
Дисципліна Ампелографія 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів – «Фізіологія рослин», «Плодівництво», «Виноградарство», 

та інші.  

Що буде вивчатися Студенти отримують знання з будови, біології, фізіології та 

екології виноградної рослини та вміти їх творчо використовувати у 

технологічному процесі розмноження і виробництва винограду.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент 

буде: 

знати: 

‒ стан і перспективи розвитку виноградарвства в країні; 

‒  біологію виноградної рослини; 

‒  екологію винограду; 

‒  технологію вирощування садивного матеріалу; 

‒  технологію закладання промислового виноградника; 

‒  формування і обрізування кущів винограду; 

‒  обробіток ґрунту на виноградниках; 

‒  зрошення виноградників; 

‒  систему удобрення виноградних насаджень; 

‒  шкідників і хвороби винограду, системи захисту від них; 

‒  сільськогосподарські машини і знаряддя, які застосовуються на 

виноградниках; 

‒  ампелографію і селекцію; 

‒  технологію збирання врожаю. 

вміти: 

‒  роз’яснювати процеси, які проходять у рослині; 

‒  організувати виробництво і вирощування садивного матеріалу; 

‒  організувати закладання і експлуатацію виноградних 

насаджень; 

‒  проводити необхідні розрахунки по елементах технології; 

‒  створювати форми і проводити обрізування кущів винограду, 

встановлювати їх навантаження; 

‒  застосовувати операції з зеленими частинами кущів винограду; 

‒  виконувати відповідні розрахунки і застосовувати добрива на 

виноградниках; 

‒  визначати шкідників і хвороби, проводити розрахунки і 

застосовувати системи захисту; 

‒  складати перелік технологічних операцій; 

‒  визначати сорти, проводити апробацію, масову і клонову 

селекції; 

‒  організовувати збирання урожаю. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

 ПРН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних 

розділів природничих і математичних наук в обсязі, необхідному 

для володіння відповідними навичками в садівництві і 

виноградарстві. 

ПРН 13. Проектувати та організовувати заходи вирощування 

винограду відповідно до діючих вимог. 

ПРН 15. Планувати економічно вигідне виробництво винограду.  

ПРН 17. Володіти знаннями і навичками, необхідними для 



вирішення виробничих завдань, пов’язаних з професійною 

діяльністю. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Інтегральна компетентність 

Здатність розв'язувати фахові спеціалізовані складні задачі та 

практичні проблеми професійної діяльності у садівництві і 

виноградарстві або у процесі навчання, що передбачає 

застосування положень і методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК 1. Здатність використовувати базові знання зі спеціалізованих 

підрозділів аграрної науки (плодівництво, овочівництво, 

виноградарство, ягідництво, грибівництво, рослинництво, 

землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, грунтознавство, 

механізація, захист рослин).  

СК 3. Здатність використовувати на практиці основні біологічні і 

агротехнологічні концепції, правила і теорії, пов’язаних з 

плодовими, овочевими рослинами і виноградом.  

СК 5. Здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати 

теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у 

галузі садівництва та виноградарства.  

СК 7. Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та 

засоби захисту винограду, з урахуванням їхніх хімічних і фізичних 

властивостей та впливу на навколишнє середовище.  

СК 8. Здатність використовувати факти і досвід новітніх сучасних 

досягнень у садівництві і виноградарстві.  

СК 9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік  

 

 


