
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 162 години, 4,5 кредити 
ЄКТС. 

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

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів нань з науко-
вих основ агрохімії, основних етапів її розвитку, грунту – як природного се-
редовища для живлення рослин, впливу умов зовнішнього середовища на 
живлення рослин, хімічної  меліорації грунтів,  азотних, фосфорних, калій-
них добрив, мікродобрив, рістактивуючих речовин, органічних добрив, скла-
дання системи та плану удобрення, системи удобрення основних сільсько-
господарських каультур, охорони  навколишнього середовища при викорис-
танні добрив. 
 Вироблення  у здобувачів вищої освіти самостійного мислення, особис-
тої думки по окремих теоретчиних питаннях, уміння реалізовувати здобуті 
знання в практичній діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни:  навчити здобувачів вищої освіти 
складати систему і план удобрення сільськогосподарських культур в сівозмі-
ні і в цілому по господарству, володіти знаннями з біологічних особливостей 
рослин, періодів максимального споживання ними поживних речовин і пла-
нування в зв’язку з цим доз, видів і строків удобрення сільськогосподарських 
культур; вміння розрахувати дози добрив на запланований  врожай; визнача-
ти потребу рослин в тому чи іншому елементі живлення по зовнішніх озна-
ках; закладати досліди по впливу мінеральних, органічних добрив та ріст-
активуючих речовин на урожай та його якість; умінню прийняття рішень у 
конкретних виробничих умовах. 

Програма навчальної дисципліни. 

Тема 1. Предмет агрохімія. Хімічний склад рослин та їх живлення.  
Тема 2. Зміна показників родючості грунту під впливом застосування   доб-
рив. 
Тема 3. Хімічна меліорація грунтів і меліоранти. 
Тема 4.  Азотні добрива, їх властивості та використання. 
Тема 5. Фосфорні добрива, їх властивості та використання. 
Тема 6. Калійні та комплексні добрива, їх властивості та використання. 



Тема 7. Мікродобрива, рістактивуючі речовини та ефективність їх засто-
сування. 
 Тема 8. Органічні добрива, їх властивості та використання. 
 Тема 9. Система застосування добрив. 
Тема 10. Система удобрення озимої пшениці. 
Тема 11.  Система удобрення ярих колосових та зернових бобових культур.  
Тема 12.  Система удобрення кукурудзи та соняшнику.   
Тема 13.  Система удобрення цукрового буряку. 
Тема 14. Охорона навколишнього середовища в разі використання добрив. 

 
У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 
Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати  одержані теоретичні знання у практичній роботі 
- розуміння професійної діяльності; 
- уміння проводити наукові дослідження з питань застосування добрив, 

рістактивуючих речовин; 
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
- здатність працювати в колективі; 
- здатність працювати автономно. 

Спеціальні предметні компетентності: 
- уміння розробляти  системи удобрення сільськогосподарських культур; 
- уміння розробляти план розміщення культур в сівозміні і в цілому по 

господарству; 
- володіти знаннями основ біологічних особливостей сільськогосподарсь-

ких культур і в зв’язку з цим застосування добрив; 
- уміння визначати потребу рослин в поживних речовинах по зовнішніх 

ознаках; 
- уміння закладати досліди по впливу добрив на урожай і його якість. 

Результати навчання: 
- знати  хімічні властивості мінеральних добрив і в зв’язку з цим особ-

ливості їх застосування під окремі сільськогосподарські культури; 
- вміти розраховувати дози добрив на запланований урожай, прибавку 

врожаю; 
-  вміти розраховувати дози вапна та гіпсу при вапнуванні кислих та гіпсу-

ванні солонцюватих грунтів; 
- робити розрахунки по нагромадженню органічних добрив в господарстві; 
- вміти планувати систему удобрення сільськогосподарських культур за-

лежно від агрохімічних властивостей грунту, біологічних особливостей 
рослин, попередників; 

- вміти визначати потребу рослин в тому чи іншому елементі живлення; 
- вміння застосовувати конкретні заходи по зменшенню надходження ток-

сикантів в грунт та біосферу; 



- контролювати організацію санітарно-гігієнічного захисту людей, які пра-
цюють в зоні, забрудненій токсикантами. 

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

Вид підсумкового контролю – іспит. 

 


