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Анотація курсу.  Дисципліна  «Агрохімія» в  комплексі  з  навчальною
практикою спрямована  на  формування  у  здобувачів ступеня  вищої  освіти
«Бакалавр»  зі  спеціальності  201  «Агрономія» загальних  та  фахових
компетентностей щодо вивчення взаємодії рослин з ґрунтом і добривами у
процесі  росту  і  розвитку  з  урахуванням  природно-кліматичних  умов  та
біологічних особливостей сільськогосподарських культур.

Дисципліна  зорієнтована  на  вивчення  таких  питань,  а  саме:  стану  і
перспектив хімізації землеробства в Україні та світі, особливості хімізації в
зоні  сухого  Степу;  хімічного складу  рослин,  їх  живлення та  методів  його
регулювання;  властивостей  ґрунту  у  зв’язку  з  живленням  рослин  і
застосуванням  добрив;  методів  хімічної  меліорації  ґрунтів;  мінеральні,
органічні  та  мікродобрива,  їх  отримання,  властивості  та  використання,
оптимальні умови зберігання і транспортування; бактеріальних препаратів та
рострегулючих речовини; технологію та схеми внесення добрив та хімічних
меліорантів,  машини для їх внесення; систему застосування добрив; вплив
добрив на  біосферу;  агрохімічну,  економічну  та  енергетичну ефективність
добрив.

Мета навчальної  дисципліни  «Агрохімія»  в  комплексі  з  НП  -
формування  у  студентів  знань  та  умінь  з  відтворення  родючості  ґрунтів,
використання добрив, сучасних методів аналізу в системі ґрунт – рослина –
клімат – добрива і комп’ютерної обробки експериментальних даних.

Завданнями  дисципліни  є  забезпечення  підготовки  фахівця  до
професійної діяльності, реалізація ним на практиці системи рекомендованих
заходів,  спрямованих  на  успішне  використання  системи  удобрення
сільськогосподарських культур.
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Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

Спеціальність
Загальні

компетентності (ЗК)
Спеціальні (фахові)

компетентності (ФК)
Результати навчання (РН)

201
«Агрономія»

ЗК01.  Здатність  до
абстрактного
мислення,  аналізу  та
синтезу.
ЗК02.  Здатність
застосовувати знання
у  практичних
ситуаціях.
ЗК04.  Здатність
вчитися і оволодівати
сучасними знаннями,
прагнення  до
саморозвитку.
ЗК05.  Здатність  до
адаптації  та  дії  в
новій  ситуації,
готовність  нести
відповідальність  за
прийняті рішення.
ЗК06.  Вміння
виявляти,  ставити  та
вирішувати
проблеми.
ЗК07.  Здатність
працювати в команді
та індивідуально.
ЗК08.  Здатність
володіння  навичками
безпечної діяльності.

ФК01  Наявність  базових
знань  з  агрономічних
дисциплін
(рослинництво,
землеробство, селекція та
насінництво
сільськогосподарських
культур,  агрохімія,
агрометеорологія,
плодівництво,
овочівництво,
ґрунтознавство,
машиновикористання  в
рослинництві,
фітопатологія,
ентомологія та інші).
ФК04.  Уміння
застосовувати  знання  та
розуміння  фізіологічних
процесів
сільськогосподарських
рослин  для  розв’язання
виробничих
технологічних задач.
ФК05.  Навички
оцінювання,
інтерпретації  й  синтезу
теоретичної  інформації
та  практичних,
виробничих  і  дослідних
даних  в  галузях
сільськогосподарського
виробництва.
ФК06.  Уміння
застосування  методів
статистичної  обробки
дослідних  даних,
пов’язаних  з
технологічними  та
селекційними  процесами
в агрономії.
ФК07.  Уміння  науково-
обґрунтовано
використовувати добрива
та засоби захисту рослин,
з  урахуванням  їхніх
хімічних  і  фізичних
властивостей  та  впливу
на  навколишнє
середовище. 

РН02. Прагнути до самоорганізації
та самоосвіти.
РН04.  Порівнювати  та  оцінювати
сучасні  науковотехнічні
досягнення у галузі агрономії.
РН05.  Проводити  літературний
пошук  українською  та  іноземною
мовами  та  аналізувати  отриману
інформацію. 
РН06.  Демонструвати  знання  й
розуміння  фундаментальних
дисциплін  в  обсязі,  необхідному
для  володіння  відповідними
навичками в галузі агрономії.
РН07.  Демонструвати  знання  і
розуміння принципів фізіологічних
процесів  рослин  в  обсязі,
необхідному  для  освоєння
фундаментальних  та  професійних
дисциплін. 
РН08.  Володіти  статистичними
методами  опрацювання  даних  в
агрономії.
РН 10. Аналізувати та інтегрувати
знання із  загальної  та спеціальної
професійної  підготовки  в  обсязі,
необхідному  для  спеціалізованої
професійної  роботи  у  галузі
агрономії. 
РН  11.  Ініціювати  оперативне  та
доцільне  вирішення  виробничих
проблем  відповідно  до  зональних
умов. 
РН  12.  Проектувати  й
організовувати  технологічні
процеси  вирощування насіннєвого
матеріалу  сільськогосподарських
культур  відповідно  до
встановлених вимог. 
РН  13.  Проектувати  та
організовувати  заходи
вирощування  високоякісної
сільськогосподарської  продукції
відповідно до чинних вимог.
 РН  14.  Інтегрувати  й
удосконалювати  виробничі
процеси  вирощування
сільськогосподарської  продукції
відповідно до чинних вимог. 
РН  15.  Планувати  економічно
вигідне  виробництво
сільськогосподарської продукції.

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Колообіг, регулювання та баланс поживних речовин у землеробстві.



2. Хімічний склад та живлення рослин.
3. Ґрунт як джерело живлення рослин.
4. Хімічна меліорація ґрунтів.
5. Поняття про добрива та їх класифікація. Азотні добрива.
6. Фосфор і калій в ґрунті. Фосфорні та калійні добрива.
7. Мікродобрива та комплексні добрива.
8. Органічні добрива, їх властивості та застосування.
9. Нетрадиційні органічні добрива.
10. Бактеріальні та рістрегулюючі препарати, їх застосування.
11. Система удобрення.
12. Система застосування добрив у сівозмінах.
13. Особливості системи удобрення основних с.г. культур.
14. Особливості удобрення овочевих культур.
15. Особливості живлення та удобрення культур в умовах зрошення.
16. Багаторічні трави. Удобрення сіяних трав.

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять
1.Правила техніки безпеки. Визначення вмісту вологи і сухих речовин
у рослинному матеріалі.
2.Визначення  вмісту  азоту,  білка  і  клейкови-ни  в  рослинному  ма-
теріалі.
3. Визначення вмісту калію в рослинному матеріалі.
4. Агрохімічна характеристика ґрунту. Визначення кислотності ґрунту.
5.  Визначення  доз  меліорантів  при  хімічній  меліорації  кислих  та

солонцюватих ґрунтів.
6. Визначення вмісту азоту в ґрунті.
7. Азотні добрива.
8. Фосфорні та калійні добрива.
9. Мікродобрива та комплексні добрива.
10. Органічні добрива.
11. Визначення норм мінеральних добрив під с.г. культури.
12. Особливості системи удобрення озимих зернових культур.
13.  Особливості  системи  удобрення  ярих  культур  (зернобобові,

кукурудза, соняшник).
14. Особливості системи удобрення столових коренеплодів та цибулі.
15. Особливості системи удобрення ягідних культур.
16. Живлення та удобрення винограду.

Політика курсу
 Відвідування  занять  є  обов’язковим  компонентом  оцінювання.  За
пропуски  занять  без  поважної  причини  здобувач  вищої  освіти  буде
неатестований  з  даної  дисципліни.  Усі  пропущені  заняття  мають  бути
відпрацьовані під час консультацій або на Освітньому порталі університеті.
 Через  об’єктивні  причини  (наприклад,  карантин,  хвороба,  участь  у
конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може



системи Моосіїе або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних 
платформ чи технологій за погодженням із викладачем курсу.
^  Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого 
заліку та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, 
комунікаційних засобів тощо.
^  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).

У Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: 
виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 
відповідальність, дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду 
ТДАТУ, виконувати графік освітнього процесу.
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