
 



 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень, назва освітньої 

програми 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

20  Аграрні 

науки та продовольство” 

 

Обов'язкова 

Модулів – 2  

Спеціальність: 203 

Садівництво і 

виноградарство 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 
2022-й 2022-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

8-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4год  

самостійної роботи 

студента – 6 год 

Освітній рівень: перший 

(бакалаврський) 

 

Освітня програма 

«Садівництво та 

виноградарство  

 18год. 6год. 

Практичні, семінарські 

- 6 год. 

Лабораторні 

 34 год. - год. 

Самостійна робота 

68 год. 78 год. 

Розрахункова робота  

Вид контролю: екзамен 

 

2.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни.  Опанування здобувачами вищої освіти основ комплексу 

знань, умінь та навичок з овочівництва закритого грунту для застосування в 

професійній діяльності у сфері агрономії, спрямованих на вирішення 

комплексних завдань з організації і технології виробництва високоякісної 

екологічно безпечної тепличної овочевої продукції та збалансованого 

природокористування через теоретичне та практичне навчання. 

Курс „Овочівництво закритого грунту" має на меті поглиблення і 

розширення знань студентів в питаннях технології вирощування овочів і розсади 

у теплицях, способів формування врожаю на шпалері, живлення рослин при 

вирощуванні їх на грунті та методом гідропоніки, систем забезпечення теплом, 

водою, поживними речовинами, вуглекислим газом, захисту рослин від хвороб та 

шкідників, системи дренажу, знезаражування субстрату, конструкцій, інвентаря 

та ін. 

 



Завдання дисципліни. Дати студенту необхідні знання для набуття таких 

навичок: 

1. визначати обсяги вирощування тепличних овочевих культур з врахуванням 

вимог ринку збуту; 

2. визначити перелік культур для конвеєрного надходження на ринок якісних 

свіжих овочів протягом року; 

3. визначатися зі строками сівби та технологічними прийомами вирощування 

овочів у спорудах закритого ґрунту; 

4.  раціонально використовувати культиваційні споруди, інші приміщення 

тепличних комбінатів, виробничого та побутового призначення;  

5. своєчасного реагування на зміни параметрів мікроклімату, живлення, захисту 

рослин з тим, щоб довести їх до оптимального рівня; 

6. організації збору товарного врожаю залежно від стиглості і призначення 

овочевої продукції зі збереженням її якості; 

7. практикувати впровадження нових розробок у виробництво. 

 

Компетентності: 

 

Загальні компетентності бакалавра із садівництва та виноградарства - здатності 

до реалізації навчальних та соціальних завдань: 

 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

 4. Навички здійснення безпечної діяльності. 

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

6. Здатність працювати в команді. 

7. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

 8. Розуміння вимог до діяльності за спеціальністю «Садівництво та 

виноградарство», зумовлених забезпеченням сталого розвитку України. 

 

Фахові компетентності бакалавра із садівництва та виноградарства - здатності 

до реалізації професійних обов’язків за видами професійних робіт: 

 1. Здатність обирати та використовувати базові знання зі спеціалізованих 

підрозділів аграрної науки. 

 2. Практично використовувати навички з вирощування посадкового матеріалу і 

розмноження овоче-баштанних рослин у відкритому і закритому ґрунті та грибів. 

3. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, 

правил і теорій, пов’язаних з овочевими рослинами. 

4. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів овочевих 

рослин для розв’язання виробничих технологічних задач. 

 5. Оцінювання, інтерпретація і синтез теоретичної інформації та практичних 

виробничих і дослідних даних в області овочівництва. 

 6. Обчислювальні навички та  навички обробки дослідних даних, пов’язаних із 

інформацією з овочівництва. 



 7. Уміння науково-обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту 

рослин, з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на 

навколишнє середовище. 

 8. Використання фактів і досвіду новітніх сучасних досягнень в овочівництві. 

 9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 10. Розуміння фундаментальних основ і використання практичних навичок 

вирощування овочевих культур. 

 

Програмні результати навчання 

1. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної 

підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи в галузі 

садівництва та виноградарства. 

2. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем 

відповідно до зональних умов.  

3. Проектувати та організовувати технологічні процеси  вирощування 

насіннєвого та посадкового матеріалу плодоовочевих культур та винограду 

відповідно до встановлених вимог. 

4. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування овоче-

баштанної продукції та грибів відповідно до діючих вимог. 

5. Володіти знаннями і навичками, необхідними для вирішення виробничих 

завдань, пов’язаних з професійною діяльністю. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.  Біологічні основи овочівництва закритого грунту 

Тема 1. Сучасний стан та перспективи розвитку тепличного овочівництва.  

Тема 2. Будова та призначення споруд закритого грунту, види субстрату та їх 

характеристика 

Тема 3. Мікроклімат у теплиці. Вимоги овочевих рослин до умов 

вирощування у спорудах закритого грунту 

Тема 4. Особливості вирощування розсади на різних субстратах у сучасних 

спорудах закритого грунту. 

Тема 5.  Культурозміни у культиваційних  спорудах закритого грунту. 

 

Модуль 2.  

Змістовний модуль 2.  

Технологія вирощування огірка у спорудах закритого грунту 

Тема 6. Технологія вирощування огірка у зимовій теплиці залежно від 

культурозміни та виду субстрату. 

Тема 7. Особливості вирощування огірка у плівковій теплиці  

Змістовний модуль 3.  

Технологія вирощування помідора  у зимовій теплиці 

Тема 8. Технологія вирощування помідора у плівковій теплиці. 

Тема 9. Особливості вирощування помідора у зимовій  теплиці залежно від виду 

субстрату. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб с.р л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  Біологічні основи овочівництва закритого грунту 

Тема 1. Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

тепличного овочівництва 

8 2   6      2 

Тема 2. Будова та призначення 

споруд закритого грунту, види 

субстрату та їх характеристика 

16 2  6 8      6 

Тема 3. Мікроклімат у теплиці. 

Вимоги овочевих рослин до 

умов вирощування у спорудах 

закритого грунту 

16 2  6 8  2  2  10 

Тема 4. Способи вирощування 

овочевих рослин у теплиці 

10 2  2 6      8 

Тема 5. Культурозміни та 

принцип їх складання у 

культиваційних  спорудах 

закритого ґрунту. 

12 -  4 8      8 

Разом за змістовим модулем 1 62 8  18 36  2  2  34 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Технологія вирощування огірка у спорудах закритого грунту 

Тема 5. Технологія 

вирощування огірка у зимовій 

теплиці залежно від 

культурозміни та виду 

субстрату 

20 4  4 12  2 2   16 

 Тема 6. Особливості 

вирощування огірка у плівковій 

теплиці 

14 2  4 8      10 

Разом  34 6  8 20  2 2   26 

 

Змістовний модуль 3 Технологія вирощування помідора у спорудах закритого грунту 

 

Тема 8. Технологія 

вирощування помідора у 

плівковій теплиці 

 2  2 6   2   18 

Тема 8. Технологія 

вирощування помідора в зимовій 

теплиці залежно від виду 

субстрату. 

20 4  2 6  2    18 

Разом за ЗМ3 20 4  4 12  2 2    

Розрахункова робота 4           

Всього годин 
120 18  30 68  6 6   78 

 



5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Будова та призначення споруд закритого грунту для 

вирощування овочів 

1 

2 Вимоги овочевих рослин до умов вирощування 1 

3 Біологічні особливості та технологія вирощування огірка 

у зимових теплицях 

0,5 

4 Біологічні особливості та технологія вирощування 

помідора  у зимових теплицях 

0,5 

 Разом 3 

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Особливості будови плівкових аркових та блокових 

теплиць 

2 

 Особливості будови зимових аркових та блокових 

теплиць 

4 

1 Розрахунок доз мінеральних добрив під овочеві рослини 

у спорудах закритого ґрунту 

4 

2 Регулювання водного режиму для овочевих рослин у 

спорудах закритого ґрунту 

4 

3 Розрахунок витрат тепла культиваційними спорудами 

для обігріву теплиць 

4 

4 Морфологічні ознаки районованих гібридів огірка для 

закритого грунту і особливості формування рослин 

різного типу 

2 

 

5 
Розробити технологічний план вирощування огірка в 

зимово-весняному або літньо-осінньому оборотах. 

4 

6 Підбір гібридів, способи формування рослин залежно 

від типу куща. Умови регулювання генеративного та 

вегетативного розвитку рослин томату 

2 

7 Розробити технологічну схему вирощування помідора  

на продукт в зимово-весняному або літньо-осінньому 

оборотах зимової теплиці 

4 

 Всього 34 

 

 

 

 

 



7. Самостійна робота для студентів заочної форми навчання 

 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 
1 Сучасний стан та перспективи розвитку тепличного 

овочівництва  

2 

2 Конструкції споруд закритого грунту, будівництво та 

експлуатація 

6 

3 Вимоги до умов вирощування овочевих рослин у спорудах 

закритого грунту 

6 

4 Види субстратів для вирощування овочів їх класифікація 

та характеристика.  

4 

5 Особливості вирощування розсади у сучасних спорудах 

закритого грунту  

8 

6 Принцип складання культурозміни залежно від виду 

культиваційних споруд 

8 

 7 Особливості формування рослин та технологія 

вирощування огірка у  спорудах закритого грунту на 

різних субстратах. 

26 

8 Технологія вирощування помідора у  спорудах закритого 

грунту на різних субстратах. 

18 

 Всього годин 78 

 

8. Індивідуальні завдання (реферат) 

 

1. Біологічні особливості овочевих рослин, що вирощуються у спорудах 

закритого ґрунту 

2. Харчова та біологічна цінність овочів, вирощених у закритому ґрунті 

3. Класифікація теплиць, їх будова та строки експлуатації. 

4. Субстрати для вирощування овочевих  рослин за малооб’ємною технологією 

особливості вирощування помідора у подовженій культурі. 

 

9.Методи контролю 

 

Контроль засвоєння навчального матеріалу та володіння студентами 

знаннями, вміннями і навичками з дисципліни  здійснюється  за допомогою 

контрольних робіт, рефератів, усного опитування, розрахункова робота  

 Підсумковий контроль – екзамен 

 

 

 

 

 



10.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

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 

 



11. Розподіл балів, які отримують студенти 

ЗМ Форма 

контролю 

Тематика заняття Годин Оцінка за сумою балів Сума балів 

3 4 5 

Модуль I 

ЗМ1 індив Будова та призначення плівкових аркових і блокових теплиць 2 3 4 5 3-5 

ЗМ1 індив Будова та призначення зимових ангарних і блокових теплиць 2 3 4 5 3-5 

ЗМ1 Індив. 

завдання 

Розрахунок доз мінеральних добрив під овочеві рослини при 

вирощуванні в спорудах закритого грунту 

 2 3,0 4,0 5,0 3,0-5,0 

ЗМ1 Індив завд Регулювання водного режиму для овочевих рослин у спорудах 

закритого грунту 

2 3 4 5 3-5 

ЗМ1 Індив. завд Розрахунки тепла для обігріву споруд закритого грунту 2 3,0 4,0 5,0 3,0-5,0 

ЗМ1 тести Вимоги овочевих рослин до мікроклімату в спорудах закритого 

грунту. 

1 3,0 4,0 5,0 3,0-5,0 

  ВСЬОГО ЗА МОДУЛЬ 1  18-30 БАЛІВ 

  Модуль ІІ  

ЗМ2   Морфологічні ознаки районованих гібридів огірка для закритого 

грунту і особливості формування рослин різного типу 

 

2 

3 4 5 3-5 

ЗМ 

2 

Індив. 

Завд,  

 Розробити технологічний план вирощування огірка в зимово-

весняному або літньо-осінньому культурооборотах. 

4 3,0 4,0 5,0 3,0-5,0 

ЗМ2 тести Біологічні особливості та технологія вирощування огірка 0,5 7 9 10 7-10 

ЗМ 3    Підбір гібридів, способи формування рослин залежно від типу куща. 

Умови регулювання генеративного та вегетативного розвитку рослин 

томату  

2 3 4 5 3-5 

ЗМ 

3 

Індив. 

завдання 

Розробити технологічну схему вирощування помідора у зимовій 

теплиці 

4 3 4 5 3.0-5,0 

ЗМ3 тести Біологічні особливості та технологія вирощування помідора у 

закритому грунті 

0,5 7 8 10 7-10 

  Всього за ІІ модуль 24    26-40 балів 

  Разом      44-70 балів 

 ЕКЗАМЕН 30 балів 

  ВСЬОГО ЗА СЕМЕСТР 60-100б  



 

12. Методичне забезпечення 

 

1.  Улянич О.І. Ковтунюк З.І. Методичні вказівки до виконання лабораторно-

практичних занять з дисципліни «Овочівництво закритого ґрунту» 

студентами факультету плодоовочівництва екології та захисту рослин зі 

спеціальності 203  «Садівництво i виноградарство».  Умань.  2016. 20 с. 

2. Лихацький В.І. Овочівництво. Практикум / В.І.Лихацький, О.І.Улянич, 

З.І.Ковтунюк, Г.Я.Слободяник та ін.. Київ, 2012. 385 с. 
4. Презентації до лекцій (електронний варіант) 

 

Рекомендована література: 
 

Основна: 

1.  Вдовенко С.А. Овочівництво закритого грунту. Практикум: Навчальний 

посібник/ С.А.Вдовенко, В.М.Чернецький, О.І.Улянич, І.І.Паламарчук. 

Вінниця. 2017. 136 с. 

2. Овочівництво: Практикум / В.І.Лихацький, О.І.Улянич, М.В.Гордій, 

З.І.Ковтунюк, Г.Я.Слободяник та ін.. Вінниця:  ФОП Бондарець С.С., 2012. 

451 с. 

3. Іваненко П.П. , Прилипка О.В. Закритий грунт. К.: Урожай, 2001. 358 с. 

4.  Лихацький В.І., Бургарт Ю.С., Васянович В.Д. Овочівництво.  К.: Урожай, 

1996.  І і ІІ том 

5.  Прилипка О.В. Тепличне овочівництво.  К.: Урожай, 2002. 255 с.  

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

закритого і відкритого грунту . Ч. 1, «Закритий грунт». ПП «Нова книга», 

2008. 368 с. 

 

Допоміжна: 

1. Алиев Э.А., Смирнов Н.А. Технология возделывания овощных  культур и 

грибов в защищенном грунте. М.: Агропромиздат,1987. 350с. 

2. Барабаш О.Ю. Овочівництво.  К.: Вища школа, 1994. 374с. 

3. Брызгалов В.А. Справочник по овощеводству. Л.: Колос, 1982.  511с. 

4. Справочник бригадира овощевода защищенного грунта (Составитель 

Смирнов Н.А.) - М.: Россельхозиздат, 1980. 191с. 

5. Шишко Г.Г. и др. Теплицы и тепличные хозяйства. К.: Урожай, 1993. 422с. 

6. Буклети, журнали, рекомендації, проспекти.
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