
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код. ПП.07 
2. Назва. Землеробство.  
3. Тип. Нормативний 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання. 3. 
6. Семестр. I. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС. 5. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Фурман В.М., к. с.-г. н., доцент 
9. Результати навчання. Формування у студентів 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  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи – модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни.. «Ґрунтознавство з 
основами геології», «Хімія», «Агрохімія», «Рослинництво»,  «Основи екології». 

12. Зміст курсу. 
Вступ в землеробство. Землеробство як галузь сільськогосподарського виробництва і як 

наука. Історія розвитку землеробства. Зміст та завдання дисципліни. Основні методи 
землеробства. Місце серед інших наук. Сучасний етап розвитку землеробства та задачі по його 
удосконаленню. Ґрунтові режими та їх регулювання. 

Бур’яни та їх класифікація. Заходи боротьби з бур’янами. Наукові основи сівозмін. 
Класифікація  сівозмін. Сівозміни в фермерському господарстві. Наукові основи обробітку 
ґрунту. Системи обробітку ґрунту. Системи обробітку ґрунту в різних ґрунтово-кліматичних 
зонах. Поняття про системи землеробства. Спеціальні системи землеробства. Розвиток сучасних 
систем землеробства та системи землеробства майбутнього.  

13. Рекомендовані навчальні видання.  
1. Фурман В.М. Землеробство: Навчальний посібник / В. М. Фурман, В.С. Троцюк, Н.С. 

Ковальчук – Рівне: НУВГП, 2015. – 357 с. 
2. Гордієнко В.П. Землеробство / В.П.Гордієнко, О.М.Геркіял, В.П.Опришко. - К.: Вища 

школа, 1991. – 268 с. 
3. Землеробство та меліорація: підручник/ за ред. І.І.Назаренка. – Чернівці: Книги – ХХІ, 

2006. – 543 с. 
4. Кравченко М.С.Землеробство / М.С. Кравченко, Ю.А. Злобін, О.М. Царенко – К.: Либідь, 

2002. – 496 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
36 год. лекцій, 28 год. практичних робіт, 80 год. самостійної роботи. Разом – 144 год. Методи: 

інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 
групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий, в кінці 5 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання. Українська. 
 
В.о. завідувача кафедри                                                              С. С. Трушева, к.с.-г.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Code. PP.07. 
2. Title. Agriculture.   
3. Type. Normative.  
4. Level of High Education. BSc (1st cycle) level 
5. Academic year. 3.  
6. Semester. I.  
7. Credits. 5.  
8. Lecturer name, academic degree and position. Furman V.M., PhD, Associate professor. 
9. Results of studies. Forming the students’ knowledge and abilities of scientific bases of agriculture, modern 

ecologically safe and economic expedient measures of defense of agricultural cultures from weeds , planning of 
rational crop rotations, systems of resource saving of tillage of soil and erosion control measures,  the 
characteristics of maintenance of industrial, environmental, biological (organic) agriculture and farming in 
contaminated areas. 

10. Forms of Studies. Lectures, practical lessons, Practical work,  students individual work 
11. Obligatory previous educational disciplines. «Soil Science with the Basics of Geology», «Chemistry», 

«Agricultural Chemistry», «Plant-grower», «Economy», «Ecology».  
12. Contents. 
Entry into agriculture. Agriculture as an industry and as agricultural science. The history of agriculture. The 

content and objectives of discipline. Basic methods of farming. Its place among other sciences. The current 
stage of development of agriculture and tasks on its improvement. Soil profiles and their regulation. 

Weeds and their classification. Measures to combat weeds. Scientific basis of rotation. Classification 
rotation. Rotation in the farm. Scientific basis of cultivation. Tillage systems. Tillage systems in different soil 
and climatic zones. The concept of farming systems. Special farming systems. The development of modern 
agriculture and farming systems of the future. 

13.Recommended literature. 
1. Furman V.N., Trotsyuk, V.S., Kovalchuk, N.S. Agriculture: Manual. - Rivne: NUWMNRU, 2015. - 357 p. 
2. V.P.Hordiyenko, O.M.Herkiyal, V.P.Opryshko. Agriculture. K., High School, 1991 - 268 p. 
3. Agriculture and Land Reclamation: Textbook / Ed. I.I.Nazarenko. - Chernivtsi Books - XXI. 2006. - 543 

p. 
4. Kravchenko, M.S., Zlobin, U.A., Tsarenko, A.M. Agriculture. - K .: Lybid, 2002. - 496 p. 
5. V.P.Hudz, I.D.Prymak, Yu.V.Budonyy. Agriculture. C., Vintage, 1996. 
6. Laboratory workshops on agriculture: Textbook / O.P.Krutinov, I.P.Maksymchuk, Yu.P.Manko, 

I.S.Rudenko. - Kyiv: Printed UAA 1993. 
7. Workshop on agriculture/ B.A. Dospehov, Y.P. Vasiliev, A.M. Tulykov. - 2nd ed., Rev. and add. - M .: 

Agropromizdat, 1987. - 383 p. 
14. Planned activities and teaching methods 
36 hours Lectures, 28 hours. Practical work, 80 h. Independent work. Together - 144 hours. Methods: 

interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, use of 
multimedia tools. 

15. Evaluation methods and criteria. 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final test (40 points): exam test, at the end of the 5th semester. 
Current control (60 points): testing, survey, report preparation. 
16. Teaching language. Ukrainian. 
 
Acting department head                                                                         S. Trusheva, PhD, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


