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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Дідур Ігор Миколайович, доцент, кандидат сільськогосподарських наук,  доцент 

кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, електронна адреса: 

Didurihor@gmail.com 

2. Опис навчальної дисципліни ОК 31 «Агрохімія», кількість кредитів 

ЄКТС – 4; кількість годин – 120 годин, у тому числі 80 аудиторних годин, 40 

години самостійна робота; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – два семестри, V-VI семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

«Агрохімія» належить до нормативної навчальної дисципліни, освітній 

компонент циклу професійної та практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Землеробство», «Геологія», 

«Ґрунтознавство», «Агрометеорологія». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися 

при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Рослинництво», «Біологічний 

захист рослин». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Агрохімія є інтегрованою дисципліною, яка узагальнює наукову 

інформацію з таких дисциплін як хімія, ґрунтознавство, рослинництво, 

землеробство, фізіологія, інформатика, екологія, метеорологія та ін., що дозволяє 

набути фахових компетентностей, які деталізуються у базових знаннях з 

агрономічних дисциплін, здатності вирощувати, розмножувати 

сільськогосподарські культури, розумінні основних біологічних і 

агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних з вирощуванням 

сільськогосподарських культур, умінні науково-обґрунтовано використовувати 

добрива з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на 

навколишнє середовище. 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни – здатність розв’язувати 

складні фахові задачі та практичні проблеми в галузі сільськогосподарського 

виробництва, що передбачає застосування теорій та методів агрохімії і 

характеризується комплексністю та відповідністю зональних умов. 

5.3 Задачі вивчення дисципліни 

Завданням навчальної дисципліни є освоєння таких вузлових питань, які 

повинні знати студенти: особливості живлення основних сільськогосподарських 

культур; підтримання та відновлення родючості ґрунту; хімічна меліорація  

ґрунтів, значення її для сільськогосподарських культур; використання добрив у 

сівозміні; визначення параметрів колообігу елементів живлення, з урахуванням 

зони вирощування і біологічних особливостей сільськогосподарських культур. 

Освоєння зазначених питань дозволить майбутньому спеціалісту 

оптимізувати умови живлення рослин, з урахуванням їх біологічних потреб, 

характеристики ґрунту, властивостей добрив, особливостей їх взаємодії з 

ґрунтом. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни 
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Навчальна дисципліна «Агрохімія» належить до нормативних дисциплін. 

Формується із наступних програмних компетентностей:  

Загальна компетентність: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Фахова компетентність 

ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів. 

ФК 4. Здатність виявляти, локалізувати і ліквідовувати регульовані 

шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної експертизи. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 6. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

ПРН 8. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

ПРН 12. Дотримуватися вимог охорони праці. 

ПРН 13. Використовувати інструменти демократичної правової держави в 

професійній та громадській діяльності. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 

 

Назви змістових частин і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

ЗМІСТОВА ЧАСТИНА 1 Хімічний склад рослин та якість продукції рослинництва 
Тема 1. Агрохімія – наукова основа хімізації 
землеробства. 8 2 4 2 

Тема 2. Живлення рослин. Діагностика живлення 
рослин макро- та мікроелементами. 6 2 2 2 

Тема 3. Вплив умов зовнішнього середовища на 
засвоєння елементів живлення рослинами. 6 2 2 2 

Тема 4. Хімічна меліорація ґрунтів. Меліоранти. 6 2 2 2 
Тема 5. Властивості ґрунту та їх вплив на 
живлення рослин і застосування добрив. 6 2 2 2 
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Тема 6. Динаміка агрохімічних показників 
родючості ґрунту. 5 2 2 1 

Разом за змістовою частиною 1 37 12 14 11 

ЗМІСТОВА ЧАСТИНА 2 Мінеральні добрива та їх застосування 
Тема 7. Трансформація азоту в ґрунті. Азотні 
добрива. 8 2 4 2 

Тема 8. Фосфор і фосфорні добрива. 6 2 2 2 

Тема 9. Калій і калійні добрива. 6 2 2 2 
Тема 10. Комплексні добрива. Склад, властивості, 
використання. 6 2 2 2 

Тема 11. Фізіолого-екологічні прийоми 
оптимізації живлення рослин. 6 2 2 2 

Тема 12. Система застосування добрив. 6 2 2 2 

Разом за змістовою частиною 2 38 12 14 12 

ЗМІСТОВА ЧАСТИНА 3. Особливості удобрення сільськогосподарських культур. Охорона 
навколишнього середовища при використанні добрив 

Тема 13. Органічні добрива, їх властивості. 6 2 2 2 

Тема 14. Сірчані, магнієві та кальцієві добрива. 5 1 2 2 
Тема 15. Мікродобрива та їх застосування в 
системах удобрення культур. 5 1 2 2 

Тема 16. Удобрення основних зернових 
польових сільськогосподарських культур. 

5 1 2 2 

Тема 17. Удобрення технічних культур. 5 1 2 2 

Тема 18. Удобрення овочевих культур. 5 1 2 2 

Тема 19. Удобрення плодових і ягідних культур. 5 1 2 2 

Тема 20. Ефективність застосування добрив. 5 1 2 2 

Тема 21. Екологічні проблеми і функції агрохімії. 
4 1 2 1 

Разом за змістовою частиною 3 45 10 18 17 

Усього годин 120 34 46 40 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Графік самостійної роботи 
№ 

п.п. 

 

Назва теми 
Кількість 

годин 

Форма та 
метод 

контролю 

1 Історія розвитку агрохімії 2 усне опитування 

2 Агрохімічна характеристика основних типів ґрунтів 
України. 

2 усне опитування 

3 Хімічна меліорація, лужність ґрунтів, їх гіпсування. 

Матеріали для гіпсування, їх властивості та характеристика 

3 усне опитування 

4 Строки, способи, норми і дози внесення азотних, 
фосфорних і калійних добрив під сільськогосподарські 
культури. 

3 усне опитування 

5 Машини для внесення добрив 3 усне опитування 

6 Особливості живлення та удобрення озимої пшениці й 
озимого жита 

2 усне опитування 

7 Особливості живлення і удобрення ярої пшениці, ячменю, 
вівса 

3 усне опитування 

8 Особливості живлення і удобрення зернобобових культур 3 усне опитування 
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9 Недотримання та недосконалість технологій 
транспортування, зберігання, підготовки і внесення 
мінеральних добрив 

3 усне опитування 

10 Порушення технології та недотримання оптимального 

співвідношення застосування добрив у сівозміні та під 

окремі сільськогосподарські культури; 

2 усне опитування 

11 Руйнування структури ґрунту, його надмірне ущільнення 

та нерівномірне внесення вапнякових, органічних і 

мінеральних добрив; 

3 усне опитування 

12 
Недосконалість властивостей і хімічного складу добрив та 
інших засобів хімізації; 

2 усне опитування 

13 
Порушення технології виробництва, зберігання і внесення 
органічних добрив; 

3 усне опитування 

14 Застосування для удобрення сільськогосподарських 

культур відходів промисловості, осаду стічних вод, 

фосфогіпсу, сапропелів, мулу та інших місцевих 

матеріалів; 

3 усне опитування 

15 Забруднення атмосфери під час виробництва і застосування 
добрив; 

3 усне опитування 

Разом 40  

 

Список основної та додаткової літератури Основна література 

1. Господаренко Г. М. Агрохімія. Умань, 2018. 560 с. 

2. Лопушняк В. І., Шевчук М. Й., Полюхович М. М., Пархуць Б. І., 

Пархуць І. М. 555 запитань і відповідей з агрохімії та агрохімсервісу: навчально-

довідковий посібник. Київ, 2018. 488 с. 

3. Господаренко Г. М. Система застосування добрив. Умань, 2018. 376 с. 

4. Кидин В. В., Торшин С. П.Агрохимия. Москва, 2016. 604 с. 

5. Ягодин Б. А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В. И. Агрохимия. Москва: 

Лань, 2016. 584 с. 

6. Господаренко Г. М. Агрохімія. Підручник для підготовки фахівців 

освітньо- кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму 6.090101 "Агрономія". 

Видання друге, перероблене і доповнене. Київ: "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. 372 

с. 

7. Шевчук М. Й. Агрохімія. Луцьк: Надстирʼя, 2012. 

8. Городній М. М. Агрохімія: Підручник.-4-е вид., перероблене та доп. 

Київ: Арістей, 2008. 936с. 

9. Харченко О. В. Агроекономічне та екологічне обґрунтування рівня 

живлення сільськогосподарських культур. Суми: Унів. Книга, 2009. 

10. Геркіял О. М. Агрохімія. Умань, 2008. 

11. Лихочвор В. В.  Мінеральні  добрива та їх застосування.  

Львів: НВФ "Українські технології", 2008. 

12. Гоменюк В. О. Практичний посібник з використання комплексних 

добрив. Вінниця: Данилюк В. Г., 2008. 

13. М.М. Городній, А.Г. Сердюк, В.А. Копілевич та ін. Агрохімія: 

Підручник. За ред. М. М. Городнього. Київ: Вища школа, 1995. - 526 с. 

14. І. М. Карасюк, О. М. Геркіял, Г. М. Господаренко та ін. Агрохімія: 

Підручник / За ред. І. М. Карасюка. Київ: Вища школа, 1995.-471 с. 

15. Карасюк І.М., Геркіял О.М., Господаренко Г.М. Агрохімія. К.: Вища 
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школа”, 1991. 278 с. 

16. Минеев В.Г. Агрохимия. М. – 1990. – 486 с. 

17. Лісовий М.В. Підвищення ефективності мінеральнихдобрив. Київ: 

“Урожай”. 1991. 120 с. 

18. Лісовал А.П., Давиденко У.М., Мойсеєнко Б.М. Агрохімія. 

Лабораторний практикум. Київ. – “Вища школа”. – 1994. – 335 с. 

Додаткова література 

1. Слободян С.М., Слободян Т.О. Програмування як метод оптимізації 

використання ресурсів при вирощуванні сільськогосподарських культур. 

Навчальний посібник. Кіровоград, 2000. 47 с. 

2. Слободян С.М. Агрохімія в конспекті. Методичний посібник. Кіровоград, 

1999. 20 с. 

3. Слободян С.М., Гончарук О.В. Розрахункові дози добрив під 

сільськогосподарські культури в умовах Південно-західного лісостепу України. 

Чернівці: Прут. 1994. 240 с. 

4. Слободян С.М., Слободян Т.О. Оптимізація мінерального живлення 

сільськогосподарських культур. Збірник задач для самостійної роботи студентів. 

Кіровоград, 2002. 40 с. 

5. Городній М. М. та ін. Агрохімічний аналіз. Київ: Вища школа, 1995. 319 с 

6. Довідник працівника агрохімслужби / За ред. С. С. Носка. К.: Урожай, 

1986. 207 с. 

7. Лисовал А. П., Макаренко В. М., Кравченко С. Н. Система применения 

удобрений. К.: Вища школа, 1989. 319 с. 

8. Лісовал А. П. Методи агрохімічних досліджень. К.: НАУ, 2001. 190 с. 

9. Носко Б. С, Прістер Б. С, Лобода М. 15. та ін. Довідник з агрохімічного і 

агроекологічного стану ґрунтів України. К.: Урожай, 1994. 336 с 

10. Созінов О. О., Прістер. С. Методика суцільною і рутово-агрохімічного 

моніторингу сільськогосподарських угідь. К.: Урожай, 1994. 162 с. 

11. Церлинг В. В. Диагностика питания сельскохозяйственных культур / 

Справочник. М.: Агропромиздат, 1990. 235 с. 
 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами практичних та семінарських занять – 50 балів 

(усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін. 

та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, реферат, виклад 

матеріалу на задану тему в письмовому вигляді та ін.); рубіжний контроль 

(контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів; підсумковий контроль, (іспит в 

усній або тестовій формі) – 30 балів. Якщо студент протягом семестру набрав 

(отримав) менше 35 балів, він до іспиту не допускається. Крім того, обов’язковим 

при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та рубіжного контролів є 

виконання студентом підсумкової контрольної роботи. 

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній 

освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено 

опанування освітнього компонента. 



7  

 

8.Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконання самостійної роботи, заохочення 

студентів до науково-дослідної роботи. 


