
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 1.3.6; 

2. Назва: Діагностика живлення та стратегія удобрення; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський);  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ященко Л.А, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• планувати та проводити заходи ґрунтової та рослинної діагностик; 
• аналізувати результати стратегічної та оперативної ґрунтових діагностик; 
• проводити дослідження мінерального складу рослин (кількісний, якісний аналіз);  
• користуватися експрес-методами для встановлення рівня забезпеченості елементами живлення; 
• визначати дефіцит елементів живлення у рослин за ознаками їх візуального стану; 
• використовувати методи встановлення норм добрив при розробці системи живлення культур 
• корегувати дози системи живлення рослин відповідно результатів діагностики об’єктів. 
• обґрунтовувати строки і способи живлення рослин із урахуванням результатів діагностики. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, поточні контрольні заходи, 

залік.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: ґрунтознавство, основи 

наукових досліджень. 

12. Зміст курсу: Теоретичні і методологічні основи живлення рослин та її роль у підвищенні 
продуктивності с.-г. культур. Ґрунтова діагностика як основа організації раціонального кореневого 
живлення рослин. Рослинна діагностика, суть, завдання, методи. Хімічна діагностика, її суть, 
завдання і види. Метеорологічна діагностика. Методи встановлення норм добрив. Стратегія 
використання добрив. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Агрохімічний аналіз ґрунту, рослин і добрив на лабораторно-практичних заняттях з агрономічної 
хімії: навч. посібник / І.М. Карасюк, О.М. Геркіял, М.В. Незвига та ін.; За ред. І.М. Карасюка. - Київ: 
НІЧЛАВА, 2001. – 192 с. 
2. Марчук І.У. Діагностика живлення рослин: підручник / І.У. Марчук, Н.М. Бикіна, Н.П. Бордюжа. – 
К.: Компринт, 2018. – 268 с. 
3. Марчук І.У. Добрива та їх використання: підручник / І.У. Марчук, В.М. Макаренко, В.Є. 
Розстальний – К., 2015. –263 с. 
4. Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення: підручник / Гофман Дж., Ван Влімпут О., Бьоме М., 
Городній М. та ін. / За ред. М.М. Городнього. – К.: Арістей, 2004. – 288 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
15 год. лекцій, 15 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи викладання: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль (40 балів): залік  тестовий в кінці 5-го семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, захист лабораторних робіт письмово та усно.  

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри агрохімії,  

ґрунтознавства та землеробства                                                         Колесник Тетяна Миколаївна, 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE  
«NUTRITION DIAGNOSTICS AND FERTILIZER STRATEGY» 

1. Code: 1.3.6; 
2. Title: Nutrition diagnostics and fertilizer strategy 

3. Type: The selective 

4. Higher education level: І (Bachelor Degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when the discipline is studied: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 3,0; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Yashchenko, Liudmyla A., 

Ph.D. in Agriculture, Associate Professor 

9. Results of studies: after studying the discipline the student should be able to: 

• plan and conduct the soil and plant diagnostics activities; 

• analyze the results of the strategic and operational soil diagnostics; 

• conduct researches of the mineral composition of plants (quantitative, qualitative analysis); 

• use express methods to determine the level of nutrient supply; 

• determine the deficiency of nutrients in plants based on the visual status; 

• use the calculated methods of the fertilizer rates determination in the plant nutrition strategy; 

• adjust the doses of the plant nutrition by the results of soil and plant and meteorology diagnostics; 

• argument the methods and terms of plants nutrition considering the results of diagnosis. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Soil Science, Basics of the Scientific 

Research. 

12. Course contents: Theoretical and methodological bases of the plant nutrition and its role in the 

productivity of agricultural products improving. Soil diagnostics as basis for the rational plant nutrition 

organization. Plant diagnostics, essence, tasks, methods. Chemical diagnostics, its essence, tasks and types. 

Meteorological diagnostics. Methods for the fertilizer rates calculate. The strategy of the plant nutrition. 

13. Recommended literature: 
1. Agrochemical analysis of soil, plants and fertilizers in laboratory-practical classes in agronomic 

chemistry: manual / I.M. Karasiuk, O.M. Herkial, M.V. Ignorance, etc.; Edited I.M. Karasiuk. - Kyiv: 

NICHLAVA, 2001. - 192 p. 

2. Marchuk I.U. Diagnosis of plant nutrition: manual / I.U. Marchuk, N.M. Bikina, N.P. Bordyuzha. - K .: 

Comprint, 2018 - 268 p. 

3. Marchuk I.U. Fertilizers and their use: manual / I.V. Marchuk, V.M. Makarenko, V.E. Rozstalny - K., 

2015. –263 p. 

4. Soil quality and modern fertilization strategies: manual / J. Hoffman, O. Van Vlimput, M. Böhme, M. 

Horodnii, et al. / Edited M.M. Horodnii. - K.: Aristey, 2004. - 288 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
15 hours of lectures, 15 hours of laboratory lessons, 60 hours of independent work. Total – 90 hours.   

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual research tasks, group research tasks, 

multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final control (40 points): test’s credit at the end of the 5th semester. 

    Current control (60 points): testing, questioning    

16. Language of teaching: Ukrainian. 
Head of the Department of Agrochemistry,  

Soil Science and Agriculture                                                                                                       T.M. Kolesnyk,  

Ph. D. in Agriculture, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


