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1. Код. ПП.05 
2. Назва. Система застосування добрив. 
3. Тип. Вибірковий. 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання. 4 
6. Семестр. 1 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС. 4,5. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Польовий В.М., д.с.-г.н., професор. 
9. Результати навчання. Надання студентам теоретичних знань і формування 
професійних умінь з раціонального використання добрив та хімічних меліорантів з 
врахуванням кліматичних умов зони, властивостей ґрунтів, біологічних особливостей 
живлення сільськогосподарських культур, чергування культур у сівозміні, властивостей 
добрив та досягнень науки. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 
підготовка, контрольні заходи – модульний контроль та екзамен. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Ґрунтознавство з 
основами геології», «Агрохімія», «Землеробство», «Рослинництво», «Часткове 
ґрунтознавство», «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського 
виробництва». 
12. Зміст курсу.  
Поняття системи удобрення та її основні завдання. Фізіологічні основи застосування 
добрив. Основні прийоми внесення добрив. Основні умови ефективного застосування 
добрив. Хімічна меліорація ґрунтів в умовах інтенсивного землеробства. 
Методи визначення норм добрив. Річні плани застосування добрив. 
Особливості живлення та удобрення основних польових культур. Особливості систем 
удобрення в сівозмінах основних ґрунтово-кліматичних зон України. 
Застосування добрив та охорона навколишнього середовища. Економічна та енергетична 
ефективність застосування добрив. 
13. Рекомендовані навчальні видання.  
1. Агрохімія: підручник / [М.М. Городній, А.Г. Сердюк, В.А. Копілевич та ін.]; за ред. 
М.М. Городнього. – К.: Арістей, 2008. – 936 с.  
2. Лісовал А.П. Система застосування добрив: підручник / Лісовал А.П., Макаренко 
В.М., Кравченко С.Н. – К.: Вища школа, 2002. – 317 с.  
3. Довідник по удобренню сільськогосподарських культур / за ред. П.О. Дмитренка, 
Б.С. Носка. – К.: Урожай, 1997. – 208 с. 
4. Удобрення польових культур при інтенсивних технологіях вирощування / за ред. 
А.Я. Буки, Г.Г. Дуди. – К.: Урожай, 1990. – 206 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 26 год. практичних робіт, 106 год. самостійної роботи. Разом – 162 год. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 
засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий, в кінці 7 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, підготовка доповіді. 
16. Мова викладання. Українська. 
 

В.о. завідувача кафедри                                                               С. С. Трушева, к.с.-г.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code. PP.05 
2.Title. System of Fertilizers’ Use. 
3. Type. Variative. 
4. Level of High Education. BSc (1st cycle) level 
5. Academic year. 4 
6. Semester. I. 
7. Credits. 4,5. 
8. Lecturer name, academic degree and position. Volodymyr Poljovuy, Doctor of Agricultural Sciences, Professor. 
9. Results of studies. Providing students with theoretical knowledge and formation of the professional skills of 
rational use of fertilizers and chemical ameliorants considering the climatic conditions of zone, soil properties, 
biological peculiarities of nutrition of crops, alternation of crops in crop-rotation, properties of fertilizers and 
scientific advances. 
10. Forms of Studies. Lectures, practical lessons, Practical work,  students individual work. 
11. Mandatory previous educational disciplines. «Soil Science with Principles of Geology», «Agrochemistry», 
«Farming», «Plant Growing», «Partial Soil Science», «Mechanization, Electrification and Automation of 
Agricultural Production». 
12. Contents. The notion of fertilizer system and its main tasks. Physiological basis of fertilizer's application. The 
basic techniques of fertilizing. Main conditions of the effective fertilizer's use. Chemical amelioration of soils in 
conditions of intensive farming. 
Methods for determining the fertilizer's norms. Annual planes of the fertilizer use. 
Peculiarities of nutrition and fertilization of the basic field crops. Peculiarities of the fertilizer systems in the crop-
rotations of the main Ukrainian soil-climatic zones. 
The use of fertilizers and protection of the environment. The economic and energy efficiency of fertilizer use. 
13.Recommended literature. 
1. Agricultural chemistry: textbook / [M.M. Ogorodny, A. Serdyuk, V.A. Kopilevich et al.]; ed. N.N. Ogorodnyj. - 
M: Aristeas, 2008. - 936 p.. 
2. Lisoval, A.P. Fertilizer application system: a textbook / Lisoval, A.P., Makarenko, V.M., Kravchenko, S.N. - M:. 
Vyssha shkola, 2002. - 317 p. 
3. Reference fertilization of crops / ed. P.A. Dimitrenko, B.S. Nosok. - By: Urozhay, 1997. - 208 p. 
4. Fertilizer field crops under intensive cultivation technology / ed. A. I. Buki, G.G. Doody. . - By: Urozhay, 1990. - 
206 p. 
14. Planned activities and teaching methods 
30 hours Lectures, 26 hours. Practical work, 106 h. Independent work. Together - 162 hours. Methods: interactive 
lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 
15. Evaluation methods and criteria. 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final test (40 points): exam test, at the end of the 7th semester. 
Current control (60 points): testing, survey, report preparation. 
16. Teaching language. Ukrainian. 
 
Acting department head                                                                         S. Trusheva, PhD, Associate Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


