
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЛЕРОБСТВO» 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» 
спеціальність  201 – Агрономія 

 
Цикл професійної та практичної 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 підготовки здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 201 – «Агрономія». 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої 
освіти  знань і умінь з наукових 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. 

Завдання навчальної дисципліни: завдання полягає в тому, щоб 
здобувачі вищої освіти навчилися 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. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 
сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 
- здатність спілкуватися іншою мовою;  
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  
- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
- здатність бути критичним і самокритичним; здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації;  
- здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність приймати 

обґрунтовані рішення; здатність працювати в команді;  
- навички міжособистісної взаємодії;  
- здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  
- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня;  
- здатність працювати в міжнародному контексті;  
- здатність працювати автономно;  
- здатність розробляти та управляти проектами; здатність виявляти 

ініціативу;  
- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків;  
- прагнення до збереження навколишнього середовища;  
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;  
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  
- навики здійснення безпечної діяльності;  
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Спеціальні предметні компетентності: 
- здатність здійснювати технологічні операції по обробітку ґрунту під 

сільськогосподарські культури;  
- здатність розв’язувати широке коло проблем та задач в процесі 

вирощування сільськогосподарських культур, шляхом розуміння їх 
біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і 
практичних методів. 

Результати навчання: 
- знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, 

правил і теорій, пов’язаних з обробітком ґрунту під  сільськогосподарські 
культури;  

- уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів ґрунту 
для розв’язання виробничих технологічних задач;  



- навички оцінювання, інтерпретації й синтезу теоретичної інформації та 
практичних, виробничих і дослідних даних в галузях 
сільськогосподарського виробництва пов’язаних з технологічними 
процесами в агрономії;  

- уміння обґрунтовано використовувати гербіциди, з урахуванням їхніх 
хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище;  

- навички управління комплексними діями або проектами, відповідальність 
за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах;  

- вміти застосовувати фахові компетентності. 
 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Землеробство» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 
здобувачів вищої освіти. 
 
Вид підсумкового контролю – екзамен. 
 
 
 


