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Опис навчальної дисципліни (анотація курсу) 
 

Назва і код дисципліни - 1.2.2  Землеробство з основами ґрунтознавства та агрохімії  

Кількість кредитів – 3,0 

Кількість модулів – 2 

Кількість змістових модулів - 2 

Загальна кількість годин - загальна – 90; лекції – 14; практичні заняття – 16; самостійна 

робота – 60. 

Сучасний спеціаліст повинен майстерно володіти основами технологічних процесів 

виробництва продукції рослинництва і вміти визначати шляхи і можливості їх удосконалення. 

Дисципліна "Землеробство з основами ґрунтознавства та агрохімії " є логічним завершенням та 

підсумовуванням знань набутих слухачами при вивченні всього курсу передбаченого планом 

підготовки спеціалістів у галузі механізації сільськогосподарського виробництва. 

У процесі вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен засвоїти: 

 принципи побудови виробничих процесів у рослинництві з використанням систем 

точного землеробства; 

 організацію оптимальних методів механізованого виробництва продукції 

рослинництва на базі сучасних інформаційних технологій;  

 високоефективне використання сільськогосподарської техніки в польових умовах з 

використанням технологій змінних норм (доз) внесення матеріалів; 

 оптимальні технології вирощування сільськогосподарських культур для отримання 

максимального прибутку з мінімальними витратами матеріалів та енергії і збереженням родючості 

ґрунтів та навколишнього середовища; 

 напрямки підвищення надійності виконання технологічних процесів і 

продуктивності роботи сільськогосподарських машин, усунення нерентабельних фінансових 

витрат і втрат сільськогосподарської продукції; 

 методи гармонізації взаємодії сільськогосподарської техніки з робочим та 

навколишнім середовищем.  

 

Зміст курсу навчальної дисципліни забезпечує вивчення наступних тем: 

Тема 1. Способи організації та ведення системи точного землеробства (СТЗ). 

Тема 2. Системи позиціонування машинно-тракторних агрегатів  в полі. 

Тема 3. Методи реалізації технологій точного землеробства. 

Тема 4. Збір та реєстрація польових місцевизначених параметрів. 

Тема 5. Побудова і аналіз картограм місцевизначених параметрів поля. 

Тема 6. Технологія змінних норм внесення матеріалів в землеробстві. 

Тема 7. Реалізація технологій змінних норм внесення технологічних матеріалів. 

 



Мета та цілі вивчення дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни "Землеробство з основами ґрунтознавства та 

агрохімії" є:  

- формування системи спеціальних теоретичних та практичних знань для підготовки 

висококваліфікованого спеціаліста сільськогосподарського виробництва, глибоко розуміючого 

технологічні процеси при виробництві рослинницької продукції і творчо та активно 

використовуючого на практиці сучасні розробки, які базуються на наукових досягненнях і 

кращому досвіді практичних знань. 

- формування наукових основ розробки і організації оптимальних методів механізованого 

виробництва продукції рослинництва на базі сучасних інформаційних технологій.  

- дати майбутнім науковцям і фахівцям інженерної служби теоретичні знання і практичні 

навички з питань обґрунтування та впровадження новітніх механізованих технологічних процесів 

виробництва продукції рослинництва з використанням систем точного землеробства, ефективного 

використання комплексів машин для механізації вирощування та збирання сільськогосподарських 

культур у господарствах різних форм власності. 

Ціллю вивчення навчальної дисципліни є проектування технологій, технологічних процесів, 

технологічних операцій та їх технічного забезпечення для реалізації в умовах ефективного 

ведення аграрного виробництва. 

Пререквізити: технологічні процеси і операції у рослинництві з використанням систем 

точного землеробства;  машинна технологію вирощування та збирання сільськогосподарських 

культур в точному землеробстві; методика проектування технологічних процесів і операцій у 

рослинництві з використанням систем точного землеробства. 

Постреквізити: аналіз та прийняття рішень з обґрунтування та впровадження 

перспективних технологічних процесів в точному землеробстві, оптимальних комплексів машин,  

машинно-тракторного парку і виробничої бази сервісу сільськогосподарських підприємств; основи 

сучасних технологій з врахуванням змін умов виконання механізованих робіт при роботі 

технічних засобів для проектних технологічних процесів в точному землеробстві. 

 

Завдання вивчення дисципліни (результати навчання) 

  Завдання вивчення дисципліни:  

Основними завданнями вивчення дисципліни "Землеробство з основами ґрунтознавства та 

агрохімії"  є:  

- впровадження у навчальний процес та сільське господарство сучасних інформаційних 

технологій надає можливість проектувати технологічні процеси щодо конкретних виробничих 

умов, які забезпечать комплексну механізацію і ефективність виробництва продукції 

рослинництва з використанням систем точного землеробства. 

- дати знання, уміння та навички з проектування технологічних процесів виробництва 

продукції рослинництва, високоефективного використання сільськогосподарської техніки в 

польових умовах з використанням технологій змінних норм (доз) внесення матеріалів, обирати 

оптимальні технології вирощування сільськогосподарських культур для отримання максимального 

прибутку з мінімальними витратами матеріалів та енергії і збереженням родючості ґрунтів та 

навколишнього середовища. 

- показати напрямки підвищення надійності виконання технологічних процесів і 

продуктивності роботи сільськогосподарських машин, усунення нерентабельних фінансових 

витрат і втрат сільськогосподарської продукції в господарствах різних організаційних форм 

власності. 

У процесі вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен засвоїти: 

- принципи побудови виробничих процесів у рослинництві з використанням систем точного 

землеробства; 

- організацію оптимальних методів механізованого виробництва продукції рослинництва на 

базі сучасних інформаційних технологій;  

- високоефективне використання сільськогосподарської техніки в польових умовах з 

використанням технологій змінних норм (доз) внесення матеріалів; 



- оптимальні технології вирощування сільськогосподарських культур для отримання 

максимального прибутку з мінімальними витратами матеріалів та енергії і збереженням родючості 

ґрунтів та навколишнього середовища; 

- напрямки підвищення надійності виконання технологічних процесів і продуктивності 

роботи сільськогосподарських машин, усунення нерентабельних фінансових витрат і втрат 

сільськогосподарської продукції; 

- методи гармонізації взаємодії сільськогосподарської техніки з робочим та навколишнім 

середовищем.  

 

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

-  методи організації і застосування технологій точного землеробства;  

-  вимоги до сільськогосподарських машин при роботі за системою точного землеробства; 

- основи функціонування приладів та обладнання для СТЗ, порядок їх налагоджування та 

експлуатації; 

-  програмне забезпечення з СТЗ; 

-  порядок складання та аналізу картограм місцевизначених параметрів полів; 

-  порядок застосування змінних норм внесення технологічних матеріалів; 

вміти: 

-  організувати ведення сільського господарства за системою точного землеробства; 

-  проводити збір та реєстрацію польових місцевизначених параметрів; 

-  будувати і проводити аналіз картограм місцевизначених параметрів полів; 

- користуватись приладами та обладнанням глобальної системи позиціонування;  

-  користуватися спеціалізованим бортовим комп’ютерним обладнанням та програмним 

забезпеченням класу ГІС;  

- розробляти енергоощадні, екологічно безпечні технології виробництва 

сільськогосподарської продукції; 

- розробляти і реалізовувати ресурсоощадні та природоохоронні технології у сфері діяльності 

підприємств АПК; 

- розробляти та впроваджувати елементи сучасних агротехнологій на основі інформаційних 

даних отриманих при впровадженні елементів систем точного землеробства. 

Календарно-тематичний план 

№ Тема 
Форма 

діяльності 

Обсяг 

годин 
Бали 

Термін 

виконання 

І семестр 

 Модуль 1 Аудиторна 12 35 
1…7 

тиждень 

1 
Лекція 1. Способи організації та 

ведення СТЗ. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 5 

1…2 

тиждень 

2 
Лекція 2. Системи позиціонування 

машинно-тракторних агрегатів  в полі. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 5 

3…4 

тиждень 

3 
Лекція 3. Методи реалізації технологій 

точного землеробства. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 8 

5…6 

тиждень 

5 

Практичне заняття 1. Програмне 

забезпечення для точного землеробства. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 5 
1…2 

тиждень 

6 

Практичне заняття 2.  Аналіз 

формату передачі даних обладнанням 

ГСП. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 5 
3…4 

тиждень 

7 

Практичне заняття 3.  Використання 

обладнання ГСП для картографування 

місцевизначених параметрів поля. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 7 
5…6 

тиждень 

 Проміжна атестація Тестування - 15 
7…8  

тиждень 



 Модуль 2 Аудиторна 18 35 
8…15 

тиждень 

12 
Лекція 4. Збір та реєстрація польових 

місцевизначених параметрів. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 4 

9…10 

тиждень 

13 
Лекція 5. Побудова і аналіз картограм 

місцевизначених параметрів поля. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 4 

11…12 

тиждень 

14 
Лекція 6. Технологія змінних норм 

внесення матеріалів в землеробстві. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 5 

13…14 

тиждень 

15 

Лекція 7. Реалізація технологій змінних 

норм внесення технологічних 

матеріалів. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 5 

15 

тиждень 

16 

Практичне заняття 4.  Відбір зразків 

ґрунту для побудови картограм 

агрохімічного стану поля. 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 3 
9…10 

тиждень 

17 

Практичне заняття 5.  Побудова 

картограм агрохімічних параметрів 

ґрунту за допомогою різних програмних 

продуктів. 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 4 
11…12 

тиждень 

18 

Практичне заняття 6.  Обладнання 

системи моніторингу врожайності 

зернових "Field Star". 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 5 
13…14 

тиждень 

19 

Практичне заняття 7.  Застосування 

різних програмних продуктів для 

побудови картограм врожайності 

зернових культур. 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 2 
14…15 

тиждень 

20 

Практичне заняття 8. Застосування 

різних програмних продуктів для 

побудови картограм заданих норм 

внесення мінеральних добрив. 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 3 15 тиждень 

 Самостійна робота 
Виконання 

індивідуального 

завдання 

60 15 
1…15 

тиждень 

24 

Тема 1. Географічна інформаційна 

система – основний критерій 

економічного, соціального та 

культурного розвитку регіону. ГІС/ДЗЗ-

технології та їх місце в інфраструктурі 

геопросторових даних. Аналіз 

використання ГІС при прийнятті 

управлінських рішень. 

Самостійне 

вивчення 
8 

15 

1…2 

тиждень 

25 

Тема 2. Методологія, інформатика та 

інженерне забезпечення точного 

землеробства в Україні. Комп’ютерні 

системи підтримки прийняття рішень в 

галузі землеробства. АгроГІС – 

інноваційний інструмент для прийняття 

бізнес-рішень в землеробстві. 

Самостійне 

вивчення 
8 

3…4 

тиждень 

26 

Тема 3. Космос як найвищий рівень 

аграрних технологій. Використання 

космічних технологій в 

агропромисловому комплексі України. 

Можливості використання 

аерофотознімків в с.-г. виробництві. 

Самостійне 

вивчення 
8 

5…6 

тиждень 

27 
Тема 4. Землеробство майбутнього і 

техніка для нього. Системи 

Самостійне 

вивчення 
8 

7…8 

тиждень 



автоматичного водіння МТА. Технічні 

засоби та технології застосування 

систем паралельного водіння та 

автопілотування в керованому 

землеробстві. Базові станції 

автоматичного підкермовування. 
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Тема 5. Технології точного 

землеробства на службі сільського 

господарства. Розробка і впровадження 

технологій точного землеробства в 

Європі. 

Самостійне 

вивчення 
8 

9…10 

тиждень 

29 

Тема 6. Супутникова система 

глобального позиціонування (GPS). 

Супутникова система глобального 

позиціонування (Галілео). Супутникова 

система глобального позиціонування 

(Глонасс). 

Самостійне 

вивчення 
10 

11…12 

тиждень 

30 

Тема 7. Дистанційна зйомка в 

оптичному та мікрохвильовому 

діапазонах з метою картографування та 

моніторингу ґрунтів. Грунтово-

агрохімічні індикатори у системі 

точного землеробства. Визначення 

вмісту гумусу в ґрунті неконтактними 

методами. Електронні помічники 

агронома. Система точного 

землеробства АМS, електроніка та 

сенсори. Система диференційного 

внесення мінеральних добрив 

AGROCOM VRA. 

Самостійне 

вивчення 
10 

13…15 

тиждень 

 Всього  - 90 100 
1…15  

тиждень 

 Підсумковий контроль Залік - 30 
Згідно 

графіку 

 Всього  - 90 100 
1…15 

тиждень 

  
Політика виставлення балів (система оцінювання та критерії) 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Р
а
зо

м
 з

а
 

м
о
д

у
л

і 
т
а
 

С
Р

С
 

А
т
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т
а
ц

ія
 

Сума Змістовий модуль 1 

35 балів 

Змістовий модуль  2 

35  балів 

С 

Р 

С 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 
15 

85 

(70+15) 
15 100 

10 10 15 7 8 10 10 
 

 

Критерії оцінювання знань і умінь студентів, % до балу:  

Своєчасність виконання – 50%. 

Повнота викладення матеріалу – 25%. 

Образне осмислення фактів, деталей –15%. 

Професійне мовлення – 10%. 
 



Методи навчання 

1. Методи навчання за джерелом знань: словесні (розповідь, пояснення, бесіда, лекція, 

робота з книгою, виготовлення таблиць, графіків, опорних конспектів тощо), наочні 

(демонстрація, ілюстрація,  спостереження), практичні (лабораторний метод, практична 

робота, виробничо-практичні методи). 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання: аналітичний, методи синтезу, 

індуктивний, дедуктивний метод. 

3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності 

студентів: проблемний, частково-пошуковий (евристичний), дослідницький, репродуктивний, 

пояснювально-демонстративний. 

4.  Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, диспути, 

використання проблемних ситуацій, заняття на виробництві, групові дослідження, самооцінка 

знань, імітаційні методи навчання, використання навчальних та контролюючих тестів, 

використання опорних конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних технологій, 

інтерактивної дошки, діалогове навчання.   
 

Вимоги викладача 

Контроль знань і вмінь студентів по вивченню навчальної дисципліни проводиться на основі: 

1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ECTS. 

2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація). 

3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів:  рівень знань, 

продемонстрований на практичних та лабораторних заняттях; активність під час обговорення 

питань, що винесені на заняття;  результати виконання та захисту лабораторних робіт; 

експрес-контроль під час аудиторних занять;  самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих 

питань; виконання аналітично-розрахункових завдань;  результати тестування; письмові 

завдання при проведенні контрольних робіт. 

4. Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом певного індивідуального 

завдання до самостійної роботи:  написання рефератів;   підготовка презентації. 
 

Література для вивчення дисципліни 

Основна 

1. Аніскевич Л.В., Войтюк Д.Г., Броварець О.О. Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт із дисципліни "Система точного землеробства" для студентів 

сільськогосподарських вузів. – К.:Центр інформаційних технологій. 2011. – 42 с.  
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землеробства // Техніка АПК. – 1999. - № 5. С. 29-30.  
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точного землеробства // Збірник наук. праць НАУ "Механізація сільськогосподарського 
виробництва". – К.: НАУ. - 2002, - С. 30-43.  

6. Аніскевич Л.В. Сенсор-технологія в точному землеробстві // Науковий вісник НАУ. - К.: 
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7. Аніскевич Л.В. Місцевизначене керування технологічними процесами с.-г. машин // 
Механізація сільськогосподарського виробництва - К.: НАУ. - 2000. - Т. ІХ. - С. 43-46.  

8. Аніскевич Л.В., Войтюк Д.Г., Захарін Ф. М., Броварець О.О. Польова інформаційна 
машина системи підтримки виробництва продукції рослинництва. Рекомендації до застосування в 
галузі сільськогосподарського машинобудування. – К.: МінАПК, 2010. – 77 с.  

9. Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., Захарін Ф. М., Сівак І.М. Моделювання адаптивних 
технологічних процесів місцевизначеного землеробства. Рекомендації до застосування в галузі 
сільськогосподарського машинобудування. – К.: НАУ. 2007. – 55 с. 

10. Жученко А.А. Адаптивное растениеводство. (Экологические основы). - Кишинев: 
Штиница, 1990. - 432 с.  



11. Dawson C. Implication of Precision Farming for fertilizer application policies // Paper of 
the International Conference in Cambridge. Strensall, York, UK. – 1996. – 44 p. 

 

Додаткова: 
1. Аніскевич Л.В. Адаптивне управління нормами внесення технологічних матеріалів в 

точному землеробстві // Науково-виробничий журнал "Електротехніка і механіка", № 1, 2007. – С. 
57-66. 

2. Василенко П.М., Анискевич Л.В. Математическое моделирование функционирования 
мобильных многомерных машинных агрегатов с дифференциальными формами связей // Сб. 
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дисципліни "Система точного землеробства" для підготовки фахівців ОКР "Магістр" 
спеціальності 8.10010203 "Механізація сільського господарства". К.: - Аграрна освіта. - 2010. - 28 
с. 
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Ситник В.П., Круть В.О. та ін. – К. : Логос, 2004. – 776 с. 

5. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західного Регіону України / за 

ред. : М.В. Зубець, В.П. Ситник, В.О. Круть та ін. – К. : Урожай, 2004. – 560 с. 
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7. Науково-методичні засади вдосконалення системи інженерного забезпечення АПК: рекомендації 

до застосування в галузі аграрного виробництва / [Войтюк В.Д., Мельник І.І., Тивоненко І.Г. та ін.] - 

Ніжин: MILANIK, 2008. - 118 с. 

8. Нормативи технологічної потреби у сільськогосподарській техніці: рекомендації до застосування 
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Інтернет ресурси 

1. https://www.ispag.org/  
2. http://www.auvsi.org/Atlanta/conferences/usag2014/ 

3. http://www.farms.com/precision-agriculture/  
4. http://www.stahly.com/gps/gps_systems 

5. Журнал «Пропозиція» / [Електронний ресурс]  — Режим доступу до журналу: 

http://www.propozitsiya.com/ 

6. Інформаційно-рекламний журнал «Агробізнес Україна» / [Електронний ресурс] — Режим 

доступу до журналу: http://www.agrobusiness.com.ua/ 

7. Журнал «Зерно» / [Електронний ресурс] — Режим доступу до журналу: http://www.zerno-

ua.com/ 

8. http://books.marketdigest.org/offer_2201655o.html 

9. http://www.twirpx.com/file/1193476/ 

10. http://www.mechfac.ru/files/EMTP/proektirovanie%20resursosb.protsessov%20v%20rast-

ve_kontr.pdf 

11. http://kursak.net/texnologicheskie-osnovy-vypolneniya-osnovnyx-proizvodstvennyx-processov-v-

rastenievodstve/ 

12. Дистанційний курс з дисципліни «Землеробство з основами ґрунтознавства та агрохімії» в 

середовищі Moodle  / [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу:  

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id= 
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