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ВСТУП 
 

Прядивні культури належать до групи рослин технічного використання. 

Вони забезпечують текстильну промисловість незамінною сировиною – 

волокном. Прядильні культури вирощують для виробництва рослинних 

волокон різного побутового і технічного призначення. З нього виготовляють 

шпагати, мотузки, морські канати, рибальські та спортивні сітки, кінську збрую, 

штучну шкіру, нитки, целулоїд тощо. Не дивлячись на широке використання 

синтетичних волокон, рослинне натуральне волокно не втратило свого 

значення, а в деяких галузях господарювання залишається незамінним. Крім 

волокна у насінні прядивних культур міститься високоякісна олія, яку 

використовують у їжу і для технічних потреб – виготовлення оліфи, фарб, лаків, 

водонепроникних тканин тощо. Відходи олійного виробництва – макуха є 

цінним концентрованим кормом для тварин. 

З костриці, яка залишається після відділення волокна від стебел 

лубоволокнистих рослин, виготовляють папір, ізоляційні та будівельні 

матеріали, пластмасу, целюлозу та ін. Короткі волоконця (підпушок), якими 

покрите насіння бавовнику, використовують для виробництва капелюхів, вати, 

набивання матраців, подушок, хомутів. 

Відомо близько 600 видів прядивних рослин, з них лише близько 20 

видів дають більш-менш гарні тканини, інші ж – грубі тканини і мотузки. 

Крім того, близько 1400 інших видів дають волокна, які використовюються 

не на тканини, а на плетіння, набивання, щітки, папір, канати тощо; лише в 

суміші з волокнами прядивних рослин деякі з них йдуть на тканини. 

У світовому землеробстві вирощують такі прядивні культури, як бавовник, 

льон-довгунець, коноплі, кенаф, канатник, джут, рамі, новозеландський льон, 

капок, кроталярію, сізаль, хенекен, канталу, фуркрею, банан текстильный, 

сансевієру. У світовому виробництві найбільше вирощується бавовник, джут, 

льон-довгунець і коноплі. Бавовник дає 70–75 % всієї прядивної сировини. 

В Україні поширені льон-довгунець і коноплі; чимале значення мав 

бавовник і деяке кенаф, але з 1950-их pp. їх не культивують. Хоча з 90-х 



років минулого століття почалося відновлення вирощування бавовнику на 

невеликих територіях. 

Прядивні культури за місцем формування волокна і морфологічними 

особливостями діляться на три групи:  

– насіннєві і плодоволокнисті (бавовник, сейба, кокосова пальма), 

– стебловолокнисті (льон-довгунець, коноплі, кенаф, ваточник, джут, 

рамі, канатник, кендир, сесбанія, сіда тощо); 

– листкововолокнисті (новозеландський льон (форміум), текстильний 

банан (абака), агава, юкка тощо). 

Зони вирощування їх різні: льон-довгунець, коноплі, канатник і сіда – 

рослини помірних широт, решта – тропічних і субтропічних та прилеглих до 

них зон. 

Контроль знань і умінь студентів здійснюється за кредитно-модульною 

системою організації навчального процесу. Контрольні заходи передбачають 

поточний та підсумковий контроль знань студентів за допомогою контрольних 

робіт та усного опитування під час лабораторно-практичних робіт і модульного 

тестового контролю із застосуванням комп’ютерних програм. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за традиційною шкалою: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», «зараховано», «не 

зараховано» і за шкалою ECTS (A, B, C, D, E, FX) (табл. 1). 

Методичні вказівки розроблені відповідно до типової програми 

навчальної дисципліни «Технічні культури» для підготовки бакалаврів за 

напрямом підготовки «Агрономія».  

Порядок нарахування балів при вивченні модулів 4, 5 і 6 (олійні, 

прядильні та наркотичні культури) наведено у таблиці 2. 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1 – Переведення рейтингових балів у традиційні оцінки та 

оцінки ECTS 

Сума балів на всі форми 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

іспит залік 

90–100 A відмінно (5) 

зараховано 

82–89 B дуже добре (4) 

75–81 C добре (4) 

66–74 D задовільно (3) 

60–65 E достатньо (3) 

35–59 FX недостатньо (2) не зараховано 

1–34 F незадовільно (2) з 

повторним курсом навчання 

не зараховано 

 

Таблиця 2 – Порядок нарахування балів при вивченні модулів 4, 5 і 6 

(олійні, прядивні та наркотичні культури) 

 (курс лабораторно-практичних занять – 8 годин) 

Назва модуля Тема занять Критерії оцінювання 
Максимальний 

бал 

Модуль 4.  

Олійні культури 

 

Загальна характеристика 

олійних культур 
Тестові завдання 5 

Ботанічна характеристика 

та біологічні особливості 

олійних культур 

Тестові завдання 5 

Модуль 5.  

Прядивні культури 

Ботанічна характеристика 

та біологічні особливості 

прядивних культур 

Тестові завдання 5 

Модуль 6. 

Наркотичні культури 

 

Ботанічна характеристика 

та біологічні особливості 

наркотичних культур 

Тестові завдання 5 

Сума балів 20 

 

Порядок опрацювання завдань 

Місце опрацювання: аудиторія № 46 кафедри технологій у 

рослинництві та захисту рослин. 

Місце та час отримання консультацій: аудиторія № 37 у вівторок і 

четвер з 1400 до 1600 год. 

Методи контролю: поточне опитування, тестові завдання, завдання для 

самостійної роботи. 

 

 

 



Модуль 5. П Р Я Д И В Н І  К У Л Ь Т У Р И  

( л ь о н ,  к о н о п л і ,  б а в о в н и к )  

 

Заняття 1. Ботанічна характеристика та біологічні особливості 

прядивних культур 

Кількість виділених годин для вивчення – 2. 

Форма контролю – індивідуальне опитування, контрольна робота. 

Мета заняття: 1. Ознайомитись з загальною характеристикою прядивних 

культур. 

2. Вивчити ботанічну характеристику та біологічні особливості льону, 

конопель і бавовнику. 

3. Ознайомитись з елементами технології вирощування прядивних культур. 

 

Завдання: 

1. Вивчити народногосподарське значення прядивних культур. 

2. Навчитися розпізнавати прядивні культури за будовою стебел, листків, 

суцвіть, плодів та за формою насіння. 

3. Розглянути та вивчити анатомічну будову стебла льону та конопель. 

4. Вивчити біологічні особливості прядивних культур. 

5. Вивчити елементи технології вирощування прядивних культур. 

 

Об’єкти та обладнання: гербарій рослин, колекція плодів і насіння, фото та 

малюнки рослин, фіксовані препарати анатомічної будови стебел льону та конопель, 

розбірні дошки, шпателі, лупи. 

Хід роботи. 

За допомогою гербарію рослин, колекції плодів і насіння, фото та малюнків 

рослин, фіксованих препаратів анатомічної будови стебел і поданим теоретичним 

матеріалом студенти вивчають народногосподарське значення, систематику, 

морфологічну будову рослин, їх біологічні особливості та елементи технології 

вирощування прядивних культур. 
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