
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АГРОХІМІЯ» 

для здобувачів вищої освіти  
освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» 
 
Цикл професійної та практичної рідготовки 

 Загальна кількість годин та кредитів становить 135 годин, 4,5 кредити 
ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – обов’язкова. 
 Програа навчальної дисципліни «Агрохімія» розроблена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» спеціальності 
6.090101 – «Агрономія». 

Мета навчальної дисципліни: метою  навчальної дисципліни 
«Агрохімія» є:  отримання здобувачами вищої освіти знань про сучасні 
органо-мінеральні добрива, бактеріальні препарати, біологічні стимулятори; 
хімічну меліорацію грунтів як один із заходів підвищення родючості грунтів; 
завдання системи застосування добрив; систему удобрення основних 
сільськогосподарських культур; особливості удобрення 
сільськогосподарських культур в умовах органічного землеробства; охорони 
навколишнього середовища при застосуванні добрив. 

Завдання навчальної дисципліни:  завданням дисципліни 
«Агрохімія» є: в процесі навчання сформувати у студентів цілісне уявлення 
про систему удобрення, як головний  фактор, спрямований на отримання 
високих урожаїв сільськогосподарських культур, високою їх якістю; 
отримання належних знань для розробки системи і плану удобрення 
сільськогосподарських культур у сівозміні і в цілому по конкретному 
господарству; здатність студента розв’язувати в процесі професійної 
діяльності практичні питання, пов’язані з удобренням сільськогосподарських 
культур. 

Програма навчальної дисципліни. 
Тема 1. Органо-мінеральні добрива, бактеріальні препарати, біологічні 
стимулятори та їх застосування. 
Тема 2. Хімічна меліорація грунтів і меліоранти. 
Тема 3. Система застосування добрив. 
Тема 4. Система удобрення озимої пшениці. 
Тема 5.  Система удобрення ярих колосових та зернових бобових культур.  
Тема 6.  Система удобрення кукурудзи та соняшнику.   
Тема 7.  Система удобрення цукрового буряку. 
Тема 8. Система удобрення овочів та картоплі. 
Тема 9. Особливості удобрення сільськогосподарських культур в умовах 
органічного землеробства.    
Тема 10. Охорона навколишнього середовища в разі використання добрив. 

 



У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 
будуть сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 
- уміння застосовувати отримані теоретичні знання у виробничих умовах; 
- розуміння суті професійної діяльності; 
- уміння проведення наукових досліджень; 
- уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
-  вчитися  і оволодівати сучасними знаннями; 
- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 
- здатність до адаптації та дії в новій обстановці; 
- здатність приймати обгрунтовані рішення; 
- здатність спілкуватися іноземною мовою; 
- здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
- навики здійснення безпечної діяльності; 
- уміння виявляти ініціативу; 
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
- прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Спеціальні предметні компетентності: 
- уміння розробляти  системи удобрення сільськогосподарських культур; 
- знання основ біологічних особливостей сільськогосподарских культур, пе-

ріодів максимального споживання ними поживних речовин і планування в 
зв’язку з цим доз, видів і способів удобрення рослин; 

- уміння розраховувати дози добрив на запрограмований врожай; 
- визначати потребу рослин в  тому чи іншому елементі живлення по зов-

нішніх ознаках; 
- закладати досліди по вивченню впливу мінеральних та органічних добрив, 

мікродобрив та рістактивуючих речовин на врожай і його якість; 
- визначати дози вапна та гіпсу при вапнуванні кислих та гіпсуванні 

солонцюватих грунтів; 
- знайомитись та проводити  дослідження по впливу сучасних органо-міне-

ральних добрив, бактеріальних препаратів та біологічних стимуляторів на 
врожай та його якість; 

- вміння застосовувати фахові компетентності в конкретних виробничих 
умовах. 

Результати навчання: 
- застосовувати у практичній діяльності сукупність знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, набутих здобувачами вищої освіти в процесі нав-
чання; 

- здатність до пошуку та аналізу інформації з інших джерел; 
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
- уміння здійснювати безпечну  діяльність. 
 



Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Агрохімія» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів 
вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 
 

 


