




1. Мета навчальної дисципліни 
 

Мета – сформувати у студентів теоретичні і практичні знання щодо показників і 

агрономічних властивостей основних типів і підтипів ґрунтів України, методів управління 

ґрунтовими режимами з метою їх раціонального використання у аграрному виробництві, а 

також наукових основ землеробства, сучасних екологічно безпечних та економічно 

доцільних заходів боротьби з бур’янами, проектуванні сівозмін, системи обробітку ґрунту 

та протиерозійних заходів, особливостей ведення органічного виробництва та 

землеробства на забруднених землях. Вивчення дисципліни повинно сформувати систему 

знань щодо умов і факторів життя рослин, що буде враховано при плануванні ефективних 

ґрунтоощадних агротехнологій у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. 
 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування  

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна  

форма 

заочна  

форма 

Кількість кредитів – 5  

 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» Обов’язкова 

Цикл професійної підготовки  Спеціальність  

202 «Захист і карантин 

рослин» 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 2-й 2-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  (реферат, 

контрольна робота) 

Семестр 

Загальна кількість годин − 150 
3-й 3-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –  2 

сам. роб. студента . −  3 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

24 год. 6 год.  

Практичні, семінарські 

–  –  

Лабораторні 

28 год. 8 год. 

Самостійна робота 

98 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання  

  

Навчальна практика 

– – 

Частка самостійної та 

індивідуальної роботи від 

загальній кількості годин 

за нормативом, % 

50-70 70-90 

65 91 

Вид контролю: 

залік 



 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
 

Курс “Ґрунтознавство та землеробство” вивчається студентами спеціальності 202 

«Захист і карантин рослин» у 1 семестрі і базується на знаннях, які вони набули, вивчаючи 

ботаніку, хімію, гербологію тощо. Використовуючи знання з ґрунтознавства та землеробства 

як базові, студенти зможуть краще опанувати профілюючі дисципліни: агрохімію, 

інтегрований захист рослин, рослинництво з основами кормовиробництва, моніторинг біоти 

фітоценозів та ін.  

Оскільки ґрунт є матеріальною основою природних і штучних біогеоценозів й 

розглядається як своєрідний агроекологічний паспорт землі, то опанування дисципліни 

дозволить обґрунтовано оцінити продуктивний потенціал території чи ділянки. Також значна 

увага приділяється розробці сучасних екологічно безпечних та економічно доцільних заходів 

боротьби з бур’янами, проектуванню сівозмін, системи обробітку ґрунту та протиерозійних 

заходів, а також вивченню особливостей ведення органічного виробництва та землеробства 

на забруднених землях.  

Дисципліна може вивчатися здобувачами вищої освіти  без обмежень. 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

За результатами вивчення дисципліни «Ґрунтознавство та землеробство» студент 

має знати: 

✓ гірські породи, їх генезис, класифікацію та використання; 

✓ суть процесів ґрунтоутворення у різних ґрунтово-кліматичних зонах; 

✓ типи, підтипи, відміни ґрунтів; 

✓ методи дослідження ґрунтів у польових та лабораторних умовах; 

✓ особливості впливу ґрунту на ріст і розвиток культур; 

✓ комплекс заходів підвищення родючості ґрунтів, узгоджений з вимогами до 

належного екологічного стану території; 

✓ теоретичні основи та закони землеробства; 

✓ основні показники родючості ґрунтів та методи їх регулювання в землеробстві; 

✓ бур’яни та заходи боротьби з ними; 

✓ наукові основи сівозмін, принципи їх проектування та освоєння; 

✓ наукові основи, заходи та способи й системи обробітку ґрунту; 

✓ наукові основи систем землеробства та їх особливості у різних ґрунтово-

кліматичних зонах; 

✓ можливості використання ГІС-технологій та особливості ведення точного 

землеробства.  

вміти: 

✓ визначати тип, підтип, відміну ґрунту в польових умовах; 

✓ визначати гранулометричний склад, структуру, стиглість ґрунту та його 

придатність до вирощування основних сільськогосподарських культур; 

✓ визначити реакцію ґрунтового розчину та розрахувати вміст рухомих форм 

елементів живлення за даними агрохімічного аналізу ґрунту; 

✓ розрахувати норму внесення вапнякових матеріалів, запаси гумусу та елементів 

живлення у кореневмісному шарі; 

✓ визначати видовий склад бур’янів, планувати і здійснювати систему заходів 

боротьби з нею; 

✓ планувати і виконувати заходи і системи ресурсозберігаючого і 

ґрунтозахисного обробітку ґрунту; 

✓ розробляти систему агротехнічних заходів захисту ґрунту від ерозії; 

✓ розробляти та запроваджувати основні ланки різних систем землеробства в т. ч. 

і з використанням можливостей ГІС-технологій. 

 



Програмні результати навчання: 
 

Шифр Результат навчання 

РН07 
Складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин 

РН08 
Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати 

організацію виробничих процесів під час проведення заходів 

із захисту рослин 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН07 РН08 

СК5 + + 

СК8 + + 
 

Компетентності: 

Спеціальні (предметні):  

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого призначення. 

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих 

організмів до господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних 

порогів шкідливості, ефективності дії корисних організмів, енергоощадних та 

природоохоронних технологій, які забезпечують надійний захист рослин і 

екологічну безпеку довкілля. 
 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість балів 

за одиницю 

Модуль 1 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість балів 

Лекції 0,4 12 4,8 

Лабораторні заняття 2 14 28 

Семінарські зняття    

Самостійна робота 2,3 4 9,2 

Модульна контрольна робота* 9 2 18 

Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 60 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 

20 % від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 



Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН07 
Лк 1-Лк7, Лб 1-9, Ср 1-Ср 8 14,5 24,2 

МКР1 5,4 9 

РН08 
Лк 8-Лк13, Лб 10-15, Ср 9-Ср 23 10,7 17,8 

МКР2 5,4 9 

Разом: 36 60 
**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 

лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та 

взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 
 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.  

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 
 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі 

тестування на ПК. Зааалікові тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням 

заліку є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних 

задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають 

вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з навчальної 

дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 

відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента 

слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової 

перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

заліку, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 

округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

заліку та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 



8. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ 1 (М1). ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ЗЕМЛЕРОБСТВО 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Ґрунтознавство 

Тема 1(Т1). Геологічні процеси та їх роль у розвитку земної кори 

Тема 2 (Т2). Виникнення та розвиток ґрунту. Фактори ґрунтоутворення 

Тема 3 (Т3). Ґрунти зони Полісся 

Тема 4 (Т4). Інтразональні ґрунти 

Тема 5 (Т5). Ґрунти Лісостепу 

Тема 6 (Т6). Ґрунти Степу і Сухого Степу 

Тема 7 (Т7). Ґрунти гірських територій 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Землеробство 

Тема 8 (Т8). Наукові основи землеробства 

Тема 9 (Т9). Бур’яни, теоретичні та практичні основи боротьби з ними 

Тема 10 (Т10). Наукові основи сівозмін 

Тема 11 (Т11). Механічний обробіток грунту 

Тема 12 (Т12). Системи землеробства 

Тема 13 (Т13). Застосування ГІС у землеробстві (на прикладі програмного комплексу ArcGIS 

Pro) 
 

9. Теми лекцій 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ЗЕМЛЕРОБСТВО 

Змістовий модуль 1. Ґрунтознавство 

1 Т1 Геологічні процеси та їх роль у розвитку земної кори 2  

2 Т2 
Виникнення та розвиток ґрунту. Фактори 

ґрунтоутворення 
2  

3 Т3 Ґрунти зони Полісся 2 1 

4 Т4 Інтразональні ґрунти 2  

5 Т5 Ґрунти Лісостепу 2 1 

6 Т6 Ґрунти Степу і Сухого Степу 2  

7 Т7 Ґрунти гірських територій 2  

Змістовий модуль 2. Землеробство 

8 Т8 Наукові основи землеробства 2 1 

9 Т9 Бур’яни, теоретичні та практичні основи боротьби з ними 2  

10 Т10 Наукові основи сівозмін 2 1 

11 Т11 Механічний обробіток грунту 1  

12 Т12 Системи землеробства 1 1 

13 Т13 
Застосування ГІС у землеробстві (на прикладі 

програмного комплексу ArcGIS Pro) 
2 1 

Разом: 24 6 
 



10. Теми лабораторних занять 
№

 з
/п

 

Т
ем

а 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ЗЕМЛЕРОБСТВО 

Змістовий модуль 1. Ґрунтознавство 

1 Т1 Класифікація мінералів, їх будова та властивості 2 1 

2 Т2 
Вивчення магматичних та осадових гірських порід, їх 

будова та властивості 
2 1 

3 Т3 
Морфологічні ознаки ґрунтів. Генетичні горизонти ґрунту 

та їх індексація. Морфологічний опис грунтового моноліта 
2 2 

4 Т4 

Морфологічний опис профілю дерново-підзолистого 

ґрунту. Вивчення його властивостей та заходів 

раціонального використання 

2  

5 Т5 

Морфологічний опис профілю дернових та болотних 

грунтів. Вивчення їх властивостей та заходів 

раціонального використання 

2  

6 Т6 

Морфологічний опис профілю сірих лісових ґрунтів. 

Вивчення їх властивостей та заходів раціонального 

використання 

2  

7 Т7 

Морфологічний опис профілю чорноземів Лісостепу і 

Степу. Вивчення їх властивостей та заходів раціонального 

використання 

2  

8 Т8 

Морфологічний опис профілю каштанових ґрунтів. 

Вивчення їх властивостей та заходів раціонального 

використання 

1  

9 Т9 
Морфологічний опис профілю засолених грунтів. 
Вивчення їх властивостей та заходів раціонального 

використання 

1  

Змістовий модуль 2. Землеробство 

10 Т10 Визначення будови ґрунту методом насичення в циліндрах 2  

11 Т11 
Розрахунки запасів вологи в ґрунті на плановий урожай 

основної продукції 
2 2 

12 Т12 
Розрахунок балансу гумусу і біофільних елементів у 

органічній сівозміні (досвід Німеччини) 
2 2 

13 Т13 

Складання схем польових сівозмін за структурою посівних 

площ для умов Полісся, Лісостепу і Степу України. 

Складання перехідної і ротаційної таблиць 

2  

14 Т14 
Розробка систем обробітку ґрунту в сівозмінах для зони 

Полісся України 
2  

15 Т15 
Розробка систем обробітку ґрунту в сівозмінах для зони 

Лісостепу України 
2  

Разом: 28 8 
 



11. Самостійна робота 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ЗЕМЛЕРОБСТВО 

Змістовий модуль 1. Ґрунтознавство 

1 Т1 
Осадові породи, класифікація, властивості, значення для 

ґрунтоутворення 
4 6 

2 Т2 
Ґрунтово-географічне районування та загальна схема 

ґрунтового покриву України 
4 6 

3 Т3 
Клімат як фактор ґрунтоутворення, його характерні 

особливості 
4 6 

4 Т4 

Значення термічного фактора в ґрунтоутворенні. 

Гідротермічний коефіцієнт Селянинова, його значення для 

ґрунтових умов України 

4 6 

5 Т5 Корисний та загальний запаси води в ґрунті 6 6 

6 Т6 
Фракції механічних елементів, їх ознаки та класифікація 

грунтів 
4 6 

7 Т7 «Легкі» та «важкі» ґрунти за гранулометричним складом 6 6 

8 Т8 Ґрунтовий поглинальний комплекс та його характеристика 4 6 

Змістовий модуль 2. Землеробство 

9 Т9 

Родючість ґрунту як основна його генетична властивість. 

Моделі родючості ґрунту та їх роль у відтворенні 

родючості ґрунтів 

4 4 

10 Т10 
Наукові основи землеробства на забруднених територіях та 

заходи запобігання техногенному забрудненню ґрунтів 
4 6 

11 Т11 Хімічна меліорація ґрунтів: вапнування, гіпсування 4 6 

12 Т12 Закони сучасного землеробства 4 6 

13 Т13 
Екологічні фактори життя рослин та їх регулювання в 

землеробстві 
4 6 

14 Т14 

Перетворення органічних речовин у ґрунті та процес 

гумусоутворення. Значення гумусу в родючості ґрунту та 

заходи щодо його збереження і накопичення у ґрунті  

4 6 

15 Т15 
Біологічна активність ґрунту та її значення в оптимізації 

умов живлення рослин 
4 6 

16 Т16 
Фітосанітарний стан ґрунту та заходи оздоровлення 

ґрунтового середовища 
4 6 

17 Т17 Проектування та освоєння сівозмін  4 6 

18 Т18 Ґрунтоощадні системи обробітку ґрунту в сівозміні 4 6 

19 Т19 
No-till і Strip-till, як сучасні напрямки екологізації системи 

обробітку грунту 
5 6 

20 Т20 Адаптивно-ландшафтна система землеробства 5 6 

21 Т21 Етапи рекультивації порушених земель 4 6 

22 Т22 Основні напрями біологізації землеробства 4 6 

23 Т23 Особливості та умови впровадження точного землеробства 4 6 

Разом: 98 136 
 



12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття і лабораторні роботи 

проводяться у лабораторіях кафедри та музеї ґрунтознавства. 

Методи навчання: словесні (розповідь-пояснення, бесіда, лекція, дискусія тощо), 

наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (практичні роботи, реферати), репродуктивний, 

проблемно-пошуковий, пояснювально-ілюстративний, дослідницький, перевірка та 

оцінювання знань, умінь і навичок. 

Методичне забезпечення 

1. Робоча програма навчальної дисципліни.  

2. Методичні вказівки до проведення практичних занять.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. 

4. Перелік запитань для тестової перевірки знань (модульної контрольної роботи). 

5. Перелік запитань для підготовки до заліку. 

6. Конспект лекцій на електронному носії.  

7. Колекції мінералів та гірських порід. 

8. Колекції основних типів ґрунтів. 

9. Методичні поради «Морфологічні ознаки ґрунту». 

10. Методичні поради «Генетико-морфологічна характеристика ґрунтів Полісся». 

11. Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з дисципліни «Ґрунтознавство та 

землеробство» (Модуль «Ґрунтознавство») 

12. Музей ґрунтознавства. 

13. Програмний комплекс ArcGIS Pro для демонстрації можливостей ГІС у 

землеробстві. 

13. Рекомендовані джерела інформації 
 

Основна 

1. Веремеєнко С. І., Шевчук М. Й. Ґрунтознавство: Навч. посібник / За ред. 

С. І. Веремеєнка. Рівне: НУВГП, 2015. 300 с. 

2. Смаглій О. Ф., Рибак М. Ф., Данкевич Є. М. [та ін.] Основи землеробства: підруч./ за ред. 

О. Ф. Смаглія. Житомир: Вид-во ВДНЗ „Державний агроекологічний університет”, 2008. 

514 с. 

3. Гудзь В. П., Примак І. Д., Будьонний Ю. В., Танчик С. П. Землеробство: Підручник. / За 

ред. В. П. Гудзя. К.: Центр учбової літератури, 2010. 464 с. 

4. Гудзь В. П., Шувар І. А., Юник А. В., Рихлівський І. П., Міщенко Ю. Г. Адаптивні 

системи землеробства. К.: Центр навчальної літератури (ЦНЛ), 2020. 336 с. 

5. Веремеєнко С. І., Довбиш Л. Л., Кравчук М. М. Практикум з лісового ґрунтознавства: 

навчальний посібник (для студентів напряму підготовки 205 „Лісове господарство”)/ За 

ред. С. І. Веремеєнка. Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2016. 168 с. 

6. Гнатенко О. Ф. Капштик М. В., Петренко Л. Р., Вітвицький С. В. Ґрунтознавство з 

основами геології: Навч. посібник. К.: Оранта, 2005. 648 с. 

7. Назаренко І. І. Польчина С. М., Нікорич В. А. Ґрунтознавство: Підручник. Чернівці: 

Книги – ХХІ, 2004. 400 с. 

8. Практикум з ґрунтознавства: Навчальний посібник / За ред. професора Д. Г. Тихоненка. 

Х.: Майдан, 2009. 448 с. 

9. Кравченко М. С., Царенко О. М., Міщенко Ю. Г. [та ін.] Практикум із землеробства: 

навч. посіб. К.: Мета, 2003. 320 с. 

10. Журавель С. В., Кравчук М. М., Кропивницький Р. Б. [та ін.] (2020). Органічні добрива: 

навч. посіб. / За ред. С. В. Журавля. Житомир : Вид-во Поліського ун-ту, 2020. 200 с. 



Допоміжна 

11. Боднарук Я. М. Генетико-морфологічна характеристика ґрунтів Полісся: Методичні 

поради / Я.М. Боднарук, Л.Л. Довбиш, М.М. Кравчук, Б.В. Матвійчук. – Житомир: 

ЖНАЕУ, 2011 – 62 с. 

12. Кравчук М. М., Кропивницький Р. Б., Кравчук Т. В. Негуміфікована органічна речовина 

ґрунту як фактор регулювання твердості світло-сірих лісових ґрунтів Полісся. Вісник 

ЖНАЕУ. 2015. № 2 (50), т. 1. С. 10–15. 

13. Стрельченко В. П., Кравчук М. М., Галич М. А., Дребот О. В. Розробка та реалізація 

основ адаптивно-ландшафтного землеробства на Поліссі. Таврійський науковий вісник. 

Херсон, 2004. Вип.34. С.21-24. 

14. Шувар І. А., Кропивницький Р. Б., Кравчук М. М. Сучасні системи обробітку ґрунту, як 

фактор поліпшення його родючості у адаптивно-ландшафтному землеробстві. Integración 

de las ciencias fundamentales y aplicadas en elparadigma de la sociedad post-industrial: 

Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional 

Científica y Práctica. Vol.1, 24 de abril de 2020. Barcelona, España: Plataforma Europea de la 

Ciencia. 106-110. (doi: https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v1.38). 

15. Поліщук В. О., Журавель С. В., Кравчук М. М., Залевський Р. А. Ефективність рідких 

комплексних добрив за різних систем удобрення картоплі в умовах Полісся України. 

Наукові горизонти, 2020, № 08 (93). – С. 141-148. doi: 10.33249/2663-2144-2020-93-8-141-

148. 

16. Кравчук М. М., Кропивницький Р. Б., Клименко Т. В., Ярмолович О. О., Кропивницький 

В. Б. Забур’яненість посівів жита озимого залежно від способів обробітку ґрунту в 

умовах переходу до органічного землеробства. «Наукові горизонти», «Scientific 

horizons», 2020. № 1 (86). С. 39–45. doi: 10.33249/2663-2144-2020-86-1-39-45. 

17. Кравчук М. М., Кропивницький Р. Б., Андріяш В. В., Климчук В. В., Мисько К. В. Зміна 

агрофізичних показників ґрунту та продуктивності картоплі за ґрунтозахисних 

агротехнологій. «Наукові горизонти», «Scientific horizons», 2019. № 11 (84) С.61-68. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Курс "Життя в ґрунті" на платформі Coursera: https://www.coursera.org/learn/life-in-

soil/home/welcome 

2. Ґрунтознавство: Назаренко I. I., Польчина С. М., Нiкорич В. А.: 

http://padabum.com/d.php?id=49892.  

3. Гудзь В. П., Шувар І. А., Юник А. В., Рихлівський І. П., Міщенко Ю. Г. Адаптивні 

системи землеробства: 

https://pidru4niki.com/1953051462579/tovaroznavstvo/adaptivni_sistemi_zemlerobstva 

https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v1.38
https://www.coursera.org/learn/life-in-soil/home/welcome
https://www.coursera.org/learn/life-in-soil/home/welcome
http://padabum.com/d.php?id=49892
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