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Загальний опис навчальної дисципліни 

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.  

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 

виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися 

на них; систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й 

вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-

дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під 

час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної 

роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної 

доброчесності. 
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Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Система удобрення, умови її ефективності. 

2. Визначальні фактори ефективності застосування макродобрив під 

сільськогосподарські культури. 

3. Ефективність застосування мікродобрив під с/г культури. 

4. Визначальні фактори ефективності застосування органічних добрив і 

гумінових препаратів під сільськогосподарські культури. 

5. Бактеріальні добрива та умови ефективного їх застосування. 

6. Добрива на основі сировини природного походження.  

7. Хімічна меліорація ґрунтів.  

8-9. Основні умови ефективності сучасних систем удобрення 

сільськогосподарських культур  

10. Методи визначення раціональних норм внесення добрив  під с/г 

культури як невід’ємна складова сучасних систем удобрення  

11-12. Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур в 

різних ґрунтово-кліматичних зонах України. 

13. Екологічні вимоги до систем удобрення с.-г. культур 

 

 Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Визначення фізичних властивостей добрив 

2. Визначення якісного складу макродобрив 

3. Рослинна діагностика живлення рослин 

4. Організація і технологія заготівлі, зберігання і внесення органічних 

добрив 

5. Розрахунок балансу гумусу в ґрунті 

6. Визначення доз вапна при вапнуванні кислих ґрунтів 

7. Визначення доз гіпсу для меліорації солонцевих ґрунтів для 

забезпечення підвищення урожайності 

8. Визначення норм внесення добрив за результатами польових дослідів 

9. Визначення потреби в мінеральних добривах за нормативами затрат 

елементів живлення на одиницю продукції 

10. Визначення доз добрив за методом КАХОП 

11. Розрахунок норм внесення добрив на запланований врожай 

12. Розрахунок очікуваного балансу поживних речовин у сівозміні 

13. Складання щорічного плану заготівель і закупок добрив в 

господарстві 
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