
АНОТАЦІЯ 

ЗЕМЛЕРОБСТВО 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: отримання здобувачами 

вищої освіти знань з наукових основ землеробства, сучасних екологічно 

безпечних та економічно доцільних заходів захисту сільськогосподарських 

культур від бур’янів, проектування раціональних сівозмін, систем енерго- і 

ресурсозберігаючого обробітку ґрунту та заходів захисту його від ерозії, 

особливостей ведення систем промислового, ґрунтозахисного, екологічного, 

біологічного (органічного) землеробства і землеробства на забруднених 

територіях, розвинення самостійного мислення у відповідних питаннях, 

здібностей реалізувати здобуті знання на практиці, поступове формування 

суспільно-корисного світогляду у цій галузі. У процесі вивчення дисципліни 

«Землеробство» у здобувача вищої освіти повинно сформуватися цілісне 

уявлення про системи землеробства, як однієї з головних наук про 

особливості ґрунту, його властивості, управління родючістю ґрунту і 

факторами життя рослин для отримання високих і сталих урожаїв 

сільськогосподарських культур за умови найбільш раціонального 

використання землі, про тісний зв’язок з іншими науками, про ті процеси та 

явища, що відбуваються за антропогенного та природного впливу на 

ґрунтове середовище. 

Основні завдання навчальної дисципліни: отримання знань щодо 

родючості ґрунту і шляхів її відтворення, способів обробітку ґрунту, 

відомостей про бур’яни та ефективні заходи боротьби з ними, науково 

обґрунтовані сівозміни, принципи побудови, їх види й типи, основні системи 

та ланки землеробства, захист ґрунтів від ерозії та їх окультурення. 

Компетентності: 

Загальні:  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

Фахові:  

ФК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-

господарські методи для довгострокового регулювання розвитку та 

поширення шкідливих організмів до господарсько невідчутного рівня на 

основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, ефективності дії 

корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які 

забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля. 

Програмні результати навчання:  

ПРН 7. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин. 

ПРН 17. Дотримуватися вимог екологічного законодавства у сфері 

захисту рослин та збереження біорізноманіття. 

 



Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Наукові основи землеробства як галузі сільськогосподарського 

виробництва. Фактори життя рослин і закони землеробства. 

Тема 2. Поняття про родючість ґрунту, її види та шляхи відтворення. 

Біологічне (альтернативне) землеробство. Поняття про точне землеробство. 

Тема 3. Еколого-біологічні властивості бур’янів та господарські і економічні 

наслідки наявності їх у посівах. Класифікація бур’янів та характеристика 

найбільш шкідливих і поширених представників окремих біологічних груп. 

Тема 4. Інтегрована система заходів контролювання бур’янів у посівах 

сільськогосподарських культур. 

Тема 5. Біологічні та екологічні основи побудови сівозмін та їх роль у 

сучасному землеробстві. Попередники сільськогосподарських культур в 

сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон. Класифікація, проектування, 

впровадження та освоєння сівозмін. 

Тема 6. Наукові основи механічного обробітку ґрунту під різні 

сільськогосподарські культури. Заходи, способи і системи обробітку ґрунту в 

різних ґрунтово-кліматичних зонах. 

Тема 7. Теоретичні основи мінімалізації обробітку ґрунту та поняття про 

міні-тілл, ноу-тілл, стріп-тілл технології. Система обробітку грунту під озимі 

культури та ярі культури. 

Тема 8. Поняття про системи землеробства, їх групи та особливості ведення в 

різних ґрунтово-кліматичних зонах. 

 

Трудомісткість:  

Загальна кількість годин 120 год.  

Кількість кредитів 4.  

Форма семестрового контролю екзамен. 


