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Кожен студент повинен ознайомитись із змістом 
навчальних дисциплін вибіркового блоку №3 
«Сучасні системи землеробства/ Гербологія». 
Вони пропонуються для вивчення  здобувачам освіти 

спеціальності 201 «Агрономія».  
Обравши одну з цих дисциплін для вивчення кожен 

студент повинен оформити заяву  
(надіслати фото заяви куратору групи) 

до 22.06.2022 року 
телефон завідувача  відділення  0675960426 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сучасні системи  землеробства – це комплекс 
взаємопов’язаних організаційно – економічних, 
агротехнічних, меліоративних та ґрунтозахисних 

заходів, спрямованих на ефективне використання 
земельних та агрокліматичних ресурсів, 

біологічного потенціалу рослин та підвищення  
родючості ґрунту задля отримання високих врожаїв 

с/г культур.   



В результаті тривалої науково – дослідної 
роботи для кожної природно – економічної 

зони розроблені наукові основи ведення с/г, 
складовою частиною яких є інтенсивні 

системи землеробства. 
Сучасні системи землеробства – основа 

інтенсифікації с/г – процесу різкого 
збільшення виробництва зерна, технічних, 

кормових та овочевих культур на основі 
розширеного відтворення родючості ґрунту.   
Фахівцям с/г виробництва необхідно вміти 

ефективно впроваджувати комплексні 
завдання з організації та виробництва 

високоякісної продукції рослинництва в 
сучасному землеробстві. 



При вивченні  дисципліни «Сучасні системи землеробства» студенти ознайомляться з: 
 зі станом і перспективами розвитку систем землеробства; 
 системами землеробства в Україні; 
 основними системами та технологіями обробітку грунту; 
 основними характерними особливостями систем землеробства; 
 особливостями застосування  добрив та засобів захисту рослин в контексті 

сучасних систем землеробства; 
 особливостями насінництва основних с/г культур та заходами захисту грунтів від 

водної і вітрової ерозії; 
 особливостями використання зональних систем землеробства; 
 особливостями застосування адаптивних систем землеробства. 



Гербологія – наука, що 
вивчає біологічні 

особливості бур’янів, їх 
поширення, видовий 

склад, рясність у складі 
агрофітоценозів та 
розробляє методи 

регулювання рівня їх 
присутності та 

шкодочинності.  



Актуальність проблеми контролю 
забур’яненості  посівів с/г культур зумовлена 

негативним впливом бур’янів на 
продуктивність культурних рослин. Без 

розв’язання цієї проблеми не можна досягти 
на практиці ефективного використання  
досягнень селекції, агрохімії, технічних 

засобів, заходів меліорації ґрунтів, 
зростання урожайності вирощуваних 

культурних рослин. 
Вивчення гербології покликане забезпечити 

підготовку фахівців до професійної 
діяльності, реалізацію ними на практиці 

системи рекомендованих заходів, 
спрямованих на успішне контролювання 

наявності бур’янів в агрофітоценозах. 



При вивченні дисципліни «Гербологія»  студенти ознайомляться з: 
 фітоценозом, агроценозом, їх складом та структурою; 
 системою взаємовідносин між різними видами в агрофітоценозах і конкурентною 

здатністю культурних рослин; 
 агробіологічною класифікацією бур’янів , шкодочинністю, морфологією, біологією 

основних видів; 
 методикою обліку та оцінювання потенційної і актуальної забур’яненості ріллі; 
 системою комплексних, запобіжних та винищувальних заходів проти бур’янів; 

 методикою розрахунку екологічної і економічної доцільності заходів 
контролю бур'янів у посівах с/г культур. 
 

 



Обидві дисципліни запропоновані для вивчення 
студентам денної та заочної форми навчання в 

третьому  вибірковому блоці. 
 

Відповідно до положення про вибіркові дисципліни 
кожен студент пише заяву встановленого зразка. 

 
Якщо студенти групи обирають різні дисципліни, то  

всі вивчатимуть ту, по якій більшість вибору 



Форма заяви 




