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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування  

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь  

вищої освіти 

Характеристика навчальної  

дисципліни 

денна форма навчання 
(денна або заочна) 

Кількість кредитів: 4 Галузь знань: 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

(шифр і назва) 

 

Обов’язкова 

Загальна кількість  

годин – 120 год. 

 

 

Спеціальність: 

203 «Садівництво та 

виноградарство» 

Курс Семестр 

Змістовних  

модулів - 2 

3-й 

 

5-й 

Тижневе  

навантаження:  

аудиторних занять – 

3,0 год. 

Самостійна робота 

студента – 7,5 год. 

Ступінь вищої освіти:  

«Бакалавр» 

Вид занять Кількість 

годин 

Лекції 8 

Лабораторні 

заняття 

- 

Практичні 

заняття 

14 

Семінарські  

заняття 

- 

Самостійна  

робота 

98 

  Форма контролю:  

екзамен 

 

 

 

 

 

 

  



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Агрохімія» є обов’язковою у професійній підготовці 

здобувачів вищої освіти. Об'єктами вивчення дисципліни є ґрунт, добрива і 

рослина, якій надається першочергове значення. Предметом вивчення є: 

мінеральне живлення рослин, хімічні і біохімічні процеси в ґрунті й рослинах, 

застосування добрив та інших агрохімікатів з метою підвищення родючості 

ґрунтів з урахуванням природно-кліматичних умов та біологічних особливостей 

сільськогосподарських культур, збільшення врожаю та поліпшення його якості. 

Мета навчальної дисципліни «Агрохімія» – 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. 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти 

наступними компетентностями:  

Інтегральна компетентність – здатність розв'язувати фахові спеціалізовані 

складні задачі та практичні проблеми професійної діяльності у садівництві і 

виноградарстві або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і 

методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

 

Загальні компетентності 

ЗК 06. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 07. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

Фахові компетентності 

ФК 02. Здатність використовувати навички для вирощування посадкового 

матеріалу плодових, ягідних культур і винограду, розмноження овоче-баштанних 

рослин у відкритому і закритому ґрунті та грибів.  

ФК 05. Здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати теоретичну 

інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузі садівництва та 

виноградарства.  

 

Soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою 

позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й 

побудови відносин у команді. 

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на публіці; 



проводити презентації.  

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно. 

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; уміння 

аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем. 

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати. 

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, 

повага до оточуючих. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. Колообіг, регулювання та баланс поживних речовин у 

землеробстві [1, 3, 6]. Значення хімізації землеробства для інтенсифікації 

виробництва продукції рослинництва. Агрохімія, історія розвитку та сучасний 

стан. Предмет і методи агрохімії. Елементи живлення рослин. Основні закони і 

правила агрохімії. 

ТЕМА 2. Хімічний склад та живлення рослин [2, 4, 5]. Хімічний склад 

рослин. Надходження елементів живлення в рослини. Вплив умов зовнішнього 

середовища на засвоєння елементів живлення рослинами. 

ТЕМА 3. Ґрунт як джерело живлення рослин[1, 5, 7]. Склад ґрунту. 

Хімічні та біологічні процеси в ґрунті. Ґрунтовий вбирний комплекс, його склад 

та будова. Реакція ґрунтового розчину. 

ТЕМА 4. Хімічна меліорація ґрунтів[1, 2, 9]. Вапнування кислих ґрунтів. 

Види вапнякових матеріалів, їх характеристика. Хімічна меліорація солонців. 

Норми, строки та способи внесення гіпсу. 

ТЕМА 5. Азотні добрива[1, 7, 8]. Поняття про добрива, їх класифікація. 

Види і форми добрив. Значення азоту для рослин. Вміст азоту в ґрунті та динаміка 

його сполук. Класифікація та основні агрономічні властивості азотних добрив. 

ТЕМА 6. Фосфор і фосфорні добрива[1, 5, 14]. 

Роль фосфору в житті рослин. Особливості фосфорного живлення рослин. 

Сполуки і форми фосфору у ґрунті. Фосфорні добрива, класифікація, склад, 

властивості і використання основних фосфорних добрив. 

ТЕМА 7. Калій і калійні добрива[1, 7, 9, 16]. Особливості калійного 

живлення рослин. Сполуки калію в ґрунті та забезпеченість рослин калієм. 

Калійні добрива, їх форми, властивості та застосування. 

ТЕМА 8. Мікродобрива та комплексні добрива [1, 3, 8, 12, 14]. 

Мікроелементи і мікродобрива. Склад та властивості основних форм 

мікродобрив. Особливості застосування мікродобрив.  Комплексні добрива, 

форми, властивості та застосування. Рідкі комплексні добрива. Особливості їх 

використання. 

ТЕМА 9. Органічні добрива, їх властивості та застосування. 

Нетрадиційні органічні добрива [1,3,7,9, 15, 16]. Органічні добрива як джерело 

елементів живлення. Значення добрив для поновлення запасів органічної 

речовини в ґрунті і збільшення вмісту гумусу. Види органічних добрив. 



Підстилковий гній, його склад та застосування. Безпідстилковий гній, його склад 

та застосування. Пташиний послід, його склад, зберігання та застосування. 

Використання поживних речовин на добриво. Зелені добрива. Торф, компост: їх 

склад, виготовлення та застосування. Розрахунок балансу гумусу і потреби в 

органічних добривах.  

ТЕМА 10. Бактеріальні препарати. Регулятори росту рослин. 

[1,3,12, 15]. Бактеріальні препарати. Технології застосування бактеріальних 

препаратів (ЕМ-технології). Регулятори росту рослин. Застосування регуляторів 

росту рослин у насадженнях плодових та ягідних культур та їх ефективність. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття або 

завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 
годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Ґрунт як джерело живлення рослин 

1 

Лекція 1 

Колообіг, регулювання 

та баланс поживних 

речовин у землеробстві. 

Хімічний склад та 

живлення рослин. 

2 - - - - 

Практична 

робота 1 

Правила техніки 

безпеки. Визначення 

вмісту вологи і сухих 

речовин у рослинному 

матеріалі. 

- - 2 - 4,0 

Самостійна 

робота 1 

Напрями інтенсифікації 

агровиробництва за 

сучасних умов 

продовольчого ринку. 

- - - 8 2,0 

Самостійна 

робота 2 

Система агрохімічного 

обслуговування 

сільськогосподарського 

виробництва в Україні. 

Агрохімсервіс, структу-

ра, функції. 

- - - 8 2,0 

2 

Практична 

робота 2 

Визначення вмісту 

азоту, білка і 

клейковини в 

рослинному матеріалі.  

- - 2 - 4,0 

Самостійна 

робота 3 

Засвоєння елементів 

живлення рослинами у 

різні періоди вегетації. 

Рослинна діагностика. 

- - - 8 2,0 



3,4 Навчальна практика - - - - - 

5 

Лекція 2 

Ґрунт як джерело 

живлення рослин. 

Хімічна меліорація 

ґрунтів. 

2 - - - - 

Практична 

робота 3 

Визначення вмісту 

калію в рослинах. 

Агрохімічна 

характеристика 

ґрунту. Визначення 

кислотності ґрунту та 

доз меліорантів. 

- - 2 - 4,0 

Самостійна 

робота 4 

Бонітування ґрунтів. 

Родючість ґрунту (при-

родна та штучна, ефек-

тивна і потенціальна). 

- - - 8 2,0 

Самостійна 

робота 5 

Використання ґрунтових 

карт і агрохімічних 

картограм при застосу-

ванні добрив. Основні 

вимогу до ґрунтів при 

закладці саду. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

8 

 

 

2,0 

6,7 

Самостійна 

робота 6 
Підготовка до ПМК1 - - - 10 3,0 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 – 60 год. 4 - 6 50 35 

 

Змістовий модуль 2. 

8 

Практична 

робота 4 

Визначення вмісту 

азоту в ґрунті. Азотні 

добрива. 

- - 2 - 4,0 

Самостійна 

робота 7 

Вплив умов мінераль-

ного живлення на якість 

плодово-ягідної 

продукції. 

- - - 8 2,0 

9 

 

 

 

 

Лекція 3 Поняття про добрива. 

Азотні добрива. 

Фосфор і калій. 

Фосфорні та калійні 

добрива. 

2 - - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Практична 

робота 5 

Визначення рухомих 

форм фосфору і калію в 

ґрунті. Агрохімічна 

паспортизація полів. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

4,0 

Самостійна 

робота 8 

Вплив норм NPK на 

лежкість та 

збереженість плодово-

ягідної продукції. 

- - - 8 1,5 

Практична 

робота 6 

Мікродобрива та 

комплексні добрива. 
- - 2 - 4,0 

Самостійна 

робота 9 

Застосування 

мікроелементів в 

технології вирощування 

на якість плодово-

ягідної продукції. 

- - - 8 1,5 

11 

 

Лекція 4 Мікродобрива та 

комплексні добрива. 

Органічні добрива, їх 

властивості та 

застосування. 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Практична 

робота 7 

Визначення норм 

мінеральних добрив під 

багаторічні 

насадження. 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

3,0 

Самостійна 

робота 10 

Використання 

нетрадиційних 

органічних добрив в саду. 

- - - 8 1,5 

Самостійна 

робота 11 

Застосування добрив під 

час зрошення багато-

річних насаджень.. 

- - - 8 1,5 

12,13 

Самостійна 

робота 12 

Підготовка до ПМК 2 
- - - 8 2,0 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 60 год. 4 - 8 48 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100 

  



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

КОНТРОЛЬ (ПМК 1) 

 

1. Хімічна меліорація ґрунтів, суть, види, встановлення необхідності 

хімічної меліорації. 

2. Поняття про агрохімію. Взаємовідношення рослин, ґрунтів і добрив. 

3. Поживні речовини в рослині і ґрунті. Види живлення рослин. Роль 

мікроорганізмів в живленні рослин. 

4. Азот в рослинах та ґрунтах. Доступні для рослин форми азоту в ґрунті. 

5. Вапнування ґрунтів, відношення різних сільськогосподарських культур 

до вапнування 

6. Взаємодія вапна з ґрунтом. Вапнякові добрива, дози, практичні питання 

вапнування. 

7. Гіпсування ґрунтів, взаємодія гіпсу з ґрунтом, встановлення необхідності 

гіпсування і доз гіпсу. Матеріали для гіпсування. 

8. Фосфор в рослинах і ґрунтах. Значення фосфору для формування 

високоякісного врожаю. 

9. Вміст мікроелементів в ґрунтах. 

10. Моніторинг агрохімічного складу ґрунтів. Агрохімічна паспортизація 

ґрунтів. 

11. Діагностика рослинна і ґрунтова, їх значення для корегування системи 

використання добрив. 

12. Агрохімічна служба в Україні, її завдання. 

13. Калій у рослинах та ґрунтах. Значення калію для рослин. Який калій 

найбільш доступний для рослин? 

14. Значення хімізації землеробства для інтенсифікації виробництва 

продукції рослинництва. 

15. Агрохімія, історія розвитку та сучасний стан. Предмет і методи 

агрохімії. 

16. Елементи живлення рослин. Хімічний склад рослин. Надходження 

елементів живлення в рослини. Основні закони і правила агрохімії. 

17. Вплив умов зовнішнього середовища на засвоєння елементів живлення 

рослинами. 

18. Засвоєння елементів живлення рослинами у різні періоди вегетації. 

Рослинна діагностика. 

19. Склад ґрунту. Хімічні та біологічні процеси в ґрунті. 

20. Ґрунтовий вбирний комплекс, його склад та будова. 

21. Реакція ґрунтового розчину. Концентрація яких іонів у ґрунтовому 

розчині і ґрунтовому вбирному комплексі викликає підвищену кислотність? 



22. Чим відрізняється активна кислотність від обмінної? 

23. Яка кислотність включає суму всіх видів кислотності ґрунту? 

24. Які сільськогосподарські культури дуже чутливі до кислотності ґрунту? 

25. Вкажіть правильну класифікацію ґрунтів за обмінною кислотністю. 

26. Яке забарвлення на картограмі мають дуже кислі ґрунти? 

27. Агрохімічна характеристика основних типів ґрунтів.  Бонітування 

ґрунтів. Родючість ґрунту (природна та штучна, ефективна і потенціальна). 

28. Вапнування кислих ґрунтів. Види вапнякових матеріалів, їх 

характеристика 

29. Використання ґрунтових карт і агрохімічних картограм при застосуванні 

добрив. 

30. Заходи зі зменшення втрат в процесі зберігання, транспортування та 

внесення меліорантів. 

31. Економічна ефективність вапнування, гіпсування. 

32. Хімічна меліорація солонців. 

33. Норми, строки та способи внесення гіпсу. 

34. Які процеси проходять в ґрунті при внесенні гіпсу? Яка характерна 

особливість засолених ґрунтів? 

35. Значення азоту для рослин. Вміст азоту в ґрунті та динаміка його 

сполук. 

36. У вигляді яких сполук азот поглинається рослинами? 

37. Які зовнішні ознаки рослин, що характеризують їх надлишкове азотне 

живлення? 

38. Які зовнішні ознаки рослин, що характеризують їх недостатнє азотне 

живлення? 

39. Роль фосфору в житті рослин. Особливості фосфорного живлення 

рослин. Сполуки і форми фосфору у ґрунті. 

40. Особливості калійного живлення рослин. Сполуки калію в ґрунті та 

забезпеченість рослин калієм. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

КОНТРОЛЬ (ПМК 2) 

 

1. Добрива як фактор регулювання живлення рослин. Способи внесення 

добрив. 

2. Склад і особливості амідних добрив, дози і способи використання. 

3. Нітратні азотні добрива, основи їх виробництва, властивості та 

застосування. 

4. Склад і особливості використання аміачно-нітратних добрив. 



5. Сировинна база для виробництва фосфорних добрив. Особливості 

виробництва простого і подвійного суперфосфату. 

6. Основні фосфорні добрива, склад, характеристика, виробництво. Основні 

родовища. 

7. Виробництво і умови ефективного застосування фосфоритного борошна. 

8. Які ви знаєте сірчанокислі форми калійних добрив і під які культури їх 

треба застосовувати? 

9. Як реагують основні сільськогосподарські культури на різні калійні 

добрива? Особливості використання хлоровмісних калійних добрив. 

10. Мікродобрива, значення, склад, дози і способи застосування. 

11. Змішані добрива, як їх одержують? Які вимоги ставлять до них при 

змішуванні? 

12. Які ви знаєте складні добрива, який вміст поживних речовин в них і які 

особливості їх застосування? 

13. Пташиний послід, особливості застосування, зберігання. Ефективність 

використання. 

14. Бактеріальні добрива. Види бактеріальних добрив. Особливості 

застосування. 

15. Зелені добрива. Способи вирощування і використання. Ефективність 

зеленого добрива. 

16. Які культури використовують на зелене добриво? Основні вимоги до 

них у зоні Степу? 

17. Гній. Значення, склад, дози, ефективність в різних ґрунтово-кліматичних 

зонах. 

18. Які добрива називаються органічними, їх особливості в порівнянні з 

мінеральними, особливості застосування, дози внесення. 

19. Під які культури застосовують нітрагін, азотобактерин, 

фосфоробактерин. Дози і особливості їх застосування. 

20. Скільки органічних добрив слід вносити на Поліссі для досягнення 

бездефіцитного балансу гумусу? 

21. Яку кількість гною слід вносити в Лісостепу для підтримання 

бездефіцитного балансу гумусу? 

22. Які торфи використовують для підстилки? Які переваги підстилки з 

торфу перед підстилкою з соломи? 

23. Який торф краще використовувати для приготування компостів? Чому? 

24. Як виробляють простий суперфосфат. Прийоми підвищення 

ефективності суперфосфату. 

25. Техніка безпеки при роботі з органічним, мінеральними добривами і в 

агрохімічній лабораторії. 
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