
Дисципліна Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства 

Рівень ВО другий (магістерський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 
здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів – «Плодівництво», «Овочівництво», «Виноградарство» та 

інші. 
Що буде вивчатися Упродовж вивчення дисципліни у майбутнього фахівця 

формуються теоретичні знання з історії розвитку садових і 

овочевих рослин, їх відношення до факторів навколишнього 

середовища, практичні знання з історії технології вирощування 

плодів і овочів. Завдання дисципліни: пізнання, походження 

овочевих рослин, індивідуального розвитку рослин, опанування 

історії розвитку технології вирощування розсади, підготовки 

ґрунту, сівби (висаджування), догляду за ґрунтом і рослинами, 

зміни сортименту, особливостей збирання врожаю та його 

товарної доробки. У різні періоди розвитку суспільства. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент 

буде знати: 

 наукові основи історії садівництва і овочівництва; 

  осередки походження садових і овочевих рослин; 

 значення цих знань для подальшого пізнання вимог рослин та 

створення сприятливих умов для їх вирощування. 

 зміни, що відбулися у вирощуванні відповідних садових і 

овочевих культур, у будові насіння і способі передпосівної 

підготовки, строках сівби, схемах сівби і висаджування розсади, 

нормах висіву насіння; заходах боротьби з шкідниками, 

хворобами та бур’янами; 

 -знати різницю між новими і старими сортами і гібридами 

садових і овочевих рослин; 

  знати історію розвитку сільськогосподарської техніки, 

призначеної для вирощування садових і овочевих культур; 

 історію технологій вирощування садових і овочевих культур у 

закритому і відкритому ґрунті. 
Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Аналізувати основні етапи і закономірності історичного 

розвитку для формування громадської позиції. 

ПРН 2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти. 

ПРН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні 

досягнення у галузі садівництва та виноградарства. 

ПРН 10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та 

спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному для 

спеціалізованої професійної роботи у галузі садівництва та 

виноградарства. 

ПРН 11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення 

виробничих проблем відповідно до зональних умов. 

ПРН 17. Володіти знаннями і навичками, необхідними для 

вирішення виробничих завдань, пов’язаних з професійною 

діяльністю. 
Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(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 4. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних 

процесів плодових, овочевих рослин і винограду для розв’язання 

виробничих технологічних задач, у т.ч. для їх зберігання і 

переробки. 

СК 5. Здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати 

теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у 

галузі садівництва та виноградарства. 

СК 8. Здатність використовувати факти і досвід новітніх сучасних 

досягнень у садівництві і виноградарстві. 
Інформаційне 

забезпечення 
Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації. 

Форма проведення 

занять 
лекції, лабораторно-практичні 

Семестровий 

контроль 
залік 

 


