культур, 

основні заходи боротьби з ними. Інфекційні й неінфекційні хвороби 

сільськогосподарських рослин. 

СЗ 1. 
Визначення і вивчення найпоширеніших видів бур’янів, шкідників і хвороб за 

живими рослинами. 



 

Тема 4. Сівозміни 

Л 6. Поняття про сівозміну.  

Л 7. Агротехнічний паспорт, книга історії полів. Впровадження і освоєння сівозмін. 

ПЗ 1. Складання ротаційної таблиці та визначення структури різних типів сівозмін. 

Тема 5. Обробіток ґрунту 

Л 8. Система обробітку ґрунту. 

Л 9. Характеристика технологічних процесів обробітку ґрунту. 

ПЗ 2. 
Складання системи обробітку ґрунту під озимі та ярі культури після різних 

попередників. 

Тема 6. Добрива та їх застосування 

Л 10. 
Значення добрив у підвищенні родючості ґрунту в збільшенні врожайності 

сільськогосподарських культур. 

Л 11. Строки і способи внесення добрив. Вимоги техніки безпеки при роботі з добривами. 

СЗ 2. Ознайомлення з системою застосування добрив. 

Тема 7. Насіння і посів 

Л 12. 
Значення якості насіння в одержанні високих урожаїв сільськогосподарських 

культур. 

Л 13. 
Строки, глибина посіву, поняття про норму висіву насіння, її визначення. Поняття 

про сорти і гібриди. Сортозміна і сортооновлення. 

СЗ 3. 
Визначення основних груп сільськогосподарських культур за насінням і знайомство 

із способами посіву. 

Тема 8. Поняття про систему землеробства 

Л 14. Поняття про систему землеробства. 

Л 15. Характеристика  сучасних систем землеробства, контурно-меліоративна система. 

Змістовий модуль 2.  

ОСНОВИ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Тема 9. Класифікація та загальна будова тракторів 

Л 16. Значення механізації виробничих процесів у сільськогосподарському виробництві. 

Л 17. Класифікація та загальна будова тракторів. 

Тема 10. Сільськогосподарські машини 

Л 18. Загальні відомості про сільськогосподарські машини і знаряддя.  

Л  19. Ґрунтообробні машини. Машини для внесення органічних і мінеральних добрив. 

Л 20. Машини для хімічного захисту рослин. Посівні та садивні машини. 

Л 21. Машини для збирання сільськогосподарських  культур. 



 

Л 22. Основні марки тракторів. 

Тема 11. Основи експлуатації машинно-тракторного парку 

Л 23.  Рух машинно-тракторних агрегатів та їх раціональне комплектування. 

СЗ 4. Продуктивність машинно-тракторних агрегатів і шляхи їх підвищення.  

Змістовий модуль 3. 

ОСНОВИ РОСЛИННИЦТВА 

Тема 12. Класифікація сільськогосподарських культур 

Л 24. Класифікація сільськогосподарських культур. 

Л 25. Виробниче і ботаніко-біологічне групування польових культур. 

Тема 13. Біологічні особливості і технологія вирощування зернових і зернобобових 

культур 

Л 26. 
Загальна характеристика зернових культур, народногосподарське значення, 

урожайність. 

Л 27. Біологічні особливості і технологія вирощування зернових і зернобобових культур. 

СЗ 5. Визначення морфологічних ознак і біологічні особливості зернобобових культур. 

Тема 14. Біологічні особливості і технологія вирощування технічних культур 

Л 28. 
Народногосподарське значення технічних культур, їх групи, походження, райони 

вирощування, загальна характеристика. 

Л 29. 
Основні елементи технології вирощування цукрового буряку, соняшнику, картоплі, 

льону, коноплі, ріпаку. 

СЗ 6. Агроботанічна характеристики та агротехніка овочевих культур. 

Тема 15. Зберігання сільськогосподарської продукції 

Л 30. 
Особливості зберігання зерна і зернових продуктів, коренеплодів, бульбоплодів, 

кормів, овочів, плодів і ягід.  

Л 31. Особливості зберігання м’яса, молока і продуктів їх переробки. 

Л 32. Організація зберігання. Передовий досвід господарств і підприємств зони. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій. 

НД 2. Підготовка до обговорення та /або опитування. 

НД 3. Виконання практичних завдань. 

НД 4. Підготовка до тестування. 

НД 5. Аналіз власної навчальної діяльності (рефлексія). 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 



 

МН 1. Евристичні (запитальні) словесні методи: бесіда. 

МН 2. 
Акроматичні словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, інструктаж, робота з 

підручником, робота з електронним навчальним контентом. 

МН 3. 
Наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження. 

МН 4. Практичні методи навчання: вправи, практичні роботи. 

МН 5. Пояснювальний метод викладання і репродуктивний метод учіння. 

МН 6. 
Інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний метод 

учіння. 

МН 7. 
Пояснювально-спонукальний метод викладання і частково-пошуковий метод 

учіння. 

МН 8. Моделювання професійної діяльності. 

МН 9. Flipped learning/ перевернуте навчання. 

МН 10. Колективна розумова діяльність: аналіз виробничих ситуацій. 

МН 11. Mobile Learning /мобільне навчання. 

МН 12. Blended-learning /змішане навчання. 

При подачі матеріалу використовуються акроматичні словесні методи: пояснення (через 

словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів), розповідь (образний, динамічний, 

емоційний виклад інформації про різні явища і події), лекція (надає здобувачам освіти 

теоретичну основу з основ сільськогосподарського виробництва, що є основою для 

самостійного навчання), робота з електронним навчальним контентом (через самостійне 

опрацювання здобувачами освіти тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний 

матеріал, закріпити його, виявити самостійність у навчанні), інструктаж (через короткі, 

лаконічні, чіткі вказівки/рекомендації щодо виконання практичних завдань. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, які надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на практичних прикладах, у т.ч. з використанням евристичних 

(запитальних) словесних методів (діалогічний метод навчання, за якого викладач із 

допомогою поставлених питань спонукає здобувачів освіти відтворювати раніше набуті 

знання, робити самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного фактичного 

матеріалу). При подачі матеріалу також використовуються наочні методи навчання: 

ілюстрування (оснащення ілюстраціями статичної (нерухомої) наочності, плакатів, малюнків, 

схем), самостійне спостереження (через безпосереднє споглядання та сприймання явищ 

дійсності безпосередньо з життя, власних спостережень). Практичні заняття доповнюються 

практичними методами навчання: вправами, які передбачають цілеспрямоване, багаторазове 

повторення здобувачами освіти певних дій та операцій (розумових, практичних), а також 

практичними роботами, що передбачають застосування знань здобувачами освіти у ситуаціях, 

наближених до життєвих. Опанування навчальної дисципліни також передбачає 

використання пояснювального методу викладання і репродуктивного методу учіння, коли 

викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, домагаючись осмислення, 

засвоєння здобувачами освіти (здобувачі освіти засвоюють матеріал на рівні розуміння і 

запам'ятовування); інструктивно-практичного методу викладання і продуктивно-практичного 

методу учіння, коли викладач інструктує здобувачів освіти словесними, наочними або 

практичними способами, як виконувати певні практичні дії, а здобувачі освіти за допомогою 

вправ відшліфовують різні уміння і навички; пояснювально-спонукального методу 

викладання і частково-пошукового методу учіння, коли викладач частину навчального 



 

матеріалу подає в готовому вигляді, іншу частину – через проблемні завдання, а здобувачі 

освіти засвоюють навчальний матеріал як за допомогою репродуктивного методу. 

Моделювання професійної діяльності, що передбачає виконання будь-яких завдань в 

аудиторних умовах максимально наближених до фахових умов. Навчання через 

аргументацію, під час якого студенти можуть просунути своє розуміння, сперечаючись 

способами, схожими на ті, що відбуваються у професійному та реальному житті. Перевернуте 

навчання, коли студенти поза аудиторією переглядають відповідні навчальні матеріали, що 

будуть розглядатися на наступному занятті, самостійно вивчають теоретичний матеріал, а в 

аудиторії здійснюють його обговорення, виконують практичні завдання. Гнучкість, 

доступність та персоніфікація навчання забезпечується m-learning з використанням мобільних 

пристроїв. Навчання через blended-learning з використанням LMS MOОDLE 

(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент здобуває знання як очно, так і самостійно 

онлайн. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий 

вільно володіє навчальним матеріалом, в якому легко 

орієнтується; повне опанування понятійного апарату; 

вирішує практичні завдання; демонструє грамотний, 

логічний виклад відповіді (як в усній, так і в письмовій 

формі); не вагається при видозміні запитання; висловлює 

свої думки, робить аргументовані висновки; самостійно 

знаходить додаткову інформацію та використовує її для 

реалізації поставлених перед ним завдань; вільно 

використовує інформаційні технології для поповнення 

власних знань; може аргументовано обрати раціональний 

спосіб виконання завдання й оцінити результати власної 

навчальної і практичної діяльності; виконує завдання, не 

передбачені навчальною програмою; вільно 

використовує знання для розв’язання поставлених перед 

ним завдань. 

4 (добре) достатній 

повне засвоєння навчального матеріалу; володіння 

понятійним апаратом; орієнтування в вивченому 

матеріалі; свідоме використання знань для вирішення 

практичних завдань; грамотний виклад відповіді, але у 

змісті і формі відповідей мають місце окремі неточності 

(похибки) та/або нечіткі формулювання тощо; 

демонструє самостійне мислення; використовує знання з 

теорії управління у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій (за зразком); має стійкі 

навички виконання завдання. 

3 (задовільно) середній 

неповне опанування програмного матеріалу, але достатнє 

для практичної діяльності за фахом; рівень знань 

задовольняє мінімальні критерії оцінювання: володіння 

навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування, відтворення певної частини 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, 

знання основних понять навчального матеріалу; як 

правило, відповідь базується на рівні репродуктивного 

мислення; має елементарні, нестійкі навички виконання 

завдань. 

2 (незадовільно) початковий 

має розрізнені, безсистемні знання; не вміє виділяти 

головне і другорядне; допускається помилок у визначенні 

понять, перекручує їх зміст, хаотично і невпевнено 

викладає матеріал, відповідає на запитання, що 

потребують однослівної відповіді; незнання основних 

фундаментальних положень; не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань; як правило, 

виставляється здобувачу освіти, який не може 

продовжити навчання без додаткових знань з курсу. 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента на семінарському, практичному занятті та усні коментарі викладача за 

його результатами, настанови викладача в процесі підготовки до виконання практичних і 

тестових завдань, оцінювання поточного тестування. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тестовий контроль. 

М 3. Практична перевірка. 

М 4. Метод самооцінки. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного 

навчання Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS 

MOODLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю: залік. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. 
Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування). 

ЗН 3. Графічні засоби: схеми, малюнки. 

ЗН 4. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

ЗН 5. Застосунки: «Байер: асистент агронома», «АгроМон». 

 

 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література 

Осадчий О.С. Основи сільського господарства К.: «Центр учбової 

літератури», 2012. 294 с. 

Допоміжна 

література 

1. Войтюк Д.Г., Барановський В.М., Булгаков В.М. та ін. 

Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку  К.: Вища 

школа, 2005. 464 с.; іл.  

2. Войтюк Д.Г., Дубровін В.О., Іщенко Т.Д. та ін. Сільськогосподарські та 

меліоративні машини К.: Вища школа, 2004.- 544 с.; іл. 

3. Кравченко М.С., Злобін Ю.А., Царенко О.М. Землеробство  К.: «Либідь», 

2002. 

4. Левицька Ю.М., Шевніков М.Я., Бакума А.В. Основи агрономії  К.: 

Аграрна освіта, 2008.  

5. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування 

сільськогосподарських культур Львів.: НВФ «Українські технології», 2002. 

800 с.  

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Кузько О.Л. Основи сільськогосподарського виробництва: 

дистанційний курс для студентів спеціальності 193. Геодезія та 

землеустрій освітньо-професійної програми «Землевпорядкування».  

URL: https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/163 

2. Інтернет-портал. Національна академія аграрних наук України 

Національний науковий центр Інститут механізації та електрифікації 

сільського господарства. URL: http://nnc-imesg.gov.ua/  

3. Національна академія аграрних наук України Науково-методичний 

і координаційний центр з наукових проблем розвитку АПК України. 

URL: http://www.uaan.gov.ua/  

4. Міністерство аграрної політики та продовольства України URL: 

http://minagro.gov.ua/  
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