
Дисципліна 
Овочівництво і плодівництво 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів – фізіологія рослин, селекція сільськогосподарських 

культур, агрометеорологія, ґрунтознавство, землеробство, 

механізація в рослинництві, , та інші. 

Що буде вивчатися Під час вивчення дисципліни «Овочівництво і плодівництво» 

студент отримає знання про овочеві, плодові і ягідні культури і 

технології їх вирощування, їхнє місце і роль в екологічній 

системі, закономірні зв’язки з факторами зовнішнього 

середовища, а також отримання практичних умінь та навичок з 

овочівництва і плодівництва. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент 

буде: 

знати: 
- стан і перспективи розвитку овочівництва і плодівництва; 

- основні районовані сорти овочевих і плодових культур 

згідно з реєстром сортів рослин України, ботанічний склад і 

класифікацію овочевих та плодових культур, їх морфологічні 

ознаки і біологічні особливості, способи розмноження; 

- адаптивність до факторів зовнішнього середовища; 

- закономірності росту, розвитку і плодоношення культур; 

- сучасні технології виробництва екологічно чистої продукції 

в різних природно-кліматичних зонах; 

- шляхи і способи поліпшення якості продукції; способи 

скорочення енергоємності і капіталомісткості виробництва; 

вміти: 
- визначати основні овочеві культури за насінням, сходами і 

продуктивними органами; 

- визначати потребу в біопаливі, грунтосумішках для споруд 

закритого ґрунту при вирощуванні розсади; 

- складати сівозміни для відкритого ґрунту та культурозміни 

для закритого ґрунту; 

- визначати норму висіву насіння овочевих культур; 

- складати агротехнічну частину технологічної карти 

інтенсивних технологій вирощування овочевих культур, 

визначати кількість і типи плодових утворень, їх вік; 

- визначати потребу у садивному матеріалі і проводити 

розмітку ділянки під сад; 

- складати календарні агротехнічні плани (технологічні 

карти) по догляду за плодовими насадженнями; 

- проектувати закладання плодових і ягідних насаджень для 

господарств із різною формою власності; 

- здійснювати біологічний контроль за станом плодових 

насаджень і керувати процесами формування врожаю; 

- забезпечувати високу економічну ефективність 

впровадження технологій і їх екологічну чистоту. 

Чому можна ПРН 5. Здатність демонструвати знання і розуміння 



навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

основ фізики, хімії, ботаніки, мікробіології, генетики, фізіології 

рослин та екології в обсязі, необхідному для освоєння загально- 

та спеціалізовано-професійних дисциплін; 

ПРН 6. Здатність використовувати статистичні методи 

опрацювання даних у сільськогосподарському виробництві; 

ПРН 7. Здатність володіти на операційному рівні 

методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, а 

також культивування об’єктів і підтримання стабільності 

агроценозів із збереження природного різноманіття; 

ПРН 10. Проектування й організація заходів 

вирощування високоякісної сільськогосподарської продукції 

відповідно до діючих вимог; 

ПРН 12. Здатність ефективно планувати час для 

отримання необхідних результатів; 

ПРН 13. Здатність до результативної роботи в колективі; 
Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

СК 1 Базові знання зі спеціалізованих предметів з 

агрономії (селекція сільськогосподарських культур, 

агрометеорологія, ґрунтознавство, землеробство, механізація в 

рослинництві, т. інше); 

СК 5. Вміння застосовувати знання та розуміння 

фізіологічних процесів сільськогосподарських рослин для 

розв’язання виробничих технологічних задач; 

СК 8. Навички безпечного використання агрохімікатів і 

пестицидів, з урахуванням їхніх хімічних і фізичних 

властивостей, а також впливу на навколишнє середовище; 

СК 9. Концептуальні знання, набуті під час навчання та 

професійної діяльності, зокрема знання сучасних досягнень з 

агрономічних спеціальностей; 

СК 10. Здатність розв’язувати широке коло проблем та 

задач під час вирощування сільськогосподарських культур, 

шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання 

як теоретичних, так і практичних методів; 

СК 12. Мати достатні фахові компетентності, щоб 

претендувати на первинні посади з агрономічних 

спеціальностей. 

 

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 

Лекційні, лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальні 

завдання 

Семестровий 

контроль 

Залік  

 

 

 

 

 

 


