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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 

ЕСТS – 5 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

Вибіркова  

Модулів – 2 

Змістових модулів – 2 

 

Спеціальність   

201 «Агрономія» 

Курс Семестр 

4-й 8-й 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Загальна кількість годин 

– 150 

Лекції 26 

Ступінь вищої освіти 

Бакалавр 

 

Лабораторні 

заняття 
26 

Практичні 

заняття 
- 

Семінарські 

заняття 
- 

Тижневе навантаження: 

Аудиторних занять – 5,8 

Самостійна робота 

студента – 10,7 год. 

Самостійна 

робота 
98 

Вид контролю: 

іспит 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

У сучасних умовах розвитку сільського господарства України за масового 

впровадження у виробництво інтенсивних та енергозберігаючих  технологій 

вирощування культурних рослин особливої актуальності набувають питання 

щодо науково обґрунтованих, раціональних та екологічно безпечних систем 

застосування добрив як визначального фактора формування врожайності 

рослин та повноти реалізації потенціалу продуктивності . 

У процесі інтенсивного зростання обсягів наукової та науково-технічної 

інформації щодо окремих елементів технології вирощування 

сільськогосподарських культур, зокрема норм, способів, форм, співвідношень 

та періодичності внесення мінеральних і органічних добрив, та швидкого 

оновлення інформації з цих питань, особливого значення набуває завдання 

підготовки у вищих навчальних закладах висококваліфікованих 

конкурентноспроможних фахівців-професіоналів, здатних самостійно й творчо 

працювати, зокрема прогнозувати рівень врожайності певних культур на основі  

урахування ґрунтово-кліматичних умов, реальних потреб рослин у живленні, 

економічної та екологічної ефективності, створювати індивідуальні системи 
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удобрення з урахуванням специфіки господарства, критично оцінювати 

доцільність системи удобрення. 

Мета викладання дисципліни – формування творчих здібностей і системи 

знань щодо особливостей вибору науково обґрунтованої, раціональної, 

екологічно безпечної та економічно доцільної системи удобрення 

сільськогосподарських культур на основі комплексного підходу з урахуванням 

біології живлення рослин, показників кліматичних умов,  параметрів 

властивостей ґрунтів, властивостей добрив, рівня ресурсного забезпечення 

господарства для покращення родючості ґрунту, досягнення запланованої 

врожайності та якості продукції. 

Завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів системного 

агрономічного мислення на основі теоретичних знань і практичних навичок 

щодо використання добрив у сівозмінах, визначення параметрів колообігу 

елементів живлення з врахуванням зон вирощування і специфіки різних 

культур та охорони довкілля, реальної оцінки частки впливу добрив на 

продуктивність культур, розуміння значення науково обґрунтованого внесення 

добрив для отримання запланованого рівня урожайності та якості продукції.  

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти 

наступними компетентностями:  

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів 

відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК 3. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 8. Навички здійснення безпечної діяльності.  

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 10.Здатність працювати в команді.  

ЗК 11.Прагнення до збереження навколишнього середовища 

Фахові компетентності 

ФК-01. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів 

аграрної науки (рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, 

агрохімія, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, 

механізація в рослинництві, захист рослин).  
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ФК-05. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну 

інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузях 

сільськогосподарського виробництва.  

ФК-06. Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних 

даних, пов’язаних з технологічними та селекційними процесами в агрономії.  

ФК 7. Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та 

засоби захисту рослин з урахуванням їх хімічних і фізичних властивостей та 

впливу на навколишнє середовище.  

ФК-09. Здатність управляти комплексними діями або проектами, 

відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах. 

Soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне 

спілкування; уміння спілкуватися за допомогою електронної пошти та інших 

месенждерів; уміння та навички ведення суперечок, спілкування в конфліктній 

ситуації; навички ефективної роботи у команді. 

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для публічних 

доповідей, презентацій. 

- керування часом: уміння ефективно використовувати час. 

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

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем. 

- лідерські якості: стресостійкість при роботі у напружених умовах та 

середовищі; уміння відстоювати власне рішення; уміння встановлення, 

планування та досягнення мети. 

- особисті якості: критичне мислення; етичність, чесність, толерантність, 

витримка, повага до оточуючих різних вікових груп. 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1.: «Система застосування добрив як окрема галузь 

агрохімії, її визначення, складові частини та значення» 

 

Тема 1. Система удобрення, умови її ефективності [2, 4, 7]. 

Система удобрення – предмет, завдання та мета. Основні положення при 

складанні системи удобрення. Біологічні особливості культури та ефективність 

внесення добрив. 

Тема 2. Визначальні фактори ефективності застосування 

макродобрив під сільськогосподарські культури [1-4, 11]. 

Асортимент та склад азотних, фосфорних та калійних добрив. Сучасні прийоми 

та прилади для застосування мінеральних добрив. Місцеві мінеральні добрива. 

Умови ефективного застосування мінеральних добрив в різних грунтово-

кліматичних умовах. Комплексні макродобрива, їх ефективність, порівняльний 

аналіз з окремими видами мінеральних добрив. Технології зберігання, 

підготовки і застосування добрив. Ринок мінеральних добрив в Україні. 

Перспективи подальшої хімізації землеробства. Сучасні тенденції на ринку 

мінеральних добрив та використання їх у агропромисловому комплексі 
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Тема 3 Ефективність застосування мікродобрив під 

сільськогосподарські культури [1-4, 7, 11]. 

Значення мікроелементів для життєдіяльності рослин. Принципи 

оцінювання вмісту доступних форм МЕ для вирощування 

сільськогосподарських культур. Агрономічні властивості та ефективність 

застосування окремих мікродобрив в різних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Ефективність застосування хелатних форм мікроелементів для удобрення та 

позакореневого підживлення сільськогосподарських культур.  

Тема 4. Визначальні фактори ефективності застосування органічних 

добрив і гумінових препаратів під сільськогосподарські культури [5, 6, 9, 

11]. 

Асортимент та склад органічних добрив. Сучасні прийоми та прилади для 

застосування органічних добрив. Шляхи підвищення ефективності 

використання органічних добрив. Шляхи отримання гумінових препаратів. 

Ефективність внесення гуматовмісних добрив під сільськогосподарські 

культури. Органо-мінеральні добрива, їх переваги та способи виробництва 

Тема 5. Бактеріальні добрива та умови ефективного їх застосування 

[1-3, 9, 11]. 

Сучасний асортимент бактеріальних добрив. Механізми дії бактеріальних 

добрив. Особливості застосування бактеріальних добрив. Сучасні технології 

застосування біопрепаратів. Ефективність використання під бобові та інші 

культури. 

Тема 5. Добрива на основі сировини природного походження [1-3, 9, 

11].  

Добрива основі рослинної сировини, екстракту грибів ендофітів, 

морських водоростей. Механізм їх дії, умови, що визначають ефективність 

біоактивних добрив. Ефективність використання під сільськогосподарські 

культури. 

Тема 7. Хімічна меліорація ґрунтів [1-3, 9, 10].  

Відношення сільськогосподарських культур до реакції ґрунту.  Значення 

кальцію й магнію для ґрунту і живлення рослин. Визначення потреби, доз і 

місця проведення вапнування в агроценозах. Ефективність вапнування ґрунтів. 

Хімічна меліорація солонцевих ґрунтів. Шляхи використання місцевих 

природніх ресурсів для проведення меліорації.  

 

 

Змістовий модуль 2.: «Сучасні системи удобрення 

сільськогосподарських культур» 

 

Тема 8-9. Основні умови ефективності сучасних систем удобрення 

сільськогосподарських культур [4, 5, 7, 9]. 

Базові наближення сучасних систем удобрення сільськогосподарських 

культур. Теоретичне обґрунтування строків та способів внесення добрив. 

Визначальні умови ефективного внесення органічних і мінеральних добрив .  
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Баланс елементів живлення та гумусу як показник ефективності 

застосування системи удобрення.  

Оцінювання ефективності системи застосування добрив.  

Обґрунтування, ефективність  та доцільність кореневих та позакореневих 

підживлень. 

Тема 10. Методи визначення раціональних норм внесення добрив  під 

сільськогосподарські культури як невід’ємна складова сучасних систем 

удобрення [1-3, 9, 10, 11] 

Класифікація методів визначення доз добрив. Характеристика основних 

методів визначення доз добрив. Переваги та недоліки різних методів 

визначення норм добрив у різних грунтово-кліматичних умовах.  Визначення 

норм органічних добрив на основі балансу гумусу. Оптимізації норм добрив 

для отримання запланованої врожайності культур. 

Тема 11-12. Сучасні системи удобрення сільськогосподарських 

культур в різних ґрунтово-кліматичних зонах України [2, 4-7, 9, 11]. 

Оптимізація доз та строків внесення добрив під зернові та зернобобові 

культури в різних грунтово-кліматичних умовах. Доцільність та ефективність 

кореневих та позакореневих підживлень. 

Оптимізація доз та строків внесення добрив під олійні, баштанні, бульбо- 

та коренеплодні культури. Застосування добрив при зрошенні. Вплив добрив на 

якість продукції. 

Оптимізація доз, строків та способів внесення добрив під овочеві 

культури. Вимоги до тепличних ґрунтів. Особливості розробки системи 

удобрення овочевих культур захищеного грунту. Гідропоніка. Вплив добрив на 

якість овочевої продукції. 

Особливості поглинання та накопичення елементів живлення у 

багаторічних культур. Особливості внесення добрив та потреба плодово-

ягідних культур і винограду в елементах живлення у різних ґрунтово-

кліматичних зонах. Плодовий розсадник. Внесення добрив під ягідні культури. 

Удобрення виноградників.  

Обґрунтування доцільності внесення гною, макро-, мікродобрив, 

бактеріальних та гумінових препаратів для підвищення урожайності та 

поліпшення якості продукції 

Тема 13. Екологічні вимоги до системи удобрення в умовах 

відкритого та захищеного ґрунту [2, 3, 6, 9, 11].  

Екологічні аспекти хімізації землеробства. ГДК токсичних сполук.  

Екологічна експертиза мінеральних добрив.  Вплив добрив на якість 

сільськогосподарської продукції. Шляхи попередження надходження  

полютантів з добривами в грунт та  організм людини.  

Система удобрення та регламент застосування добрив в органічному 

землеробстві. Агрохімічні основи технології вирощування екологічно чистої 

продукції.  
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин ба-

лів лк лр    сем.  СРС 

Змістовий модуль 1.: «Система застосування добрив як окрема галузь 

агрохімії, її визначення, складові частини та значення» 

1 

Лекція  1 
Система удобрення, умови її 

ефективності 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 

Визначення фізичних 

властивостей добрив 

- 2 - - 2,0 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до лабораторної 

роботи 1 

- - - 5 1,0 

2 

Лекція  2 

Визначальні фактори 

ефективності застосування 

макродобрив під 

сільськогосподарські 

культури 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 2 

Визначення якісного складу 

макродобрив 

- 2 - - 2,0 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до лабораторної 

роботи 2 

- - - 5 1,0 

Лекція  3 
Ефективність застосування 

мікродобрив під с/г культури 

2 - - -  

Лабораторна 

робота 3 

Рослинна діагностика живлення 

рослин 

- 2 - - 2,0 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до лабораторної 

роботи 3 

- - - 5 1,0 

3 

Лекція  4 

Визначальні фактори 

ефективності застосування 

органічних добрив і гумінових 

препаратів під с.-г. культури 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 4 

Організація і технологія 

заготівлі, зберігання і внесення 

органічних добрив 

- 2 - - 2,0 

Самостійна 

робота 4 

Підготовка до лабораторної 

роботи 4 

- - - 5 1,0 

4 

Лекція  5 

Бактеріальні добрива та 

умови ефективного їх 

застосування 

2 - 

 

- - - 

Лабораторна 

робота 5 

Розрахунок балансу гумусу в 

ґрунті 

- 2 - - 2,0 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до лабораторної 

роботи 5 

- - - 5 2,0 
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4 

Лекція  6 
Добрива на основі сировини 

природного походження 

2 - - -  

Лабораторна 

робота 6 

Визначення доз вапна при 

вапнуванні кислих ґрунтів 

- 2 - - 2,0 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до лабораторної 

роботи 6 

- - - 5 2,0 

5 

Лекція  7 Хімічна меліорація ґрунтів 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 7 

Визначення доз гіпсу для 

меліорації солонцевих ґрунтів 

для забезпечення підвищення 

урожайності 

- 2 - - 3,0 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до лабораторної 

роботи 7 

- -  5 2,0 

6 

  

Самостійна 

робота  8 

Підготовка до ПМК-1 - - - 12 - 

ПМК-1 
Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовний модуль І –  75 год. 14 14 - 47 35 

Змістовий модуль 2.: «Сучасні системи удобрення 

сільськогосподарських культур» 

7 

Лекція  8 

Основні умови ефективності 

сучасних систем удобрення    

с.-г. культур 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 8 

Визначення норм внесення 

добрив за результатами 

польових дослідів 

- 2 - - 3,0 

Самостійна 

робота 8 

Підготовка до лабораторної 

роботи 8 

 

- - - 7,0 - 

Лекція  9 

Основні умови ефективності 

сучасних систем удобрення    

с.-г. культур (продовження) 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 9 

Визначення потреби в 

мінеральних добривах за 

нормативами затрат елементів 

живлення на одиницю продукції 

- 2 - - 3,0 

Самостійна 

робота 8 

Підготовка до лабораторної 

роботи 8 

- - - 7 - 

8 Лекція 10  

Методи визначення 

раціональних норм внесення 

добрив  під с.-г. культури як 

невід’ємна складова сучасних 

систем удобрення 

 

2 - - -  
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Лабораторна 

робота 10 

Визначення доз добрив за 

комплексного агрохімічного 

окультурення ґрунтів (КАХОП) 

- 2 - - 3,0 

Самостійна 

робота 10 

Підготовка до лабораторної 

роботи 10 

- - - 7  

9 

Лекція  11 

Сучасні системи удобрення  

с/г культур в різних грунтово-

кліматичних зонах України 

2  - - - 

Лабораторна 

робота 11 

Розрахунок норм внесення 

добрив на запланований врожай 

- 2 - - 2,0 

Самостійна 

робота 11 

Підготовка до лабораторної 

роботи 11 

- - - 7  

Лекція  12 

Сучасні системи удобрення  

с/г культур в різних грунтово-

кліматичних зонах України 

(продовження) 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 12 

Розрахунок очікуваного балансу 

поживних речовин у сівозміні 

- 2 - - 2,0 

Самостійна 

робота 12 

Підготовка до лабораторної 

роботи 12 

- - - 7 - 

10 

Лекція  13 
Екологічні вимоги до систем 

удобрення с.-г. культур 

2 - - -  

Лабораторна 

робота 13 

Складання щорічного плану 

заготівель і закупок  

добрив в господарстві 

- 2 - - 2,0 

Самостійна 

робота 13 

Підготовка до лабораторної 

роботи 13 

- - - 7 - 

11 НП - - - - - - 

12,13 

Самостійна 

робота 14 

Підготовка до ПМК-2    9  

ПМК-2 
Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 2 

- - - - 10 

Всього за змістовний модуль ІІ – 75 год. 12 12 - 51 35 

Екзамен  30 

Всього з навчальної дисципліни  - 150 год. 100 

 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1  

 

1. Мета та завдання  дисципліни «Система удобрення» 

3. Біологічні особливості культур по відношенню до використання 

поживних елементів. 

4. Динаміка використання  поживних елементів різними культурами. 
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5. Основні положення при складанні системи удобрення 

сільськогосподарських культур 

6. Фактори, що впливають на ефективність мінеральних добрив. 

7. Асортимент та склад азотних, фосфорних та калійних добрив.  

8. Сучасні прийоми та прилади для застосування мінеральних добрив 

9.  Недоліки і переваги місцевих мінеральних добрив. 

10.  Особливості застосування гумінових добрив. 

11.  Особливості застосування нетрадиційних добрив природного 

походження 

12. Характеристика бактеріальних добрив. Умови їх ефективного 

застосування. 

13.  Характеристика вапняним матеріалів. 

14. Методика розрахунку доз вапна  

15. Методика розрахунку доз гіпсу 

16. Визначення фізичних властивостей добрив. 

17. Якісний аналіз мінеральних добрив. 

18. Кількісний аналіз мінеральних добрив. 

19. Рідкі комплексні добрива, їх властивості і застосування 

20. Складні комплексні добрива, їх властивості і застосування.  

21. Правила змішування мінеральних добрив.  

22. Особливості застосування мікродобрив у різних грунтових умовах 

23. Хелатні форми мікроелементів, їх переваги та недоліки.  

24. Витратні статті та надходження у структурі балансу поживних 

елементів 

25. Види балансу поживних речовин 

26. Алгоритм розрахунку балансу гумусу. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

27. Методи визначення мінеральних добрив з використанням результатів 

польових дослідів.  

28. Балансово-розрахункові методи встановлення норм добрив. 

29. Розрахунок норм добрив по запасу поживних речовин в грунті.  

30. Розрахунок норм добрив на прибавку врожайності. 

31. Визначення норм добрив з використанням нормативів балансу 

поживних речовин за сівозміну.  

32. Строки внесення добрив. 

33. Застосування добрив в умовах зрошення. 

34. Агротехнічні вимоги до якості внесення добрив. 

35. Принципи оптимізації системи удобрення сільськогосподарських 

культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон України. 

36. Діагностика живлення рослин і застосування добрив. 

37. Розрахунок вмісту поживних речовин в органічних добривах. 
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38. Особливості удобрення культур овочевої сівозміни. 

39. Методи визначення доз добрив на підставі узагальнених даних з 

емпіричними дозами добрив. 

40. Методи визначення доз добрив на підставі узагальнених даних з 

використанням балансових розрахунків. 

41. Методика визначення оптимальних доз мінеральних добрив в 

агроценозі при їх обмежених ресурсах з метою отримання запланованих 

урожаїв.  

42. Принципи оптимізація складових системи удобрення основних 

сільськогосподарських культур.   

43. Складання щорічного плану заготівель і закупок добрив в 

господарстві. 

44.  Екологічна експертиза добрив. 
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