
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код.  
2. Назва. Агрохімсервіс 

3. Тип. Вибірковий. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання. 5-й. 

6. Семестр. 10. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. О.О. Олійник, к.с.- г.н., доцент. 

9. Результати навчання. Оволодіння теоретичними основами агрохімічного 

забезпечення та обслуговування сільськогосподарських підприємств, товаровиробника, 

формування навичок із дослідження та застосування засобів хімізації у технологічних 

процесах вирощування сільськогосподарської продукції, збереження та підвищення 

родючості ґрунтів з урахуванням природних умов, ринку виробництва, застосування 

агрохімікатів та вирощування сільськогосподарських культур, здійснення контролю стану 

ґрунтів і результатів застосування засобів хімізації. Вміння використовувати результати 

менеджменту і маркетингу для розширення послуг, агрохімічного забезпечення та 

обслуговування, визначати і завойовувати ринок та партнерів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи – модульний контроль. 

11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
«Агрохімія», «Агрофармакологія», «Економіка сільського господарства», «Механізація, 

електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва». 

12. Зміст курсу. Агрохімічний моніторинг, паспортизація земель і вивчення 

ефективності застосування нових агрохімікатів. Особливості економічних відносин між 

товаровиробником і сферою агрохімічного сервісу. Роль і місце менеджменту в сфері 

агрохімічного забезпечення та обслуговування. Основи маркетингу в АПК. Напрями 

агрохімічного забезпечення та обслуговування. Планування і прогнозування виробництва 

на підприємствах аграрного сервісу. Спеціалізація в сфері аграрного сервісу. Економіка і 

організація агрохімічного сервісу. 

13. Рекомендовані навчальні видання.  

1. Економіка та організація аграрного сервісу / за ред. П.О. Мосіюка. – К.: ІАЕ УААН, 

2001. – 510 с. 

2. Данилко В.К. Агрохімічний сервіс: реалії та перспективи: монографія / В.К. 

Данилко, Л.В. Тарасович. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 256 с. 

3. Созінов О.О. Методика суцільного грунтово–агрохімічного моніторингу 

сільськогосподарських угідь / О.О. Созінов, Б.С. Пристер – К. : Вища школа, 1994. – 162 с. 

4. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель 

(методично – нормативне забезпечення) /за ред. В.П. Патики і О.Г. Тараріко – К.: МАП, 

2002. – 295с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 69 год. самостійної роботи. Разом – 105 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: залік в кінці 10 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, підготовка доповіді. 

16. Мова викладання. Українська. 
В.о. завідувача кафедри                                                                   С. С. Трушева, к.с.-г.н., доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Code. 
2. Title. Agrochemical service. 

3. Type.  The selective  

4. Level of High Education. MSc (2nd cycle) level 

5. Academic year. V. 

6. Semester. II 

7. Credits. 4. 

8. Lecturer name, academic degree and position. Oksana Oleinik, PhD, Associate professor. 

9. Results of studies. 

Mastering the theoretical basics of agrochemical provision and maintenance of agricultural 

enterprises, producers; forming the skills of research and the use of chemicals in manufacturing 

processes cultivation of agricultural products, maintaining and improving soil fertility on the 

basis of natural conditions, market production, using of agrochemicals and crop growing, 

monitoring the soil conditions and results of chemicals using. The ability to use the results of 

management and marketing services for the expansion of agrochemical service, to identify and 

conquer the market and the partners. 

10. Forms of Studies. Lectures, practical lessons, Practical work, students individual work 

11. Mandatory previous educational disciplines. 

"Agropharmacology", "Agricultural economy", "Agrochemistry ", “Mechanization and 

Electrification of Agricultural Production” 

12. Contents. 

Agrochemical monitoring, land certification and the study of the efficacy of new agrochemicals. 

Features of economic relations between producers and agrochemical service area. Role of 

management in the field of agricultural chemistry service. Principles of Marketing in agriculture. 

Directions of the agrochemical support and maintenance. Planning and forecasting of production 

at enterprises of the agricultural service. Specialization in the field of agricultural services. 

Economics and Organization of agrochemical service. 

13. Recommended literature. 

1. Economics and Organization of the Agricultural Service / ed. P.O.Mosiyuk. - K .: IAE 

Agrarian Sciences, 2001. - 510 p. 

2. Danylko, V.K. Agrochemical service: realities and prospects: Monograph / V.K. Danylko, 

L.V. Tarasovych. - Zhytomyr: ZSTU, 2012. - 256 p. 

3. Sozinov, A.A. Methods of soil agrochemical continuous monitoring of agricultural land / A.A. 

Sozinov, B.S. Pryster. - K .: High School - 1994 - 162 p. 

4. Agroecological monitoring and certification of agricultural land (methodically - regulatory 

support) / Ed. V.P. Putyck, O.G. Tatariko - K .: IPEA, 2002. - 295s. 

14. Planned activities and teaching methods 
20 hours Lectures, 16 hours Practical work, 69 h. Independent work. Together - 105 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 : test, at the end of the 10 th semester. 

Current control (100 points): testing, survey, report preparation. 

16. Teaching language. Ukrainian. 

 

 

Acting department head                                                     S. Trusheva, PhD, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


