
 

 

 

 



 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни баштанництво 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів – 3 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки 

та продовольство» 

Вибіркова 

Модулів – 1 

спеціальність  203 

«Садівництво та 

виноградарство»  

Рік підготовки: 

Змістових  

модулів – 3 

2022 2021 

Семестр 

Загальна 

кількість годин 

– 90 

2-й 1-й 

Лекції 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 

4,2 

самостійна 

робота 

студента – 3,3 

Освітній рівень: 

перший 

бакалаврський 

 

 

 

Освітня програма: 

Садівництво та 

виноградарство 

16 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 8 год. 

 

Самостійна робота 

44 год. 78 год. 

Вид контролю:  

залік, контрольна робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мета і завдання дисципліни 



 

Баштанництво за характеристикою навчальної дисципліни належить до 

вибіркової  дисципліни у плані підготовки фахівців із спеціальності ОКР 

«Бакалавр» з виробництва баштанних культур відкритого і закритого ґрунту з 

врахуванням досвіду зарубіжних країн. 

При вивченні дисципліни у майбутнього фахівця формуються 

теоретичні знання з класифікації, походження та поширення, біології 

розвитку, цвітіння та запилення баштанних рослин, їх відношення та вимоги 

до факторів навколишнього середовища, практичних знань у технології 

вирощування баштанних культур в умовах відкритого і закритого грунту. 

Мета дисципліни: ознайомити майбутніх спеціалістів з видовим та 

сортовим складом баштанних культур, які поширені на території України, 

дати глибокі знання з технології вирощування баштанних культур у 

відкритому і закритому ґрунті різних кліматичних зон України, сприяти 

формуванню у студентів наукового підходу до роботи. Пізнання студентом 

природи баштанних рослин, їх походження, знання індивідуального розвитку 

рослин, біології цвітіння та запилення, опанування технології вирощування 

розсади, підготовки ґрунту, сівби (садіння), догляду за ґрунтом і рослинами, 

правильного вибору сорту, збирання врожаю та його товарної доробки. 

Завдання дисципліни баштанництва є об'єднання знань студентів в 

єдиний технологічний процес з врахуванням глибоких знань біології 

розвитку баштанних культур для досягнення кінцевого результату одержання 

високого та якісного врожаю. 

 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

При складанні робочої програми були враховані відповідні дисципліни, 

які повинні забезпечити перелік знань: 

Ботаніка, біологія — будова органів рослин, їх видозміна, біологія 

цвітіння і запліднення, насіння. 



Ґрунтознавство - бонітет ґрунтів, їх будова і типи та їх можливість 

використання при вирощуванні овочів. 

Землеробство - побудова сівозмін, системи обробітку ґрунту, методи 

боротьби з бур'янами. 

Агрохімія - види добрив, їх застосування, розрахунки норм внесення 

добрив, способи внесення добрив. 

Меліорація - зрошення баштанних рослин, розрахунки зрошувальних і 

поливних норм, зрошувальні машини і системи. 

Фізика - оптичне випромінювання, устаткування для створення штучних 

умов освітлення. 

Механізація овочівництва та автоматизація сільськогосподарського 

виробництва - машини, комплектування агрегатів для обробітку грунту, 

установка сівалок на норму висіву, саджалок на крок садіння, регулювання 

глибини оранки, культивації, сівби насіння, зрошення, збирання врожаю. 

Технологія переробки та зберігання – консервування, сушіння, методи 

переробки та основні способи зберігання продукції. 

Захист рослин (фітопатологія, ентомологія, хімічний захист) способи 

застосування пестицидів, встановлення концентрацій, розведення. 

Фізіологія рослин – фотосинтез, процеси, що відбуваються в рослинах їх 

регулювання. 

Інтегральна компетентність – здатність розв'язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі 

баштанництва під час професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування положень і методів відповідної науки, які 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Програмні результати навчання: 

ПР 6. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних 

процесів рослин в обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та 

професійних дисциплін.  



ПР 8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, а також культивування об’єктів і підтримання 

стабільності плодоовочевих агроценозів із збереженням природного 

різноманіття.  

ПР 10. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих 

проблем відповідно до зональних умов. 

ПР 13. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування 

овоче-баштанної продукції відповідно до діючих вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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

джерел. 

Фахові компетентності 

ФК 1. Здатність обирати та використовувати базові знання зі 

спеціалізованих підрозділів аграрної науки.  

ФК 2. Практично використовувати навички з вирощування посадкового 

матеріалу плодових, ягідних культур і винограду, розмноження овоче-

баштанних рослин у відкритому і закритому ґрунті та грибів.  

ФК 3. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних 

концепцій, правил і теорій, пов’язаних з овочевими та баштанними 

рослинами. 

ФК 10. Розуміння фундаментальних основ і використання практичних 

навичок вирощування овочевих і баштанних культур. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Тенденції і перспективи розвитку 

баштанництва в Україні та різних країнах світу 

Тема 1. Вступ. Світовий досвід вирощування баштанних культур в 

Україні. Предмет «Баштанництво» та його значення в АПК України. Історія 

розвитку та сучасний стан галузі. Народногосподарське значення баштанних 

культур. Заходи, які проводяться в рамках участі вітчизняних і зарубіжних 

фахівців у сфері баштанництва. Періодичні видання, які висвітлюють основні 

питання технології вирощування баштанних культур та світовий досвід їх 

вирощування.  

Тема 2. Класифікація, походження та поширення баштанних культур. 

Ботанічна класифікація, морфологічні особливості малопоширених 

баштанних культур, європейський ринок баштанних культур. Ріст і розвиток 

баштанних культур. Онтогенез рослин та його фази. Біологія цвітіння і 

запилення. Зв'язок між формою плоду і типом квітки.  

 

Змістовий модуль 2. Вимоги баштанних культур до умов 

навколишнього середовища 

Тема 3. Тепловий, світловий, водний та поживний режими. Вимоги 

рослин до тепла в різні фази онтогенезу. Методи підвищення холодо- та 

жаростійкості рослин. Способи оптимізації теплового режиму у відкритому 

та закритому ґрунті. Відношення баштанних культур до світла в різні фази 

розвитку. Методи регулювання світлового та повітряно-газового режиму. 

Водний режим та методи його регулювання. Ґрунтове живлення баштанних 

культур та методи його оптимізації 

 

Змістовий модуль 3. Технологічні заходи вирощування баштанних 

культур у відкритому ґрунті 

 



Тема 4. Технологія вирощування столових кавунів. Типи баштанництва. 

Вибір площі та місце в сівозміні. Обробіток ґрунту та застосування добрив. 

Передпосівна підготовка насіння. Строки, схеми та техніка сівби кавунів. 

Догляд за посівами та збирання врожаю.  

Технологічні заходи вирощування дині у відкритому ґрунті. Місце у 

сівозміні. Обробіток ґрунту та застосування добрив. Підготовка насіння і 

сівба. Догляд за посівами і збір врожаю 

Особливості технології вирощування різних видів гарбуза. Місце у 

сівозміні. Обробіток ґрунту та застосування добрив. Підготовка насіння і 

сівба. Догляд за посівами і збір врожаю 

 

Тема 5. Теплично-парникова культура баштанних культур 

Вирощування баштанних культур у зимових теплицях. Підготовка споруди. 

Вирощування розсади. Агротехніка вирощування 

Вирощування баштанних культур у плівкових теплицях. Підготовка 

ґрунту. Вирощування розсади. Агротехніка вирощування 

Технологія вирощування баштанних культур в парниках та 

малогабаритних спорудах закритого грунту. Підготовка споруд до 

експлуатації. Висаджування розсади. Агротехніка вирощування 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістовних модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п с.р. л п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Тенденції і перспективи розвитку баштанництва в 

Україні та різних країнах світу 

Тема 1. Вступ. Тенденції і 

перспективи розвитку баштанництва в 

Україні та різних країнах світу. Світовий 

досвід вирощування баштанних культур в 

Україні. Предмет «Баштанництво» та його 

значення в АПК України. Історія розвитку 

та сучасний стан галузі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Народногосподарське значення баштанних 

культур. Заходи, які проводяться в рамках 

участі вітчизняних і зарубіжних фахівців у 

сфері баштанництва. Періодичні видання, 

які висвітлюють основні питання 

технології вирощування баштанних 

культур та світовий досвід їх 

вирощування.  
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Тема 2. Класифікація, походження та 

поширення баштанних культур. Ботанічна 

класифікація, морфологічні особливості 

малопоширених баштанних культур, 

європейський ринок баштанних культур. 

Ріст і розвиток баштанних культур. 

Онтогенез рослин та його фази. Біологія 

цвітіння і запилення. Зв'язок між формою 

плоду і типом квітки. 
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16 

Разом за змістовим модулем 1  38 6 10 16  1 2 36 

Змістовий модуль 2.  

Тема 3. Вимоги баштанних культур до 

умов навколишнього середовища. 

Тепловий, світловий, водний та поживний 

режими. Вимоги рослин до тепла в різні 

фази онтогенезу. Методи підвищення 

холодо- та жаростійкості рослин. Способи 

оптимізації теплового режиму у 

відкритому та закритому ґрунті. 

Відношення баштанних культур до світла 

в різні фази розвитку. Методи 

регулювання світлового та повітряно-

газового режиму. Водний режим та 

методи його регулювання. Ґрунтове 

живлення баштанних культур та методи 

його оптимізації. 

        

Разом за змістовим модулем 2 20 4 6 6  1 1 20 

Змістовий модуль 3         

Тема 4.  
Технологічні заходи вирощування 

баштанних культур у відкритому грунті. 

Технологія вирощування столових 

кавунів. Типи баштанництва. Вибір площі 

та місце в сівозміні. Обробіток ґрунту та 

застосування добрив. Передпосівна 

підготовка насіння. Строки, схеми та 

техніка сівби кавунів. Догляд за посівами 

та збирання врожаю. Технологічні заходи 

вирощування дині у відкритому грунті. 

Місце у сівозміні. Обробіток грунту та 

застосування добрив. Підготовка насіння і 

сівба. Догляд за посівами і збір врожаю. 

Особливості технології вирощування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



різних видів гарбуза. Місце у сівозміні. 

Обробіток грунту та застосування добрив. 

Підготовка насіння і сівба. Догляд за 

посівами і збір врожаю 

Тема 5.  
Теплично-парникова культура баштанних 

культур. Вирощування баштанних культур 

у зимових теплицях. Підготовка споруди. 

Вирощування розсади. Агротехніка 

вирощування. Вирощування баштанних 

культур у плівкових теплицях. Підготовка 

ґрунту. Вирощування розсади. 

Агротехніка вирощування. Технологія 

вирощування баштанних культур в 

парниках та малогабаритних спорудах 

закритого грунту. Підготовка споруд до 

експлуатації. Висаджування розсади. 

Агротехніка вирощування 
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10 

Разом за змістовим модулем 3 32 6 14 22  2 6 22 

Разом 90 16 30 44 90 4 8 78 

 

5. Теми самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назви теми Кількість годин 

денна заочна 

1 Географічні осередки походження і поширення 

рослин кавуна, дині, гарбуза та малопоширених 

баштанних культур 

2 4 

2 Ботанічна класифікація, морфологічні особливості 

малопоширених баштанних культур, європейський 

ринок баштанних культур. 

2 4 

3 Ріст і розвиток баштанних культур. Онтогенез 

рослин та його фази   

2 6 

4 Біологія цвітіння і запилення баштанних культур. 

Типи квіток у баштанних культур, особливості їх 

будови. Роль бджолозапилення у підвищенні їх 

врожайності. Зв'язок між формою плоду і типом 

квітки. 

2 4 

5 Вимоги баштанних культур до умов навколишнього 

середовища. Тепловий, світловий, водний та 

поживний режими. 

3 4 

6 Вимоги рослин до тепла в різні фази онтогенезу. 

Методи підвищення холодо- та жаростійкості 

рослин. Способи оптимізації теплового режиму у 

відкритому та закритому ґрунті. 

3 4 

7 Відношення баштанних культур до світла в різні 

фази розвитку. Методи регулювання світлового та 

3 4 



повітряно-газового режиму. 

8 Водний режим та методи його регулювання. 3 4 

9 Ґрунтове живлення баштанних культур та методи 

його оптимізації. 

3 4 

10 Особливості вирощування рослин кавуна, дині та 

гарбуза у відкритому ґрунті. 

3 4 

11 Технологія вирощування столових кавунів. Типи 

баштанництва. 

3 4 

12 Вибір площі та місце в сівозміні. Обробіток ґрунту та 

застосування добрив. 

2 4 

13 Догляд за посівами та збирання врожаю. 

Технологічні заходи вирощування дині у відкритому 

грунті. 

2 4 

14 Особливості вирощування рослин кавуна та дині для 

отримання раннього врожаю для висаджування під 

тимчасовим плівковим укриттям 

1 4 

15 Оптимальна температура в період росту і розвитку 

баштанних рослин. Фактори, що забезпечують 

жаростійкість та посухостійкість рослин кавуна, 

дині, гарбуза та інших рослин. Вплив тривалості 

світлового дня на рослини баштанних культур та їх 

реакція на інтенсивне освітлення. Чутливість рослин 

кавуна, дині, гарбуза до реакції ґрунтового розчину. 

 Реакція на внесення органічних і мінеральних 

добрив та потреба рослин в елементах живлення 

залежно від фази росту 

4 4 

16 Морфологічні ознаки, біологічні особливості та 

елементи технології вирощування рослин люфи, 

лагенарії, момордики, бенінкази. 

2 8 

17 Сучасні сорти та гібриди кавуна, дині та гарбуза та їх 

характеристика 

4 8 

Разом 44 78 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назви теми Кількість годин 

денна заочна 

1 Морфологічні та біологічні особливості та 

ознайомлення з основними та малопоширеними 

видами баштанних культур 

4 1 

2 Морфологічні та біологічні особливості насіння  

баштанних культур 

4  

3 Колекція насіння. Розпізнавання насіння 2 1 

4 Ботаніко-біологічні особливості кавуна столового та 4 1 



характеристика основних районованих сортів 

5 Складання агротехнічного плану вирощування 

кавунів столових у відкритому ґрунті 

4 1 

6 Класифікація, ботаніко-біологічні особливості та 

характеристика основних районованих сортів дині 

4 1 

7 Складання агротехнічного плану вирощування дині у 

відкритому ґрунті 

4 1 

8 Класифікація, ботаніко-біологічні особливості різних 

видів гарбуза та характеристика основних 

районованих сортів 

2 1 

9 Складання агротехнічного плану вирощування 

гарбуза у відкритому ґрунті 

2 1 

Разом 30 8 

 

 

7. Методи навчання: Навчальним планом вивчення баштанництва 

передбачено забезпечити відповідність методики навчання, контролю та 

оцінювання кредитно-модульної та модульно-рейтингової системи 

організації навчального процесу. Відповідно до положення вищої школи і 

навчальних планів підготовки студентів, основними формами навчання 

дисципліни є читання лекцій, практичних занять, самостійної та 

індивідуальної роботи студентів. За основними дидактичними завданнями в 

рамках вивчення дисципліни баштанництво використовуються методи 

оволодіння знаннями, формування умінь і навичок. За джерелом знань  

використовуються  наочні, практичні методи навчання та демонстраційні 

зразки. 

В рамках вивчення дисципліни «Баштанництво» відповідно поставленим 

завданням та плану на реалізацію вирішення цих завдань, передбачено 

проведення:  

лекцій, як провідної форми теоретичного навчання та формування основ 

для наступного засвоєння студентами навчального матеріалу. За 

структурою заплановані лекції поділяються на вступні, тематичні, заключні, 

оглядові, установчі. Для проведення лекцій планується використання 



мультимедійного комплексу для наочного відображення представленого 

матеріалу; 

практичні та індивідуальні заняття, модульні контрольні роботи та 

домашні контрольні роботи студентів заочної форми навчання, підсумковий 

залік, як провідні форми контролю та оцінювання знань, навичок та вмінь. 

У процесі підготовки і проведення лекційних занять з курсу 

баштанництва необхідно сприяти набуттю і розвитку навичок, необхідних 

для застосування в практичній роботі овочівника. 

 Критеріями оцінки лекції мають бути: 

– зміст лекції 

– методика читання лекції 

– керівництво роботою студентів 

– лекторські дані викладача 

– результати лекції 

На практичних заняттях з баштанництва планується засвоєння 

практичних навиків, здійснюється тестування студентів за відповідною 

темою. В кінці заняття викладач підсумовує виконану роботу і дає завдання 

для підготовки до наступного практичного заняття; 

Особлива увага буде звернена на самостійну роботу студентів із теми 

напередодні заняття. Вона полягає в опрацювання матеріалів лекцій, а 

також в підготовці до виконання та захисту робіт під час практичних занять 

та підсумкового контролю з модулів. Саме заняття потрібно розглядати як 

специфічний вид самостійної роботи, яка проводиться у формі дослідного 

виконання лабораторно-практичних робіт у послідовності вивчення модулів 

навчальних програм. 

 

8. Методи контролю: під час викладання предмету реалізуються 

поточний, тематичний, модульний контроль. Метод усної співбесіди 

використовується у процесі допуску студента до виконання лабораторної 

роботи, а також після опрацювання студентом пропущеної лекції, на 



індивідуальних заняттях. Поточний контроль та практична перевірка знань 

студентів здійснюється у ході лабораторних занять. Об’єктами поточного 

контролю знань студентів є систематичність та активність роботи на 

семінарських заняттях, а також виконання модульних завдань. Тематичний 

(модульний) контроль – метод оцінювання виконання модульних завдань. 

Оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули 

студенти після опанування тем певного модуля. Модульний контроль 

проводиться у вигляді відповідей на тестові питання. 

Успіхи студента із вивчення дисципліни за підсумками поточного 

контролю сумарно оцінюються максимально 100 балами. Підсумковий 

контроль вивчення предмету «Баштанництво»  виставляється у формі 

заліку. 

 

9. Розподіл балів за змістовними модулями дисципліни 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Змістовий модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
100 20 15 15 25 25 

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 



0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

9. Методичне забезпечення:  

1. Накльока О.П. Баштанництво / Накльока О.П., Кецкало В.В. Методичні 

вказівки для виконання лабораторно-практичних занять студентами факультету 

плодоовочівництва, екології та захисту рослин денної форми навчання  за 

спеціальністю 203 Садівництво та виноградарство  ОР „Бакалавр” – Умань, 2020. 

31 с. 

2. Накльока О.П. Баштанництво. Методичні вказівки до самостійного 

вивчення навчальної дисципліни та завдання для виконання контрольної 

роботи студентами заочної форми навчання факультету плодоовочівництва, 

екології та захисту рослин. Умань, УНУС, 2016. 15 с. 

 

10. Рекомендована література 

Основна література 

1. Лихацький В.І. Овочівництво. практикум / Лихацький В.І., Улянич О.І., 

Гордій М.В. та ін.– Вінниця, 2012.– 452 с. 

3. Лихацький В.І. Баштанництво. - К.: Вища школа, 2002.-165 с. 

4. Лимар А.О. Баштанництво. – Херсон, 2005. – 218 с. 

5. Белик В.Ф. Бахчевые культуры. – М.: Колос, 1975. – 271 с. 

6. Белик В.Ф. Бахчеводство. – М.: Колос, 1982. –175 с. 

7. Семеринова Н.Г. Агротехника бахчевых культур. – М. Россельхозиздат, 

1978. – 104 с. 

8. Яровий Г.І., Романов О.В. Овочівництво: навч.посібн. Харків: ХНАУ, 

2017. 376 с. 



9. Гіль Л.С., Пашковський А.І., Суліма Л.Т. Сучасні технології овочівництва 

закритого і відкритого грунту. Ч.2. Відкритий грунт. Навчальний посібник. 

Вінниця: Нова книга, 2008. 

10. Барабаш О.Ю., Тараненко Л.К., Сич З.Д. Біологічні основи овочівництва. 

Київ, Арістей, 2005. 341 с. 

Допоміжна література 

1. Барабаш О.Ю. Овочівництво. -К. :Вища школа, 1994.- 373 с. 

2. Накльока О.П. Нітрати в баштанних // Ж-л «Плантатор», №2, 2017. – 

С.125-126. 

3. Накльока О.П. Кавун із розсади // Ж-л «Плантатор», №2, 2017. – С.116-117. 

4. Біологічні особливості і вирощування малопоширених овочів: навч. посіб. / 

О.І. Улянич, С.А. Вдовенко, З.І. Ковтунюк, В.В. Кецкало, Г.Я. Слободяник, 

С.В. Щетина, А.Г. Тернавський, О.П. Накльока, Н.В. Воробйова, Л.В. 

Сорока, В.С. Кравченко, І.А. Діденко. – Умань: Видавець „Сочінський 

М.М.”, 2018. – 282 с. 

5. Захист рослин. Терміни і поняття: навч. посібн. / Ж.П.Шевченко, 

І.І.Мостов'як та інші; За ред. канд. біолог. Наук Ж.П.Шевченко та канд.с.-г. 

наук І.І.Мостов'яка.  Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2019. - 408 с. 

6. Накльока О.П. Способи вирощування кавуна столового в Лісостепу 

України // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференщї 

«Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та 

застосування добрив», – Умань, 2017. 

7. Накльока О.П. Умови підвищення якості плодів кавуна  // Технологічні 

аспекти вирощування часнику, інших цибулевих і сільськогосподарських 

рослин: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

присвяченої 95-річниці створення кафедри овочівництва (21–22 вересня 2017 

р.). – Умань: ВПЦ „Візаві”, 2017.– С. 54-56. 

8. Сучасні технології в овочівництві / За ред. К.І.Яковенка. – Харків, 

ІОБУААН, 2001.- 126 с. 

9. Болотских А.С.Овощи Украины – Харьков: Орбита, 2001.- 1088 с. 



10. Приліпка О.В. Тепличне овочівництво. –  К.Урожай, 2002. 
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http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/246/24.pdf 
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11. Зміни робочої програми у 2021 р. 

1. Змінено титульний лист робочої програми із зазначенням назви 

освітньої програми та галузі знань, а також гаранта освітньої програми як 

кінцевої особи , що затверджує робочу програму. 

2. Більш детально розписано пункт «Місце дисципліни в структурно-

логічній схемі підготовки фахівців» 

3. Детально розписано пункти «Методи навчання» та «Методи 

контролю». 

4. Оновлено пункт «Методичне забезпечення», додано методичні 

вказівки, видані у 2020 році. 

5. Оновлено розділ «Рекомендована література». 
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