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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Заболотний Григорій Михайлович, професор, кандидат сільськогосподарських 

наук, професор кафедри землеробства, ґрунтознавство та агрохімії, електронна 

адреса: zgm.vn02@gmail.com 
2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 22 «Землеробство», кількість кредитів ЄКТС – 5; кількість годин – 150 

годин, у тому числі 94 аудиторних годин, 56 години самостійна робота. 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – два семестри, ІV-V семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

«Землеробство» належить до нормативної навчальної дисципліни, освітній 
компонент циклу професійної та практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Грунтознавство з основами геології», 

«Агрометеорологія», «Ентомологія сільськогосподарська», «Фітопатологія 

сільськогосподарська», «Гербологія», «Механізація, електрифікація та 

автоматизація с.-г. виробництва за фахом». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 
вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Рослинництво», «Агрохімія». 

5. Характеристика навчальної дисципліни  

5.1 Призначення навчальної дисципліни 

Дисципліна спрямована на формування світогляду про комплекс 

землеробства як цілісну галузь знань та рівня студентів, який розширює творчий 

потенціал і здатність до логічного мислення; досягнення рівня, який дозволяє 

самостійно продукувати нові рішення проблеми; набуття теоретичних і 

практичних знань для одержання нового науково-технічного продукту. Завдяки 

дисципліні студенти набувають теоретичних знань та практичних навичок з 

оцінювання проблем сучасного землеробства, пошуку та реалізації шляхів 

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, збереження 

безпеки навколишнього середовища, зокрема, відновлення родючості ґрунту, 

покращення екологічності виробництва з метою всебічного вирішення 

продовольчої проблеми в світі. 
5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 

Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок 
для застосування в професійній діяльності у сфері агрономії, спрямованих на 

вирішення комплексних завдань з організації і технології виробництва 
високоякісної екологічно безпечної сільськогосподарської продукції та 

збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання. 

5.3 Задачі вивчення дисципліни 

Набуття теоретичних знань про фактори життя рослин, їхньої ролі у 

формуванні продуктивності сільськогосподарських культур і методів 

регулювання; вивчення показників родючості та окультуреності ґрунту, основних 

законів землеробства; ознайомлення із біологічними властивостями бур’янів, 

способами їхнього поширення та боротьби з ними; вивчення основних завдань та 

технологічних процесів механічного обробітку гнуту, завдань контурно- 
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меліоративної системи землеробства; вивчення наукових основ  чергування 

культур в часі та просторі, значення попередників культур у формуванні 

продуктивності та методів формування сівозмін; ознайомлення із основними 

групами органічних і мінеральних добрив, їхнім значенням у підвищенні 

продуктивності культур, методами розрахунку норми внесення добрив під 

запланований урожай; розуміння значення якості посівного матеріалу, термінів і 

способів посіву у формуванні продуктивності сільськогосподарських культур; 

вивчення історичних етапів розвитку систем землеробства та сучасних систем 

землеробства у різних природних зонах України. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Землеробство» належить до нормативних 

дисциплін.  

Формується із наступних програмних компетентностей:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

професійної діяльності з захисту і карантину рослин або у процесі навчання, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, з використанням 

теорій і методів біології та аграрних наук. 

Загальна компетентність: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

ЗК 10. Здатність працювати в команді. 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Фахова компетентність 

ФК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах, 

кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за сучасними принципами і методами. 

ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів. 

ФК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на 

об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення. 

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 2. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку господарств 
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сільськогосподарського призначення усіх форм власності та використовувати в 

професійній діяльності фахівця з захисту і карантину рослин  

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 6. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання 

їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

ПРН 7. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин. 

ПРН 8. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

ПРН 9. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички 

працівників, задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин. 

ПРН 12. Дотримуватися вимог охорони праці. 

ПРН 13. Використовувати інструменти демократичної правової держави в 

професійній та громадській діяльності. 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 
 

№
 т

и
ж

н
я
 

 

Назва 

теми 

Форми організації 

навчання та 

кількість годин 

Самостійн

а робота, 

кількість 

годин лекційні 

заняття 

лабораторні 

заняття 

1 Землеробство: сучасний стан та 
перспективи розвитку. 

2  2 

2 Закони землеробства 2  2 

3 Наукові основи збереження та 

підвищення родючості грунту 
2 8 2 

4 Біологічні особливості та класифікація 

бур’янів 
2 2 2 

5 Заходи боротьби з бур’янами 2 2 2 

6 Наукові основи сівозмін 2 2 3 

7 Розміщення парів і польових культур у 

сівозміні 
2 2 2 

8 Класифікація сівозмін 2 2 2 

9 Тема 9. Наукові основи раціонального 

використання грунту 

2  3 

10 Тема 10. Особливості обробітку 

залежно від типу грунту. 

2  3 

11 Тема 11. Система основного обробітку 

грунту 

2 4 3 

12 Тема 12. Система передпосівного 

обробітку грунту 

2 2 2 

13 Тема 13. Система післяпосівного 

обробітку грунту. 

2 2 3 
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14 Тема 14. Особливості обробітку грунту 

в умовах зрошення та осушення. 

2  3 

15 Тема 15. Мінімізація обробітку грунту 2 2 2 

16 Тема 16. Система нульового обробітку 

грунту 

2 2 2 

17 Тема 17. Види ерозії грунту у 

сільському господарстві 

2  3 

18 Тема 18. Захист грунтів від вітрової та 

водної ерозії 

2  2 

19 Тема 19. Контурно-меліоративна 

організація землекористування. 

2 2 3 

20 Поняття про систему землеробства та її 

ланки 

4 6 2 

21 Особливості систем землеробства в 

різних грунтово-кліматичних зонах 

України 

2 6 3 

22 Екологічні системи ведення 
землеробства 

2 2 2 

23 Високоточне землеробство. 2  3 

 Разом 48 46 56 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Графік самостійної роботи 
№ 

з/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та метод 

Контролю 

1 Підготовка до практичних занять 20 щотижнево Усне та письмове 

(тестове) 

Опитування 

2 Виконання індивідуальних 

завдань 

36 2 рази у 
семестр 

Усне опитування 

  Разом 56 - - 

 

Список основної та додаткової літератури 
Основна 

1. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Олексюк В.П. Основи агрономії: курс лекцій. 

Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. 2015. 300 с. 

2. Фурман В.М., Троцюк В.С., Ковальчук Н.С. Землеробство: навчальний 

посібник. Рівне: НУВГП. 2015. 357 с. 

3. Гордієнко В.П. і ін. Землеробство (навчальний посібник для вузів). Київ: 

Вища школа.1991. 268 с. 
4. Рубін С.С., Ступаков В.П. Землеробство. Київ: Вища школа. 1980. 482 с. 

5. Воробьев С.А. и др. Земледелие. Москва: Агропромиздат. 1991. 527 с. 

6. Гудзь В.П. і ін. Землеробство (навчальний посібник). Київ: Урожай. 1996. 

384 с. 

7. Бомба М.Я., Періг Г.Т., Рижук С.М. і ін. Землеробство з основами 
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грунтознавства, агрохімії та агроекології. Київ: Урожай. 2003. 395 с. 
8. Кравченко М.С., Злобін Ю.Н., Царенко О.М. Землеробство (підручник для 

бакалаврів). Київ: Либідь. 2002. 496 с. 

9. Гордієнко В.П. і ін. Загальне землеробство (навчальний посібник для 

технікумів). Київ: Вища школа. 1988. 302 с. 

10. Панасюк Я.Я. Интенсивные специализированные севообороты для 

хозяйств по производству молока и говядины (применительно к Лесостепи УССР). 

Київ: Урожай. 1990. 192 с. 
11. Доспехов Б.А. и др. Практикум по земледелию. Москва: Агропромиздат, 

1987. 383 с. 

12. Веселовський І.В., Лисенко А.К., Манько Ю.П. Атлас  – визначник 

бур'янів. Київ: Урожай. 1988. 72 с. 

13. Кротінов О.П. та ін. Лабораторно-практичні заняття по землеробству. 

Київ: Вид-во УСГА. 1993. 278 с. 
14. Кравченко М.С., Царенко О.М., Міщенко Ю.Г. та ін. Практикум із 

землеробства (навчальний посібник). Київ: Мета. 2003. 320 с. 
15. Фоменко Л.Д. Довідник по землеробству. Львів: Каменяр. 1987. 234 с. 
16. Загальне землеробство: Підручник / За ред. В.О. Єщенка. Київ: Вища 

освіта. 2004. 336 с. 
17. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической 

обработки результатов исследований. Москва: Агропромиздат. 1985. 351с. 
18. Мойсейченко В.Ф., Єщенко В.О. Основи наукових досліджень в агрономії. 

Київ: Вища школа. 1994. 334 с. 
19. Петриченко В.Ф., Панасюк Я.Я. Сучасні системи землеробства України. 

Вінниця. 2009. 256 с. 

Додаткова 

1. Гордієнко В.П. і ін. Загальне землеробство (навчальний посібник для 
технікумів). Київ: Вища школа. 1988. 302 с. 

2. Панасюк Я.Я. Интенсивные специализированные севообороты для хазяйств 

по производству молока и говядины (применительно к Лесостепи УССР). Київ: 

Урожай. 1990. 192 с. 

3. Кравченко М.С., Злобін Ю.Н., Царенко О.М. Землеробство (підручник для 

бакалаврів). Київ: Либідь. 2002. 496 с. 
4. Періодична література: журнали „Карантин і захист рослин”, „ 

Фермер”, „Пропозиція”, „Зерно”, „Агроном” та ін. 

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами практичних та семінарських занять –  50 

балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану 

тему та ін. та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, 

реферат, виклад матеріалу на задану тему в письмовому вигляді та ін.); 

рубіжний контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів; 

підсумковий контроль, (іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів. Якщо 

студент протягом семестру набрав (отримав) менше 35 балів, він до іспиту не 
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допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за 

підсумками поточного та рубіжного контролів є виконання студентом 

підсумкової контрольної роботи. 

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній 

освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено 

опанування освітнього компонента. 

 

8. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконя самостійної роботи, заохочення 

студентів до науково-дослідної роботи. 


