
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЛЕРОБСТВO» 

для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми  Агрономія  
першого (бакалаврського) рівня Бакалавр 

спеціальності 201 Агрономія 
 

Обов’язкова частина професійної підготовки.  
Загальна кількість годин та кредитів становить 150 годин 5 кредитів 

ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 

– обов’язкова. 
Програма навчальної дисципліни «Землеробство» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми Агрономія спеціальності 201 Агрономія 
підготовки СВО Бакалавр. 

Мета навчальної дисципліни: вивчення основ землеробства, 
сучасних екологічно безпечних та економічно доцільних заходів захисту 
сільськогосподарських культур від бур’янів, проектування раціональних 
сівозмін, систем ресурсозберігаючого обробітку ґрунту та протиерозійних 
заходів, особливостей ведення систем промислового, ґрунтозахисного, 
екологічного, біологічного (органічного) землеробства і землеробства на 
забруднених територіях. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Землеробство»: 
формування у здобувачів вищої освіти використовувати закони землеробства 
у виробництві, визначати та регулювати основні агрофізичні показники 
родючості ґрунту, визначати видовий склад бур’янів, планувати і 
здійснювати систему заходів захисту сільськогосподарських культур від них, 
розробляти структуру посівних площ, складати схеми сівозмін та 
впроваджувати їх у виробництво, розробляти інформаційно-логічні моделі 
забур’яненості поля та обробітку ґрунту під окремі сільськогосподарські 
культури в різних ґрунтово-кліматичних умовах, планувати і проводити 
заходи і системи ресурсозберігаючого і ґрунтозахисного обробітку ґрунту, 
агротехнічні заходи щодо сівби і догляду за посівами сільськогосподарських 
культур, здійснювати агротехнічні заходи захисту ґрунту від ерозії, 
розробляти та впроваджувати основні ланки адаптивних систем 
землеробства, в тім числі і для конкретного господарства. 

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Землеробство як галузь сільськогосподарського виробництва, його 
особливості та основні етапи розвитку. 
Тема 2. Фактори життя рослин і закони землеробства. 
Тема 3. Поняття про родючість ґрунту та її види. 
Тема 4. Біологічні властивості та класифікація бур’янів. 
Тема 5. Запобіжні технологічні протибур’янові заходи. 
Тема 6. Механічні винищувальні протибур’янові заходи. 
Тема 7. Знищення бур’янів за допомогою хімічних засобів. 
Тема 8. Наукові основи необхідності чергування польових культур. 



Тема 9. Місце сільськогосподарських культур і парів у сівозмінах. 
Тема 10. Наукові основи обробітку ґрунту. 
Тема 11. Системи обробітку ґрунту під різні сільськогосподарські культури. 
Тема 12. Захист ґрунту від ерозії та комплекс протиерозійних заходів. 
Тема 13. Наукові основи системи землеробства. 


