
Дисципліна  Ґрунтозахисне землеробство 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 

«Українська мова», «Ботаніка», «Фізика», «Хімія», «Механізація», 

«Грунтознавство» та багато інших.  

Що буде вивчатися Закони землеробства, умови життя рослин і заходи їх поліпшення, 

бур’яни і заходи боротьби з ними, сівозміни, заходи і системи обробітку 

грунту під основні сільськогосподарські культури, агротехнічні основи 

захисту орних земель від ерозії та системи землеробства в різних 

грунтово – кліматичних зонах України. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде: 

знати:  

- особливості завдання сільського господарського виробництва; 

- закони природи та землеробства, їх значення й взаємозв’язок; 

- фактори та умови життя рослин, їх класифікацію і регулювання 

в землеробстві; 

- показники родючості ґрунтів і заходи, які сприяють її 

збереженню та відтворенню; 

- причини та умови розвитку ерозійних процесів, забруднення 

біосфери під впливом господарської діяльності людини; 

- проблеми забур’яненості посівів сільськогосподарських культур 

та заходи регулювання чисельності бур’янів; 

- особливості організації території та розробки структури 

посівних площ у сільськогосподарському виробництві; 

- теоретичні основи сівозмін, їх класифікацію, особливості 

розробки та впровадження; 

- ґрунтозахисну ефективність культур, агрофонів та сівозмін 

різних типів; 

- науково обґрунтовані основи обробітку ґрунту та заходи захисту 

від ерозії під час обробітку; 

- зональні особливості адаптивних систем землеробства, 

особливості їх розроблення та оцінювання. 

вміти: 

- характеризувати територію та розробляти раціональну 

структуру посівних площ; 

- визначати кількість та види систем сівозмін у конкретному 

господарстві, оцінювати та визначати їх протиерозійну 

ефективність; 

- упроваджувати сівозміни, складати ротаційні таблиці; 

- проектувати системи обробітку ґрунту, спрямовані на зниження 

деградації ґрунтів; 

- розробляти окремі складові частин адаптивних систем 

землеробства з контурно-меліоративною організацією території 

та визначати ступінь їх освоєння. 

 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 11. Володіти методами землевпорядного проектування, 

територіального і господарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов 



оціально-економічного, екологічного, ландшафтного, 

природоохоронного характеру та інших чинників 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 

ЗК 6. Здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати 

можливість навчання впродовж життя 

ЗК 9. Прагнення до збереження природного навколишнього середовища 

та забезпечення сталого розвитку суспільства 

ЗК 10. Визнання морально - етичних аспектів досліджень і необхідності 

інтелектуальної чесності, а також професійних кодексів поведінки. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні,  практичні, семінарські заняття, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 


