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1. Опис навчальної практики 
 

Найменування  
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 1 Галузь знань 20 – Аграрні 
науки та продовольство Практична підготовка 

Модулів – 1 

Спеціальність 
201 «Агрономія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 2-й - 
Семестр 

Загальна кількість  
годин − 30 

4-й - 
Практична робота 

Тижневих годин для  
денної форми навчання: 
аудиторних – 24 
самостійна робота 
студента − 6 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

 

30 год. - 
Самостійна робота 
- - 

Вид контролю: 
залік 

 
 

2. Мета навчальної дисципліни 
 

Навчальна практика із агрохімії є необхідною складовою частиною при вивченні 
фундаментальних дисциплін для закріплення теоретичного матеріалу. Вона дає можливість 
формування у студентів системи знань і умінь з наукових основ агрохімії. 

Мета навчальної практики - поглибити, закріпити та удосконалити знання студентів, 
які вони отримали при вивченні курсу агрохімія, а також оволодіння професійними 
навичками, засвоєння студентами технологічних прийомів внесення органічних та 
мінеральних добрив та хімічних меліорантів та оволодіння сучасними методиками 
наукових досліджень в агрохімії. 

Завдання практики – студент в умовах сільськогосподарського виробництва не лише 
повинен ознайомитись з передовим досвідом, але набути практичних навичок в аналізі 
поживного режиму ґрунту та діагностики живлення рослин  з метою конкретної розробки 
рекомендацій щодо ефективного застосування добрив. 

У результаті проходження практики студент повинен  
знати: кругообіг та баланс головних поживних речовин в землеробстві;  
– прийоми, строки, способи застосування добрив залежно від біологічних властивостей 
культур, властивостей ґрунту та кліматичних умов;  
– методи розрахунку норм та доз застосування добрив для отримання запланованого рівня 
урожайності культур;  
– нормативи витрат органічних та мінеральних добрив для сільськогосподарських культур;  
– ефективні системи удобрення в сівозмінах різної спеціалізації у основних ґрунтово-
кліматичних зонах країни;  
– шляхи хімізації сільського господарства та розвитку агрохімічного обслуговування.  
вміти : організовувати дослідження з визначення впливу системи удобрення на 
формування врожайності сільськогосподарських культур та якість продукції в залежності 
від особливостей елементів технології вирощування культур;  
− розраховувати норми добрив і систему їх застосування для отримання запланованого 
врожаю польових, овочевих і плодових культур;  



− застосовувати добрива, хімічні меліоранти різними способами на підставі досліду їх 
використання з урахуванням біологічних особливостей культур, організаційно-
господарських та економічних можливостей господарств різних форм власності;  
− складати баланс поживних речовин та розробити систему повного забезпечення посів 
польових, овочевих культур і садів мінеральним живленням;  
− аналізувати ефективність окремих видів та форм добрив при використанні їх під 
конкретні сільськогосподарські культури на конкретних типах ґрунтів;  
− вміти застосовувати добрива сумісно з засобами захисту рослин;  
− аналізувати результати хімізації з урахуванням економічних та природоохоронних 
показників якості;  
− запобігати забрудненню біосфери у процесі використання добрив. 

 
Цілі курсу та компетентності 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з агрономії, 
що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 
ЗК06. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
СК01. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки 
(рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, 
овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист 
рослин). 
СК07. Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин 
з урахуванням їх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище. 
 

3. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання 
РН06  Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, 

необхідному  для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії. 
РН14 Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування 

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог. 
 

4.Програма навчальної практики 
  

1. Визначення в польових умовах забезпеченість рослин поживними речовинами:  
- відбір зразків з ознаками нестачі елементів живлення; 
- зорова оцінка нестачі елементу живлення за зовнішніми ознаками прояву (зміна 

коліру, засихання, скручування, затримка росту, деформація та інше). 
2. Методика встановлення потреби в елементах живлення с/г культур в польових 

умовах: 
-  на основі відібраних та проаналізованих зразків зробити припущення, щодо нестачі 

конкретного елементу; 
- на основі проведення листкової, тканинної діагностики (хімічний аналіз) заперечити 

або підтвердити нестачу того чи іншого елементу. 
3. Розрахунок норм мінеральних добрив балансово-розрахунковим методом: 
- на основі отриманих результатів тканинної діагностики встановити конкретну 

потребу того чи іншого елементу живлення; 
- на основі отриманих даних розрахувати потребу в конкретному добриві для 

забезпечення бездефіцитного балансу. 



4. Розрахувати окупність добрив приростом урожайності під конкретну с/г культуру. 
5. Написання звіту у вигляді агрономічного обґрунтування вирощування с/г культури 

в ланці сівозміни. 
 

5.Зміст навчальної практики 
 

№ п/п Теми Кількість годин 
1. Визначення в польових умовах забезпеченість рослин 

поживними речовинами 
6 

2. Методика встановлення потреби в елементах живлення с/г 
культур в польових умовах 

6 

3. Розрахунок норм мінеральних добрив балансово-
розрахунковим методом 

6 

4. Окупність добрив приростом урожайності с/г культур   6 
5. Агрономічне обґрунтування  вирощування с/г культури в 

ланці сівозміни 
6 

 
6. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Поточний контроль Всього 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  
15 15 15 15 15 25 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської 
шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу ЕСТS. Інтервальна 
шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок. 
 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

7. Методичне забезпечення 

1. Робоча програма навчальної практики. 
2. Методичні вказівки щодо проведення навчальної практики. 



 
8. Рекомендовані джерела інформації 

 
Основна 

1. М.М. Городній, С.І. Мельник, А.С. Малиновський 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 ґрунтів та сучасні стратегії 

удобрення. – К.: Арістет. – 2004. – 488с. 
6. Журавель С.В. Методичні вказівки «Якісний аналіз основних промислових 

мінеральних добрив, їх фізико-хімічні та агрохімічні властивості»  щодо виконання 
лабораторних робіт з дисципліни «Агрохімія» для студентів спеціальності 101 
«Агрономія» та 202 «Захист та карантин рослин» / Трембіцька О.І., Клименко Т.В., 
Федорчук С. В. - Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 35 с. 
 

Додаткова 

1. Лісовий М.М.,  Таргоня В.С., Федорчук С.В., Клименко Т.В., Трембіцька О.І., Журавель 
С.В., Бакалова А.В. Технології біовиробництва (на основі біотехнологій): навчальний 
посібник. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. С.244. 

2. Журавель С. В., Кравчук М. М., Кропивницький Р. Б., Клименко Т. В., Трембіцька О. 
І., Радько В. Г., Нігородова С.А., Дяченко М. О.,  Журавель С. С, Поліщук В. О. 
Органічні добрива: навч. посіб. / За ред. С. В. Журавля. Житомир : Вид-во Поліського 
ун-ту, 2020. 200 с. 

3. Trembitska О. Cultivation of agricultural crops with short rotation and application of organic 
fertilizer system / Trembitska O., Klymenko T., Stohodiuk K.,  Shatylo O., Chernysh V., 
Krykun М. //  Sciences of Europe (Praha, Czech Republik) Vol 2, № 57, 2020. – С. 66 – 69.  

4. Агроекологічний стан Житомирського Полісся та вплив систем удобрення на родючість 
ґрунтів, забруднених радіонуклідами : монографія / Трембіцька О. І. та ін. ; за ред. О. І. 
Трембіцької. Житомир : Вид-во Поліського ун-ту, 2020. 168 с. 

5.  Трембіцька О.І. Зміна кислотності ґрунтів Новоград-Волинського району 
Житомирської області в процесі сільськогосподарського використання //О.І. 
Трембіцька, Т.В. Клименко, В.Г. Радько, С.В. Федорчук, Ю.Ф. Руденко //Sciences of 
Europa (Praha, Czech Republic) Vol 3, No 53, 3-6. (2020). 

6. Trembitska О. Cultivation of agricultural crops with short rotation and application of organic 
fertilizer system / Trembitska O., Klymenko T., Stohodiuk K.,  Shatylo O., Chernysh V., 
Krykun М. //  Sciences of Europe (Praha, Czech Republik) Vol 2, № 57, 2020. – С. 66 – 69.  
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