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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

 

 

 
Кількість кредитів  – 3,0 

 
Галузь знань:  

Всі галузі знань 

 

 

 

 
Вибіркова 

 
Напрям підготовки: 

 

 

 
Спеціальність: 

Всі спеціальності 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання- 

відсутнє 

Рік підготовки 

  

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

 

 

 

 

 

 
Освітній рівень: 

бакалавр/магістр 

14 год 4 год 

Практичні, семінарські 

16 год 4 год 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

 

 

 
Мова навчання:  

державна 

60 год. 82  год 

 
У тому числі: 

індивідуальні завдання: 

Форма підсумкового 

контролю: залік 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Органічне землеробство» є 

формування у студентів знань та умінь про ключові елементи органічних 

технологій вирощування сільськогосподарської продукції; засвоєння базових 

основ екологізації сільськогосподарського виробництва; підвищення 

екологічної свідомості студентів. 

2.1. Основними завданнями вивчення дисципліни «Органічне 

землеробство» є: ознайомлення студентів із загальними принципами 

органічного землеробства та особливостями його розвитку в Україні та світі; 

вивчення особливостей мінімалізації обробітку ґрунту; формування уявлення 

про принципи проектування науково обґрунтованої біологізованої сівозміни; 

ознайомлення з екологічно безпечними видами добрив та засобами захисту 

рослин. 

2.3. Навчальна дисципліна спрямована на формування наступних 

компетентностей: 

 знання загальних принципів органічного землеробства; 

 знання теоретичних основ вирощування органічної продукції; 

 знання загальних особливостей ґрунтозахисних технологій обробітку 

ґрунту; 

 знання переліку добрив дозволених в органічному землеробстві та їх 

основних технологічних властивостей; 

 вміння проектувати біологізовані сівозміни; 

 вміння оцінювати екологічну безпечність технологій вирощування 

сільськогосподарських культур. 

 

3. Результати навчання 

 

Розуміння основних концепцій, теоретичних та практичних проблем в 

галузі природничих наук, необхідне для аналізу і прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та оптимального природокористування; компіляція 

принципів управління, на яких базується система екологічної безпеки; 

розв′язування проблем у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного досвіду; демонстрація навичок оцінювання 

непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх 

вирішення. 
 

4. Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: хімія, ґрунтознавство, 

біологія, ботаніка, екологія, метеорологія, агрохімія. 

5. Програма навчальної дисципліни  
 

Тема 1. Особливості та розвиток органічного землеробства. 

Загальні принципи органічного землеробства. Переваги та ризики 

впровадження органічного землеробства. Передумови впровадження 



органічного землеробства. Становлення і перспективи розвитку органічного 

землеробства. Розвиток органічного землеробства в Європі. Органічне 

землеробство і його розвиток в Україні. Світові тенденції розвитку 

органічного землеробства. Особливості проведення  

 

Тема 2. Фактори життя рослин і закони землеробства. 

Характеристика основних факторів життя рослин: вода, повітря, світло, 

тепло, поживні речовини. Закон рівнозначності та незамінності факторів 

життя. Закон сукупності дії факторів життя рослин. Закон повернення 

поживних речовин у ґрунт. Закону обмежувального фактору. Закон мінімуму, 

оптимуму і максимуму. Закон плодозміни.   

 

Тема 3. Наукові основи сівозмін. Біологізовані сівозміни в 

органічному землеробстві. 

Поняття про сівозміни. Історія вчення про сівозміни. Роль сівозмін у 

системі органічного землеробства. Основні причини необхідності чергування 

культур. Класифікація сівозмін. Впровадження та освоєння сівозмін. 

Організація сівозмін на агроекологічній основі. Вимоги до біологізованих 

сівозмін.  

 

Тема 4. Ґрунтозахисні технології обробітку ґрунту.  

Загальні особливості ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту. 

Лущення стерні та дискування ґрунту. Плоскорізний обробіток. Чизельний 

обробіток. Мілкий обробіток ґрунту. Нульовий обробіток ґрунту. Особливості 

технології Strip-till. Переваги та недоліки мінімального обробітку ґрунту.  

 

Тема 5. Системи удобрення сільськогосподарських культур в 

органічному землеробстві.  

Загальні вимоги щодо удобрення культур в органічному землеробстві. 

Огляд переліку речовин дозволених для застосування в органічних технологіях. 

Органічні добрива як основне джерело поживних речовин для рослин та 

запорука збереження родючості ґрунту. Характеристика основних традиційних 

та альтернативних видів органічних добрив. Мікробіологічні препарати в 

органічних технологіях вирощування сільськогосподарських культур. 

Інтегровані системи удобрення.  

 

Тема 6. Особливості захисту сільськогосподарських культур в 

органічному землеробстві. 

Особливості захисту культур від шкідників. Особливості захисту культур 

від хвороб. Особливості захисту культур від бур’янів. Основні напрями 

інтеґрованого захисту рослин в органічному землеробстві. 

 



6. Структура навчальної дисципліни 

 

 
Назви тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го 

у тому числі 
усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 

ТЕМА 1. Особливості та 

розвиток органічного 

землеробства. 
16 2 4 – – 10 16 1 1 – 14 

ТЕМА 2. Фактори життя 

рослин і закони 

землеробства. 

14 2 2 – – 10 14 – – – 14 

ТЕМА 3. Наукові основи 

сівозмін. Біологізовані 

сівозміни в органічному 

землеробстві. 

14 2 2 – – 10 16 1 1 – 14 

ТЕМА 4. Ґрунтозахисні  

технології обробітку 

ґрунту. 
14 2 2 – – 10 16 1 1 – 14 

ТЕМА 5. Системи удобрення 

сільськогосподарських 

культур в органічному 

землеробстві. 
18 4 4 – – 10 16 1 1 – 14 

ТЕМА 6. Особливості захисту 

сільськогосподарських 

культур в органічному 

землеробстві. 
14 2 2 – – 10 12 – – – 12 

Усього годин 90 14 16 – – 60 90 4 4 – 82 
 

 

7. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна ФН заочна ФН 

1 Агроекологічний моніторинг земель придатних 

для вирощування органічної продукції 2 – 

2 Агроекологічна оцінка технологій вирощування с/г 
культур 

2 – 

3 Проектування сівозмін в органічному землеробстві 2 – 

4 Напрями мінімалізації обробітку ґрунту 2 – 

5 Характеристика та особливості застосування органічних 

добрив  
2 – 

6 Мікробіологічні препарати в органічному землеробстві 2 – 

7 Засоби захисту рослин в органічному землеробстві 2 – 

 

 

 



8. Теми лабораторних занять 

Не передбачені робочим навчальним планом 
 

9. Індивідуальні завдання 

Не передбачені робочим навчальним планом 

 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення 

про організацію та проведення поточного і семестрового контролю 

результатів навчання студентів Луганського національного аграрного 

університету. 

 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби 

діагностики результатів навчання 

 

11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування. 

11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку. 

11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані 

тести та презентації студентами результатів виконаних завдань, залік. 

11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль 
Семестровий контроль Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

60 4

0 

100 

Т1, Т2 ... Т6 – теми навчальної дисципліни. 
 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 
 

Навчальна дисципліна передбачає використання: 

1) комплекту зразків добрив; 

2) карти ґрунтів України; 

3) програмного забезпечення Microsoft: Word, Excel та PowerPoint; 

4) відеоролику «15 років без фунгіцидів та інсектицидів»; 

5) месенджера Microsoft Teams. 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення дисципліни «Органічне землеробство» 

включає: 

1) Робочу програму навчальної дисципліни. 

 

 

 

 



14. Рекомендовані джерела інформації 

 

14.1. Навчальна та інша література 

 

1. Бегей С. В. Органічне землеробство: підручник для студ. і викл. 

агрономічних спец. вищ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації. Львів: 

Новий Світ-2000, 2009. 428 с. 

2. Городній М.М. Агрохімічний аналіз. Київ: Арістей, 2005. 712 с. 

3. Господаренко Г.М. Агрохімія: підручник. Київ: ННЦ ”ІАЕ”, 2010. 

400 с. 

4. Довідник з агрохімічного і агроорганічного  стану  ґрунтів України 

/ [ за ред.  Б.С. Носка]. Київ: Урожай,1994. 336с. 

5. Дудар О. Т. Розвиток органічного агровиробництва в Україні. 

Економіка АПК. 2012. № 3. С. 121-126. 

6. Екологічна експертиза технологій вирощування 

сільськогосподарських культур: методичні рекомендації / за ред. Н. А. 

Макаренко, В. В. Макаренка. Київ, 2008. 84 с. 

7. Екологічні проблеми землеробства: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закладів / Іван Примак [та ін.]; за ред. І. Д. Примака. Київ: Центр 

учбової літератури, 2010.  

8. Етапи становлення та засади екологічно чистого землеробства в 

Україні: матеріали засідання Наукової Ради Всеукраїнської екологічної ліги/ 

Всеукраїнська Екологічна Ліга. Київ: Центр екологічної освіти та 

інформації, 2004. 31 с. 

9. Землеробство: підручник / Володимир Гудзь [та ін.]; ред. В. П. 

Гудзь. 2-е вид., перероб. і доп. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 463 с. 

10. Таргоня В. Забезпечення екологізації землеробства. Техніка і 

технології АПК. 2010. № 12.  С. 25-27. 

11. Шувар І. , Снітинський В., Бальковський В. Екологічні основи 

збалансованого природокористування: навчальний посібник / Іван Шувар,. – 

Львів, Чернівці: Книги - ХХІ, 2011. 759 с. 

14.2. Електронні ресурси 

11. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН. URL: 

http://www.dnsgb.com.ua . 

12. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка. URL: 

korolenko.kharkov.com. 
 

http://www.dnsgb.com.ua/
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