
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код. ПП.12 
2. Назва. Агрохімія 
3. Тип. Обов’язковий 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна. 3-й. 
6. Семестр. 6. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Фурманець О. А., к.с.-г.н., доцент 
9. Результати навчання. Формування у студента теоретичних основ та практичних 

навичок визначення основних видів добрив та меліорантів, проведення агрохімічного 
аналізу ґрунтів, розробки системи удобрення сільськогосподарських культур на основі 
раціональних способів їх застосування. 

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

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни.  
«Ґрунтознавство з основами геології», «Землеробство», «Хімія», «Біохімія рослин», 

«Часткове ґрунтознавство». 
12. Зміст курсу. 

Предмет, історія агрохімічної науки. Значення добрив у підвищенні врожаїв, поліпшенні 
якості сільськогосподарської продукції та підвищенні родючості ґрунту. Хімічний склад і 
живлення рослин та фізіологічні основи застосування добрив. Теоретичні основи 
формування врожаю та основні закони агрохімії. Агрохімічні властивості основних типів 
ґрунтів. Фізіологічні основи застосування добрив. Мікродобрива та ефективність їх 
застосування. Гірничо-хімічна сировина для виробництва фосфорних добрив.  Фосфорні 
добрива та ефективність їх використання.  Класифікація та властивості мінеральних 
добрив. Азотні добрива  Калійні добрива та ефективність їх використання. Комплексні 
(багатобічні) добрива. Кальцієві, сірчані, магнієві і залізні мінеральні добрива. Органічні 
добрива та ефективність їх використання.  Сидерати як важливий фактор поповнення 
поживних речовин у ґрунті. Нетрадиційні види добрив та ефективність їх використання. 
Органо-мінеральні добрива. Регулятори росту та ефективність їх використання.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Городній М. М. Агрохімія. / М. М. Городній та ін. – К. : Вища школа. – 1995. – 525 с. 
2. Карасюк І. М.  Агрохімія. / І. М. Карасюк – К. : Вища школа. – 1995. – 470 с. 
3.Смирнов П. М. Агрохимия. / П. М. Смирнов, Є. А. Муравин. - М. : Агропромиздат. –  1967. –583 
с. 
4. Радов А. С. Практикум по агрохимии. / А. С. Радов, И. В. Пустовой, А. В. Корольков. – М. : 
Колос. – 1978. – 350 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
38 год. лекцій, 36 год. лабораторних робіт, 88 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 6 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 
16. Мова навчання. Українська. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Index 3.10 
2. Title. Agrochemistry. 
3. Type.  The normative 
4. Level of High Education. BSc (1st cycle) level 
5. Academic year. III. 
6. Semester. ІI 
7. Credits. 4.5. 
8. Lecturer name, academic degree and position. Oleg Furmanets, PhD, Senior Lecturer. 
9. Results of studies  
The formation of theoretical foundations and practical skills in identifying basic types of fertilizers and 
meliorants, agrochemical soil analysis, developing fertilizing system for different crops on the basis of 
rational methods of their use. 
10. Forms of Studies. Lectures, practical lessons, laboratory work,  students individual work 
11. Previous mandatory educational disciplines. 
"Soil Science with the Basics of Geology", "Farming", "Chemistry", "Plant Biochemistry", "Partial Soil 
Science" 
12. Contents. 
Subject and history of agrochemical science. The value of fertilizer in yield increasing, the improvement 
of  the quality of agricultural products and soil fertility increasing. The chemical composition of fertilizers 
and physiological bases of fertilizer application. Theoretical foundations of crop productivity and the 
basic laws of Agricultural Chemistry. Agrochemical properties of the main types of soils. Physiological 
basis of fertilizers application. Microelements and effectiveness of their application. Chemical raw 
materials for the phosphate fertilizers production. Classification and properties of fertilizers. Phosphate 
fertilizers and efficiency of their use.  Nitrogen fertilizers. Potash fertilizers and efficiency of their use. 
Complex (multilateral) fertilizers. Calcium, sulphur, magnesium and iron fertilizers. Organic fertilizers 
and efficiency of their use. Green manure as an important factor to replenish soil nutrients. Alternative 
types of fertilizers. Organic fertilizers. Growth regulators and efficiency of their use. 
13. Recommended literature 
1. Ogorodny, M. et al. Agrochemistry. / MM Ogorodny etc. -. M .: Higher School. - 1995. - 525 p. 
2. Karasyuk, I.M. et al. Agrochemistry. / IM Karasyuk - M .: Higher School. - 1995. - 470 p. 
3.Smirnov, P.M., Muravin, E.A. Agrochemicals. / Smirnov, E.A., Muravin,. M. .: Agropromizdat. - 1967. 
-583 p. 
4. A. Radov, Pustovoy, I.V., Korol'kov, A.  Workshop on agro-chemicals. / A. Radov, I.V. Pustovoy A.V. 
Korol'kov. - M .: Kolos. - 1978. - 350 p. 
5. Vlasyuk, P.A. Biological elements in plant life. / P.A. Vlasyuk. - M: Naukova Dumka. - 1969. - 515 p. 
6. Cook, D. The system of fertilizer to maximize yields. / D. Cook - M .: Kolos. - 1975. - 415 p. 
7. Mineev, V.. Gryzlov, V.P. and others. Complex fertilizers. / V.G. Mineev, V. Gryzlov - M:. 
Agropromizdat. - 1986. - 252 p.12.  
14. Planned activities and teaching methods 
38 hours Lectures, 36 hours. Practical work, 88 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 6th semester. 
Current control (60 points): testing, survey, report preparation. 
16. Teaching language: Ukrainian. 
 

Acting department head                                                                         S. Trusheva, PhD, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


