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Ефективний розвиток агропромислового комплексу в нинішніх економічних 

умовах змушує вишукувати нові шляхи інтенсифікації продукції. Аграрна реформа, 

економічне зростання України пов’язані з широким використанням сучасних 

ресурсозберігаючих технологій, наукових досягнень та розробок, технічних новинок , 

які повинні забезпечувати виробництво конкурентоспроможної продукції 

рослинництва і тваринництва. 

Процеси інтеграції науки і виробництва шляхом залучення інвестицій та 

інновацій повинні стати доступними і зрозумілими для фахівців великих 

агроформувань, Фермерських господарств та індивідуальних товаровиробників. 

Втілення в життя науково-обгрунтованої системи ведення АПВ в регіоні 

сприятиме нарощуванню  обсягів виробництва і реалізації високоякісної, 

конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції і закладе надійну основу для 

вирішення соціально-економічних проблем на  в країні. 

Читальний зал технічної літератури  підготував книжкову виставку»Наукове 

ведення зернового господарства»  для студентів-дипломників спец. «Агроінженерія» 

та «Галузеве машинобудування». Виконала бібліотекар Нога О.В. .  
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Наукові основи ведення зернового 

господарства / В.Ф. Сайко, М.Г. 

Лобас, І.В. Яшовський та ін.; За ред. 

В.Ф. Сайка; Упоряд. І. В. 

Яшовський.— К. : Урожай, 1994.— 

336 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 

На основі узагальнення даних 

експериментальних досліджень, 

здійснених у землеробстві, 

рослинництві, селекції, насінництві та інших суміжних сільськогосподарських і 

біологічних науках, висвітлено сучасні наукові основи ведення зернового 

господарства в Україні. Показано стан, основні напрями та шляхи дальшого його 

розвитку в умовах соціально-економічних змін: раціональне використання ресурсного 

потенціалу, виведення нового покоління сортів і гібридів, поліпшення якості насіння, 

широке застосування інтенсивних технологій вирощування культур, ефективне 

використання біологічних, екологічних та агротехнічних факторів інтенсифікації, 

що визначають рівень і стабільність урожайності та якість зерна, зниження 

втрат урожаю. 

Для науковців, керівників і спеціалістів органів управління сільським 

господарством, сільськогосподарських підприємств, орендарів, фермерів. 



40.71 

Г93 

 

Гуков, Я.С. Ресурсы и приоритеты 

агроииженерной науки / Я.С. Гуков,  

В. М. Дринча. — К. : Феникс, 2012. –  

536 с.  

В книге освещены основные 

тенденции и ресурсы развития 

сельского хозяйства. Рассмотрены 

системные факторы, 

обусловливающие функционирование 

аграрного производства в условиях 

уменьшения его ресурсной базы, 

глобализации и изменения климата. 

Изложены концептуальные основы 

устойчивого ведения сельского 

хозяйства. Проанализированы 

периоды развития механизации сельского хозяйства, экологические аспекты 

применения машинных технологий в аграрном производстве, тенденции развития 

органического сельского хозяйства и его технологическое обеспечение, а также 

наукоориентированные технологические инновации (информационно-

коммуникационные технологии, биотехнология и нанотехнология), имеющие 

потенциал изменения природы традиционной аграрной инженерии в XXI веке. 

Рассмотрены некоторые научно-организационные вопросы планирования и 

мониторинга исследований. Выявлены основные ресурсы развития агроинженерной 

науки и обоснованы системные приоритеты агроинженерных исследований.  

Книга представляет интерес для научных сотрудников, преподавателей, 

аспирантов и студентов вузов, руководителей и специалистов органов управления 

АПК различных уровней, предприятий сельского хозяйства и аграрного 

машиностроения. 
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Нагірний, Ю. П. 

Обгрунтування інженерних рішень / 

Ю. П. Нагірний. -  К. : Урожай, 1994.— 

216 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Наведено основні напрями 

удосконалення інженерного за-

безпечення сільськогосподарського 

виробництва. Висвітлено питання 

методології системного обгрунтування інженерних рішень, методи аналізу 

виробничих ситуацій, прийняття рішень на основі детермінованих та імовірнісних 

моделей, функціонально-вартісного аналізу, а також в умовах невизначеності та 

ризику. 

Для студентів сільськогосподарських вищих учбових закладів, корисний також 

спеціалістам інженерно-технічної служби агропромислового комплексу. 
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Харченко, О.В.  Основи програмування 

врожаїв сільськогосподарських культур: 

навч.  посібник / О. В. Харченко ; за ред. 

академіка УААН  В.О. Ушкаренка. - 2-е 

вид., перероб. і доп. – Суми : ВТД 

«Університетська книга», 2003. - 296 с. 

 

 

 

 

 

 

Друге видання навчального посібника 

значно розширене і включає в себе ще два 

самостійні розділи: «Біологічні основи 

програмування врожаю» та «Економіко-

технологічні аспекти програмування врожаїв сільськогосподарських культур». 

Для студентів агрономічних спеціальностей (агрономія, захист рослин, 

агрономія і грунтознавство, агроекологія) сільськогосподарських вузів при вивченні 

курсу «Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур». Може бути 

корисним магістрам, аспірантам, спеціалістам сільського господарства. 
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Адаптивні системи  землеробства : навч.  

посібник / В. П. Гудзь, І. Д. Примак, М. Ф. 

Рибак та ін. – К.  : Центр учбової 

літератури,  2007. - 336 с. 

 

 

 

У підручнику викладені наукові основи 

систем землеробства. Висвітлина сутність 

систем землеробства, та їх історичний 

розвиток. Подані основні складові 

агрокліматичннх та грунтових умов при 

впровадженні адаптивних систем 

землеробства. Надана агробіологічна оцінка 

сільскогосподарськиіх культур, їх вимог до 

умов вирощування та вплив на грунт в 

зв’язку з особливостями біології та 

агротехніки. Розкриті особливості 

формування адаптивних систем землеробства: оптимізація розміщення 

сільськогосподарських культур, перспектива обробітку грунту, застосування 

добрив, режим органічних речовин та регулювання біогенності грунтів, оптимізація 

захисту рослин, меліорація в системі землеробства, сформульовані принципи 

формування технологій вирощування культур, вимога до технічних засобів та 

відповідність землеробства вимогам охорони природи. 

Розглянуті ланки адаптивних систем землеробства стосовно природньо-

кліматичних зон України. 

Для викладачів,-магістрів і студентів агрономічних спеціальностей вищих 

навчальних сільськогосподарських закладів освіти. 

 

 



40.722 

Ш37 

Шевченко, І. А. Керування агрофізичним 

станом ґрунтового середовища  / I. A. 

Шевченко . - K. : Видавничий дім 

“Вініченко”,  2016. - 320 с. 

У роботі на основі оптимізації 

агрофізичних показників орного 

горизонту обґрунтовані та апробовані 

загальні принципи та підходи щодо 

створення й удосконалювання 

ресурсозберігаючих зональних технологій 

і технічних засобів механізованого 

обробітку ґрунту, що забезпечують 

збереження та відтворення родючості 

ґрунтів. 

Розроблена методика спрямована на проектування технологій і технічних 

засобів обробітку ґрунту, що відповідають вимогам отримання максимально 

можливого врожаю у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах їх застосування. 

При цьому для пошукових робіт у кожній зоні не потрібно створювати нові 

експериментальні робочі органи, а варто проводити дослідження типових робочих 

органів-аналізаторів.  

У роботі наведені матеріали практичного застосування запропонованої 

методики для розробки технології передпосівного обробітку ґрунту та ряду 

ґрунтообробних знарядь у складі зональної технології обробітку ґрунту в умовах 

півдня України. 

Книга призначена для науковців, аспірантів, конструкторів сільськогосподарсь-

кої техніки, викладачів та студентів вищих навчальних закладів і фахівців сільсь-

когосподарського виробництва. 
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Технології вирощування зернових і технічних 

культур в умовах Лісостепу України / За ред. 

П.Т. Саблука, Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. - 

2-е вид., доп. — К. : ННЦ ІАЕ, 2008. — 720 с. 

 

 
 

 

 

 

В книзі розглянуто наукові основи 

технологій, наведено технологічні карти вирощування озимих та ярих зернових, 

круп’яних та технічних сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу України 

при різних рівнях ресурсного забезпечення агровиробництва. 

Для керівників та спеціалістів агропідприємств різних організаційно-правових 

форм, науковців і студентів аграрних спеціальностей. 
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Система точного землеробства : навч. 

посібник / Л. В. Аніскевич, М. О. Свірень,  М. 

М. Коваленко та ін. -  Кропивницький : 

Лисенко В.Ф.,  2016. - 104с. 

 

 

 

 

 

 

У навчальному посібнику наведено 

методичні рекомендації для проведення 

практичних занять, викладено мету кожного 

заняття, теоретичні передумови, порядок проведення і контрольні запитання. 

Навчальний посібник із дисципліни "Система точного землеробства" 

рекомендований студентам спеціальностей 208 "Агроінженерія" та 133 "Галузеве 

машинобудування". 

 


