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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 5 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки 

та продовольство» 

Обов’язкова  

Загальна кількість годин 

– 150 годин 
Спеціальність: 

201 «Агрономія» 

 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Тижневе навантаження: 

аудиторних занять 4 год. 

самостійна робота 

студента – 16 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 
12 год. 

 

Практичні 

заняття 
22 год. 

Лабораторні 

заняття  
- 

Самостійна 

робота 
86 год. 

Форма контролю: екзамен 

 

 

 



2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Передмова. Сільське господарство є галуззю народного господарства, 

покликаною забезпечити виробництво достатньої кількості продуктів харчування 

для населення й сировини для легкої й харчової промисловості при високій їхній 

якості. Основною галуззю сільськогосподарського виробництва є землеробство, 

яке охоплює всі рослинницькі галузі, націлені на вирощування тієї або іншої 

групи культур. Землеробство галузь сільського господарства, основним засобом 

виробництва в якій служить земля, яку використовують для вирощування 

культурних рослин. На основі землеробства розвиваються всі науки вирощування 

окремих культур: польових, овочевих, плодових, винограду, а також кормових 

трав та квітів.  

Дисципліна «Землеробство з основами гербології» є обов’язковою у 

професійній підготовці здобувачів вищої освіти. Об’єктом вивчення дисципліни є 

ґрунт, агрофітоценози, екологічне середовище на агроландшафтах, технічні 

засоби для виконання технологій. Предметом вивчення є система землеробства – 

комплекс агротехнічних, меліоративних, екологічних, організаційно-економічних 

і соціально-гуманітарних заходів, що забезпечує максимальну ефективність галузі 

з дотриманням екологічних обмежень, біологічні властивості культурних рослин 

та технології їх вирощування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань і 

умінь з наукових основ землеробства, біологічних властивостей та закономірності 

взаємозв’язків компонентів агрофітоценозу, проектування раціональних сівозмін, 

системи обробітку ґрунту та протиерозійних заходів, основ ведення біологічного 

землеробства та вирощування основних сільськогосподарських культур в 

богарних умовах та на зрошувальних землях. 

Завдання дисципліни – сформувати уявлення про основні закони 

землеробства; навчити сучасним методам регулювання агрофізичних показників 

родючості ґрунту; оволодіння методикою оцінювання забур’яненості ріллі та 

заходів регулювання з шкодочинних рослин; навичти розробляти структуру 

посівних площ, складати схеми сівозмін та впроваджувати їх у виробництво; 

сформувати навички щодо планування та якісного виконання заходи 

ресурсоощадного та ґрунтозахисного обробітку ґрунту; ознайомлення з 

агротехнічними заходами щодо сівби і догляду за посівами 

сільськогосподарських культур. 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти 

наступними компетентностями:  

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Загальні компетентності 



ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності.  

ЗК 10.Здатність працювати в команді.  

ЗК 11.Прагнення до збереження навколишнього середовища 

Фахові компетентності 

ФК-01. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів 

аграрної науки (рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, 

плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в 

рослинництві, захист рослин).  

ФК-3. Здатність використовувати на практиці основні біологічні і 

агротехнологічні концепції, правила і теорії, пов’язані з плодовими, овочевими 

рослинами і виноградом. 

ФК-5. Здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати теоретичну 

інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузі садівництва та 

виноградарства. 

ФК-8. Здатність використовувати факти і досвід новітніх сучасних 

досягнень у садівництві і виноградарстві. 

ФК-9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння спілкуватися дистанційно в режимі on-lain за допомогою різних 

відеоплатформ, електронної пошти та інших мереж; уміння та навички ведення 

суперечок, спілкування в конфліктній ситуації; навички ефективної роботи у 

команді. 

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для публічних 

доповідей, презентацій. 

- керування часом: уміння ефективно використовувати час. 

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем. 

- лідерські якості: стресостійкість при роботі у напружених умовах та 

середовищі; уміння відстоювати власне рішення; уміння встановлення, 

планування та досягнення мети. 

- особисті якості: критичне мислення; етичність, чесність, толерантність, 

витримка, повага до оточуючих різних вікових груп. 
 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

«НАУКОВІ ОСНОВИ МЕХІНІЧНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ» 

 

ТЕМА 1. Наукові основи обробітку ґрунту.  

Завдання обробітку ґрунту на різних етапах розвитку землеробства. Розвиток і 

сучасний стан наукових основ обробітку ґрунту. Агрофізичні, агрохімічні та 

біологічні основи обробітку ґрунту. Технологічні операції під час обробітку ґрунту. 

Класифікація заходів механічного Значення глибини основного обробітку для 

різних культур. Принцип різноглибинності під час розробки системи основного 

обробітку ґрунту в сівозміні. 

 

ТЕМА 2. Система обробітку ґрунту під різними польовими культурами 

Зяблевий обробіток ґрунту і його теоретичні основи. Класифікація систем 

зяблевого обробітку ґрунту (звичайний, напівпаровий і поліпшений (комбінований) 

та умови ефективного їх використання. Лущення стерні в системі зяблевого 

обробітку ґрунту Система зяблевого обробітку ґрунту після однорічних культур 

суцільної сівби, після багаторічних трав і після просапних культур. Обробіток 

ґрунту під проміжні посіви ярих культур (післяукісні і післяжнивні). Завдання і 

основні правила підготовки ґрунту під озимі. Обробіток ґрунту в  полі чистого 

пару (основний і під час догляду за паром). Система обробітку ґрунту після 

парозаймаючих культур різного строку збирання в різних ґрунтово-кліматичних 

зонах. Система обробітку ґрунту після непарових попередників. 

 

ТЕМА 3. Сівба і післяпосівний обробіток ґрунту. Агрономічне 

обґрунтування способів і строків сівби, норм висіву і глибини заробки насіння 

польових культур. Обробіток ґрунту після сівби культур суцільного способу 

сівби. До сходовий і після сходовий обробіток на посівах просапних культур. 

Мінімізація обробітку ґрунту. Теоретичні основи мінімізації обробітку ґрунту та 

умови ефективного його проведення. Основні шляхи мінімізації обробітку ґрунту 

Сучасний стан та перспектива мінімального обробітку ґрунту в Україні.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 

«СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА» 

 

ТЕМА 4. Ерозія ґрунту та заходи захисту сільськогосподарських угідь. 

Поняття про ерозію ґрунту, її види та особливості їх прояву. Фактори 

розвитку ерозійних процесів (клімат, рельєф, ґрунт, рослинність, господарська 

діяльність). Роль ґрунтозахисного землеробства в збереженні родючості ґрунту. 

Організаційно-господарські заходи. Меліоративні заходи: водовідвідні вали і 

канави, ґрунтозахисні лісонасадження, хімічна меліорація. Агротехнічні заходи: 

використання гною, мульчування поверхні, смугове ущільнення і затемнення 



снігу, контурна оранка, безполицевий обробіток ґрунту, спеціальні заходи 

обробітку ґрунту. Особливості агротехніки на схилах для запобігання водної 

ерозії. Особливості агротехніки в районах поширення вітрової ерозії. Особливості 

ведення землеробства на рекультивованих землях. 

 

ТЕМА 5. Особливості обробітку ґрунту на меліорованих землях 

Завдання обробітку ґрунту в умовах зрошення. Особливості основного, 

перед- і  післяпосівного обробітку ґрунту під основні і проміжні культури на 

зрошуваних землях. Система обробітку осушених земель.  

 

ТЕМА 6. Системи землеробства України. 

Поняття про системи землеробства. Класифікація систем землеробства 

(примітивні, екстенсивні, перехідні та інтенсивні), історія їх розвитку. 

Альтернативні системи землеробства (ландшафтна, адаптивна, екологічна та ін.). 

Системи землеробства на основі no-till технології (культура землеробства, 

організація сівозмін та технологічні особливості вирощування 

сільськогосподарських культур, технічне забезпечення). Розробка і освоєння 

зональних  систем землеробства. Зв'язок систем землеробства з рівнем розвитку 

виробничих сил. Ланки сучасних систем землеробства.  

 

4.Структура навчальної дисципліни 

 
№ 

тижня 

Вид занять Тема заняття або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість годин Бали 

ЛК Л/Р СРС 

Змістовий модуль І «НАУКОВІ ОСНОВИ МЕХІНІЧНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ» 

1 

Лекція 1 Наукові основи обробітку ґрунту.  2 - - - 

Практична 

робота 1 
Система основного обробітку ґрунту в 

зональних сівозмінах.  
- 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до практичної роботи 1 
- - 6 2 

Практична 

робота 2 
Система передпосівного обробітку 

ґрунту.  
- 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до практичної роботи 2 
- - 6 1 

2 

 

Лекція 2 Система обробітку ґрунту під різними 

сільськогосподарськими культурами 
2 - - - 

Практична 

робота 3 
Системи післяпосівного обробітку 

ґрунту в сівозміні.  
- 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до практичної роботи 3 
- - 6 2 

Практична 

робота 4 
Мінімізація обробітку ґрунту 

 
- 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 4 

Підготовка до практичної роботи 4 
- - 6 1 

3 Лекція 3 
Сівба і післяпосівний обробіток 

ґрунту.  
2 - - - 



Практична 

робота 5 

Контроль якості виконання заходів 

основного обробітку ґрунту 
- 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до практичної роботи 5 - - 6 2 

Практична 

робота 6 
Контроль якості виконання заходів 

передпосівного і післяпосівного 

обробітку ґрунту 

- 2 - 2,5 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до практичної роботи 6 - - 6 2 

4-5 

Самостійна 

робота 
Підготовка до ПМК1 - - 7 - 

ПМК – 1 
Підсумковий контроль за змістовий 

модуль 1 
- - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 – 61год. 6 12 43 35 

Змістовий модуль ІІ «СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА» 

6 

Лекція 4 Ерозія ґрунту та заходи захисту від неї 

сільськогосподарських угідь. 
2 - - - 

Практична 

робота 7 
Агротехнічні вимоги при проведенні  

обприскування полів 
- 2 - 3 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до практичної роботи 7 - - 7 2 

7 

Лекція 5 Особливості обробітку ґрунту на 

меліорованих землях 
    

Практична 

робота 8 

Система обробітку ґрунту в поливній 

сівозміні  
- 2 - 3 

Самостійна 

робота 8 

Підготовка до практичної роботи 8 - - 7 2 

Практична 

робота 9 
Контроль якості сівби і садіння 

культур 
- 2 - 3 

Самостійна 

робота 9 

Підготовка до практичної роботи 9 - - 7 2 

8 

Лекція 6 Системи землеробства України 

 
2 - - - 

Практична 

робота 10 

Система протиерозійного обробітку 

ґрунту  
- 2 - 3 

Самостійна 

робота 10 

Підготовка до практичної роботи 10 - - 7 2 

Практична 

робота 11 

Ланки системи землеробства, 

принципи проектування систем 

землеробства 

- 2 - 3 

Самостійна 

робота 11 

Підготовка до практичної роботи 11 - - 7 2 

9-10 

Самостійна 

робота 
Підготовка до ПМК2 - - 8 - 

ПМК – 2 
Підсумковий контроль за змістовий 

модуль 2 
- - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 59 год. 6 10 43 35 

Екзамен - - - 30 

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 10 22 58 100 

Навчальна практика – 30 год. Ваговій коефіцієнт К=0,2 - - - 100 

 



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВІ 

МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ 

 

ПМК – І 

 

І. Теоретична частина 

1.  Завдання обробітку ґрунту. 

2. Технологічні процеси, які здійснюються під час обробітку ґрунту. 

3.  Прийоми основного обробітку ґрунту. Способи і агротехніка оранки, 

плоскорізного обробітку, агротехнічні вимоги до якості. 

4.  Прийоми поверхневого обробітку ґрунту, їх завдання техніка 

5. Спеціальні прийоми обробітку ґрунту, їх завдання техніка 

6. Основи мінімального обробітку ґрунту, його агротехнічне, економічне і 

енергозберігаюче значення 

7.  Системи зяблевого обробітку ґрунту в умовах Степу України, вимоги до 

якості. 

8. Система обробітку чистих і зайнятих парів. 

9. Система передпосівного обробітку ґрунту під озимі культури після 

просапних і стерньових попередників. 

10. Система передпосівного обробітку ґрунту під ярі культури. Вимоги до 

якості. 

11. Система протиерозійного обробітку ґрунту. 

12. Система післяпосівного обробітку ґрунту в сівозміні. 

13. Способи сівби с.-г. культур і основні вимоги до способу сівби. 

14. Строки сівби і глибина загортання насіння основних с.-г. культур. 

15. Залежність норм висіву від факторів навколишнього середовища та якості 

насіння. 

16. Обробіток ґрунту після сівби і від сівби до появи сходів. 

17. Техніка сівби і якісна оцінка посіву. 

18. Наукові основи мінімізації обробітку ґрунту.  

19. Умови ефективного застосування мінімізації обробітку ґрунту.  

20. Основні напрямки мінімізації обробітку ґрунту. 

 

 

ПМК – 2 

2. Теоретична частина 

4. Поняття про ерозію ґрунту, її види та особливості їх прояву.  

5. Фактори розвитку ерозійних процесів 

6. Роль ґрунтозахисного землеробства в збереженні родючості ґрунту.  

7. Особливості агротехніки на схилах для запобігання водної ерозії.  

8. Особливості агротехніки в районах поширення вітрової ерозії.  

9. Особливості ведення землеробства на рекультивованих землях. 

10. Поняття про системи землеробства.  

11. Класифікація систем землеробства (примітивні, екстенсивні, перехідні та 

інтенсивні), історія їх розвитку.  



12. Альтернативні системи землеробства.  

13. Розробка і освоєння зональних  систем землеробства.  

14. Зв'язок систем землеробства з рівнем розвитку виробничих сил.  

15. Ланки сучасних систем землеробства.  

16. Зональні системи землеробства в Україні 

17. Суть і зміст рекультивації земель. 

18. Еволюція систем землеробства. 

19. Сучасні інтенсивні системи землеробства і їх основні ланки. 

20. Особливості систем землеробства основних ґрунтово-кліматичних зон 

України. 

21. Системи землеробства на зрошуваних землях. 

22. Загальні принципи розробки сучасних систем землеробства. 

  

ІІ. Практичне завдання 

1. Скласти систему обробітку ґрунту під конкретну культуру в сівозміні. 

2. Розрахунки норми висіву насіння с.-г. культур. 

3. Складання схеми польових і кормових сівозмін для зони Лісостепу і Степу 

України. 
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