




1. Мета навчальної дисципліни 

Мета полягає у формуванні у студентів знань та умінь із відтворення родючості ґрунті, 

використання добрив та сучасних методів аналізу у системі ґрунт -добриво-рослина-

клімат. Агрохімія є інтегрованою дисципліною, яка узагальнює наукову інформацію з 

таких дисциплін, як хімія, ґрунтознавство, рослинництво, землеробство, фізіологія, 

інформатика, екологія, метеорологія та ін.    
2. Обсяг навчальної дисципліни  

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4,0  

Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність  

202 «Захист і карантин 

рослин» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 2-й 2-й 

Індивідуальне завдання  

(алгоритм і програма) 
Семестр 

Загальна кількість  

годин − 190 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійна робота 

студента − 3 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

18 год. 6 год. 

Практичні 

- - 

Лабораторні 

24 год. 6 год. 

Самостійна робота 

78 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю: 

залік  залік 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: стан і перспективи хімізації в Україні та в світі; 

 основні аспекти технологічного процесу вирощування основних 

сільськогосподарських культур, їх біологію, особливості вирощування в різних 

агрокліматичних зонах з врахуванням типу ґрунту, наявності технологічних засобів та з 

врахуванням  можливостей різних систем власності; 

 володіти основними принципами економічної та енергетичної оцінки вирощування 

сільськогосподарських культур з метою створення найбільш ефективної моделі, яка, з 

одного боку, була б економічно привабливою, з іншого мінімізувала б негативний вплив 

на агроекологічний стан на агроекосистему в цілому, а також забезпечувала б 

максимальне отримання врожаю відповідної якості. 

вміти :  

 визначити рівень забезпеченості сільськогосподарських культур поживними 

речовинами та забезпечити оптимальні умови їх вирощування; 

 вміти розпізнавати добрива та забезпечити оптимальні умови для їх зберігання і 

транспортування; 



 вміти застосовувати добрива сумісно з засобами захисту рослин; 

 встановлювати норми та визначати форми і способи внесення добрив, визначити 

економічну та енергетичну ефективність їх застосування; 

 запобігати забрудненню біосфери у процесі використання добрив. 
 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 

РН 07.  Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин. 

РН 08.  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 

РН 07.  РН 08. 

СК5 +  

СК 8  + 

 

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 

довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів 

господарського невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективної 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 
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Лекції 1,0 9,0 9,0 

Практичні заняття - - - 

Лабораторні роботи 2,0 12,0 24,0 

Семінарські зняття - - - 

Самостійна робота 1,0 12,0 12,0 

Модульна контрольна робота 5,0 3,0 15,0 

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). 



 

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 екзамену у 

формі тестування. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. 

Завданням екзамену 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 екзамену, 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 

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

Підсумкові бали за екзамен 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 

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

 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. (М 1) ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ АГРОХІМІЇ 
Змістовий модуль 1. (ЗМ 1). Властивості ґрунту в зв’язку із живленням рослин  

Тема 1 (Т1). Вступ. Хімічний склад та живлення рослин. 

Тема 2 (Т2). Поживний режим ґрунту, трансформація його сполук. 

Тема 3 (Т3). Хімічна меліорація ґрунту. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ 2). Добрива, їх класифікація та взаємодія з ґрунтом 

Тема 4 (Т4). Класифікація добрив. Застосування мінеральних добрив, як захід  

 запобігання захворюванням с.-г. культур. 

Тема 5 (Т5). Азотні добрива, їх характеристика, властивості та застосування  

Тема 6 (Т6). Фосфорні добрива, їх характеристика, властивості та застосування  

Тема 7 (Т7). Калійні добрива, їх характеристика, властивості та застосування 

Тема 8 (Т8).  Комплексні добрива, мікродобрива, їх характеристика та 

застосування. Бактеріальні препарати 

Змістовий модуль 3 (ЗМ 3). Система застосування добрив 

Тема 9 (Т9). Система використання добрив  у господарствах 

 

 

 

 

 



9. Теми лекцій 
 

№ 

з/п 

 

Назва теми та її короткий зміст 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ АГРОХІМІЇ 

Змістовий модуль 1. (ЗМ 1). Властивості ґрунту в зв’язку із живленням рослин  
 1 Т1. Вступ. Хімічний склад та живлення рослин. 2 1 

2 Т2. Поживний режим ґрунту, трансформація його сполук. 

 

2 - 

3 
Т3. Хімічна меліорація ґрунту. 

 
2 1 

Разом за ЗМ 1 6 2 

Змістовий модуль 2 (ЗМ 2). Добрива, їх класифікація та взаємодія з ґрунтом 

 8 Т4 Класифікація добрив. Застосування мінеральних добрив, як 

захід  запобігання захворюванням с.-г. культур. 

 

2 1 

9 Т5. Азотні добрива, їх характеристика, властивості та застосування 2 0,5 

10 Т6. Фосфорні добрива, їх характеристика, властивості та 

застосування 
2 0,5 

11 Т7. Калійні добрива, їх характеристика, властивості та 

застосування 

 

2 0,5 

12 Т8. Комплексні добрива, мікродобрива, їх характеристика та 

застосування. Бактеріальні препарати 

2 
0,5 

Разом за ЗМ 2 10 3 
Змістовий модуль 3 (ЗМ 3). Система застосування добрив 

 15 Т9. Система використання добрив  у господарствах 2 - 

Разом за ЗМ 3 2 0 

Разом за модуль   1 18 6 

 

10. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ АГРОХІМІЇ 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Властивості ґрунту в зв’язку із живленням рослин 

1 
Т1.Визначення  показників  якості  зерна  озимої пшениці та 

коренеплодів цукрових буряків  
2 - 

2 Т2. Визначення кислотності потенціометричним методом  2 - 

Разом за ЗМ 1 4 0 

Змістовий модуль 2 (ЗМ 2). Добрива, їх класифікація та взаємодія з ґрунтом 

 
3 

Т3.Визначення легкогідролізованого азоту в ґрунті 

методом Корнфілда    
2 - 

4 
Т4.Визначення рухомих форм фосфору методом Кірсанова  

2 
- 

5 
Т5.Визначення рухомих форм калію методом Кірсанова   

2 
- 



6 
Т6.Визначення мінеральних добрив за характерними якісними 

реакціями. Техніка безпеки при роботі з мінеральними добривами 
2 

- 

7 
Т7.Фізико-хімічні та агрохімічні властивості азотних добрив, 

визначення їх по характерним якісним реакціям 
2 

 0,5   

8 
Т8.Фізико-хімічні та агрохімічні властивості фосфорних добрив, 

визначення їх за характерними якісними властивостями. Визначення 

можливості заміни суперфосфату фосфорним борошном 

2 
     

0,5 

9 
Т9.Фізико-хімічні та агрохімічні властивості фосфорних добрив, 

визначення їх по характерним якісним реакціям 
2 

0,5 

10 
Т10.Фізико-хімічні та агрохімічні властивості калійних добрив, 

визначення калійних добрив за важливими ознаками та якісними 

реакціями 

2 
0,5 

11 
Т11.Фізико-хімічні та агрохімічні властивості комплексних добрив, 

вапняних матеріалів 
2 

0,5 

12 
Т12.Фізико-хімічні та агрохімічні властивості мікродобрив 

2 
0,5 

Разом за ЗМ 2 20 6 

Змістовий модуль 3 (ЗМ 3). Система застосування добрив 

 13 Т.13.Розробка системи застосування добрив 2 - 

Разом за модуль 1 24 6 

 

11. Теми самостійної роботи 

№ 

з/п 

 

Назва теми та її короткий зміст 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ АГРОХІМІЇ 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Властивості ґрунту в зв’язку із живленням рослин 

1. Т1.Діагностика живлення, її види  

 

6 10 

2. Т2.Мінералогічний склад різних ґрунтів  

 

6 10 

3. Т3.Оформлення та використання картограм  

 

6 10 

4. Т4. Вплив вапнування на ефективність добрив та стійкість 

рослин до хвороб. 
6 10 

Разом за ЗМ 1 24 40

0 Змістовий модуль 2 (ЗМ 2). Добрива, їх класифікація та взаємодія з ґрунтом 

 5. Т5. Сировина для виробництва добрив, технологія зберігання 

добрив  
6 8 

6. Т6. Роль азотних добрив у стійкості рослин до хвороб  6 8 

7. Т7.Сировина для виробництва добрив  6 8 

8. Т8.Застосування бакових сумішей  6 8 

9. Т9.Торф і органічні добрива на його основі.  7 8 

10. Т10. Компости. Пташиний послід. Зелене добриво. 7 8 

11. Т11.Розрахункові методи норм добрив  6 8 



Разом за ЗМ2 44 56 

Змістовий модуль 3 (ЗМ 3). Система застосування добрив 

 12. Т12.Охорона навколишнього середовища при використанні 

добрив 

10 12 

Разом за ЗМ3 10 12 

Разом за модуль 1 78 108 

 

12.Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття  проводяться у 

лабораторіях кафедри. 

13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

При проведенні лабораторних занять передбачається використання 

встановлених програмних продуктів, вирішення ситуаційних завдань, розв'язання 

виробничих ситуацій, дискусійне обговорення проблемних питань, тестовий контроль. 

При виконанні розрахункових завдань та аналізу проблем вирішення покращання 

фітосанітарного стану агроценозів, при оформленні самостійної роботи та для 

проведення модульного контролю використовуються ПК. 

При проведенні занять використовуються наступні ТЗН: 

- Мультимедійна установка; 

- друковані роздаткові матеріали; 

- комп'ютерна програма My Test для проведення модульного контролю. 

Метод навчання: при вивченні дисципліни «Агрохімія» – лекції та лабораторні 

заняття із застосуванням слайдів, прикладних комп'ютерних програм (Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint та ін.), робота в Інтернеті 

 

14. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна 

1. Городній М.М., Мельник С.І., Малиновський А.С. та інші. Агрохімія. – К.: ТОВ 

„Алефа”. – 2003. – 778с. 

2. Агроекологія / М.М. Городній, А.Г. Сердюк, М.П. Вовкотруб та ін. – К.: Вища школа, 

1993. – 415с. 

3. Лісовал А.П., Макаренко В.М., Кравченко С.М. Система застосування добрив. – К.: 

Вища школа, 2002. – 317с. 

4. Агрохімія / За ред. І.М. Карасюка. – К.: Вища школа, 1995. – 471с. 

5. Мельничук Д, Мельников М, Городній М.М. та інші. Якість грунтів та сучасні 

стратегії удобрення. – К.: Арістет. – 2004. – 488с. 

6. Журавель С.В. Методичні вказівки «Якісний аналіз основних промислових 
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