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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: 

денна форма –4,0 

заочна форма – 3,0/3,5 

20 Аграрні науки 

та продовольство  

вибіркова 

Модулів – 3,0 Спеціальність:   

203 Садівництво 

та  виноградарство 

Рік підготовки: 

Змістових модулів  – 5,0 4-й 3-й 5-й 

Індивідуальне   

науково-дослідне  

завдання:   

розрахункова   

робота 

Семестр 

Загальна кількість  

годин   

денна форма – 120 

заочна форма – 90/105 

7-й 5-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин   

для денної форми  

навчання:  

аудиторних – 3 

самостійної роботи  

студента – 5 

Освітній рівень:  

перший  

(бакалаврський)  

Освітня програма:   

Садівництво та   

виноградарство 

18 8 6 

Практичні,  

семінарські 

–  6 8 

Лабораторні 

28  – 

Самостійна робота 

74 76 91 

Індивідуальні заняття 

30  30 

РР  РР 

Вид контролю 

залік 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – 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. Здобути теоретичні знання 
і практичні навички з проектування технологічних процесів виробництва продукції 
овочівництва, обґрунтування і використання системи машин для комплексної 
механізації вирощування та збирання  сільськогосподарських культур з урахуванням 
зональних умов.   

Завдання навчальної дисципліни: набути знання з сучасних технологій та 
технічних засобів їх механізації, а також одержання навиків з проектування 
технологічних процесів і оцінці якості їх виконання.  

Єдність об’єктів і методів навчання обумовлює тісні взаємозв’язки дисципліни 
„Проектування технологічних процесів в овочівництві” з іншими  дисциплінами: 
„Загальне землеробство”, „Агрохімія”, „Фітофармакологія”, „Фізіологія рослин”, 
„Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва: 
Трактори і автомобілі”  

 

Програмні результати навчання 

1 Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин  в 
обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін. 

2. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 
ідентифікації, класифікації, а також культивування об’єктів і підтримання 
стабільності плодоовочевих агроценозів із збереженням природного різноманіття.  

3. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно 
до зональних умов. 

4. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого 
та посадкового матеріалу плодоовочевих культур та винограду відповідно до 
встановлених вимог. 

5. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування овоче-
баштанної продукції та грибів відповідно до діючих вимог. 

6. Планувати економічно вигідне виробництво плодоовочевої продукції та 
винограду. 

7. Організовувати результативні і безпечні умови роботи. 

8. Володіти знаннями і навичками, необхідними для вирішення виробничих 
завдань, пов’язаних з професійною діяльністю. 

 

Компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.   

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

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.   

4. Навички здійснення безпечної діяльності.   

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
6. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
7. Здатність використовувати базові знання з овочівництва, рослинництва, 

землеробства, агрохімії, ґрунтознавства, механізації та захисту рослин.  



8. Здатність використовувати навички для вирощування посадкового матеріалу 
плодових, ягідних культур і винограду, розмноження овоче-баштанних рослин у 
відкритому і закритому ґрунті та грибів.   

9. Здатність використовувати на практиці основні біологічні і  агротехнологічні 
концепції, правила і теорії, пов’язані з овочевими  рослинами.   

10. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 
овочевих рослин для розв’язання виробничих технологічних задач, у тому числі для 
їх зберігання і переробки.   

11. Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту 
рослин з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на 
навколишнє середовище.   

12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МОДУЛЬ 1. Проектування технологічних процесів вирощування видів 
капусти.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ ГРУПИ КАПУСТЯНІ  
Тема 1. Проектування технологічних процесів вирощування овочевих рослин 

групи  Капустяні.  

Лекція 1. Проектування технологічних процесів вирощування капусти 
білоголової безрозсадним способом.  

1. Проектування технологічних процесів вирощування ранньостиглої 
білоголової  капусти безрозсадним способом.  

2. Проектування технологічних процесів вирощування середньо- і пізньостиглої  
білоголової капусти безрозсадним способом.  

 

МОДУЛЬ 2. Проектування технологічних процесів вирощування  овочевих 

рослин групи Плодових.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ РОДИНИ ПАСЛЬОНОВІ 

ТЕМА 2. Проектування технологічних процесів вирощування овочевих рослин  

родини Пасльонові  

Лекція 2. Проектування технологічних процесів вирощування овочевих 

рослин  родини Пасльонові.  
1. Проектування технологічних процесів вирощування помідора у відкритому  

ґрунті.  
2. Проектування технологічних процесів вирощування перцю у відкритому 

ґрунті.  
3. Проектування технологічних процесів вирощування баклажану у відкритому  

ґрунті.  

4. Проектування технологічних процесів вирощування фізалісу у відкритому 

ґрунті.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ РОДИНИ ГАРБУЗОВІ  

ТЕМА 3. Проектування технологічних процесів вирощування огірків, 

кабачків і патисонів. 



Лекція 3. Проектування технологічних процесів вирощування огірка 

відкритого ґрунту. 
1. Проектування технологічних процесів вирощування огірків одноразового та 

багаторазового збирання. 

2. Розробка технологічних процесів вирощування огірка на опорній вертикальній 
шпалері у відкритому ґрунті. 

3. Проектування технологічних процесів вирощування кабачків та патисонів. 

3. Проектування технологічних дій з вирощування кабачків і патисонів. 

TOPIC 3. Design of technological processes for growing cucumber, zucchini and 

squash. 

Lecture 3. Designing technological processes for growing cucumber open ground. 

1. Designing technological processes for growing cucumbers with single and 

multiple harvesting. 

2. Design of technological processes for growing cucumber on a supporting 

vertical trellis in open ground. 

3. Designing technological actions for growing zucchini and squash. 
 

МОДУЛЬ 3 Проектування технологічних процесів вирощування овочевих  

рослин групи Цибулеві і Коренеплідні  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ОВОЧЕВІ РОСЛИН РОДИНИ ЦИБУЛЕВІ  

ТЕМА 4. Проектування технологічних процесів вирощування овочевих 

рослин  групи Цибулеві (цибуля ріпчаста, шалот, порей, часник).  

Лекція 4. Проектування технологічних процесів вирощування цибулі  
ріпчастої, шалот та порей.  

1. Проектування технологічних процесів вирощування цибулі ріпчастої  
однорічним способом.  

2. Проектування технологічних процесів вирощування цибулі шалот та порей. 

Лекція 5. Проектування технологічних процесів вирощування видів часнику.  

1. Проектування технологічних процесів вирощування видів часнику  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. КОРЕНЕПЛІДНІ ОВОЧЕВІ РОСЛИН  

Тема 5. Проектування технологічних процесів вирощування овочевих 

рослин  групи Коренеплоди  

Лекція 6 Проектування технологічних процесів вирощування столових  
коренеплодів.  

1. Проектування технологічних процесів вирощування моркви за різних  строків 
сівби.  

2. Проектування технологічних процесів вирощування буряку столового. 
3. Проектування технологічних процесів вирощування пастернаку.  

4. Проектування технологічних процесів вирощування селери коренеплідної  

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви, модулів, змістових   

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  Заочна форма 31 к-з-с/51з-с 

усього  у тому числі  усього  у тому числі 

л  лаб  інд  с.р.  л  пр  інд  с.р. 

1  2  3  4  6  7  8  9  10  12  13 

МОДУЛЬ 1 Біологічні особливості та проектування технологічних процесів вирощування видів  капусти 

Змістовий модуль 1 ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ ГРУПИ КАПУСТЯНІ 

Лекція 1  Проектування   

технологічних   

процесів   

вирощування  

капусти  

білоголової  

безрозсадним  

способом 

11 3    8 9/9 1/1   8/8 

Лаборато
рна  
робота 1 

Розробка   

технологічної   

схеми   

вирощування   

капусти   

білоголової   

безрозсадним   
способом з  
переважним   

використанням   

техніки   

зарубіжного   

виробництва 

2   2    2/2  2/2   

Лаборато
рна  
робота 2 

Розробка   

технологічної   

схеми   

вирощування   

капусти   

білоголової   

безрозсадним   
способом з  
переважним   

використанням   

сучасної   

вітчизняної   

техніки  

2   2        

Всього годин ЗМ1  15 3 4   8 11/11 1/1 2/2  8/8 

МОДУЛЬ 2 Проектування технологічних процесів вирощування овочевих рослин групи  Плодових. 

Змістовий модуль 2 ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ РОДИНИ ПАСЛЬОНОВІ 

Лекція 2  Проектування   

технологічних   

процесів   

вирощування   

овочевих 

рослин  
родини   

Пасльонові 

11 3    8 18/20 2/1   16/19 



Лаборато
рна  
робота 3 

Розробка   

технологічної   

схеми   

вирощування   
помідора у  
відкритому 
ґрунті з 
переважним  
використанням   

техніки   

зарубіжного   

виробництва 

2   2    2/2  2/2   

Лаборато
рна  
робота 4 

Розробка   

технологічної   

схеми   

вирощування   
помідора у  
відкритому 
ґрунті з 
переважним  
використанням  
сучасної 
техніки  
вітчизняного   

виробництва 

2   2        

Лаборато
рна  
робота 5 

Розробка   

технологічної   

схеми   

вирощування   
перцю у  
відкритому 
ґрунті з 
переважним  
використанням   

техніки   

зарубіжного   

виробництва. 

2   2        

Лаборато
рна  
робота 6 

Розробка   

технологічної   

схеми   

вирощування   
баклажану у  
відкритому 
ґрунті з 
переважним  
використанням   

техніки   

зарубіжного   

виробництва. 

2   2        

Всього годин ЗМ2  19 3 8   8 20/22 2/1 2/2  16/19 

Змістовий модуль 3 ОВОЧЕВІ РОСЛИН РОДИНИ ГАРБУЗОВІ 

Лекція 3  

Lecture 3. 

Проектування 
технологічних 
процесів 
вирощування 
огірка 
відкритого 
ґрунту. 
Designing 

technological 
processes for 

growing 
cucumber open 

ground. 

9 3   6 6/8 2/1   4/7 



Лаборато
рна  
робота 7 

Розробка   

технологічної   

схеми   

вирощування   
огірка з  
переважним   

використанням   

техніки   

зарубіжного   

виробництва 

2   2    2/2  2/2   

Лаборато
рна 
робота 8 

Розробка   

технологічної   

схеми   

вирощування   
огірка з  
переважним   

використанням   

техніки   

вітчизняного   

виробництва. 

2   2        

Всього годин ЗМ3  13 3 4   6 8/10 2/1 2/2  4/7 

МОДУЛЬ 3 Проектування технологічних процесів вирощування овочевих рослин групи Цибулеві і  Коренеплідні  

Змістовий модуль 4 ОВОЧЕВІ РОСЛИН РОДИНИ ЦИБУЛЕВІ 

Лекція 4  Проектування   

технологічних   

процесів   

вирощування   

цибулі 

ріпчастої,  
шалот та 

порей 

11 3   8 11/16 1/1   10/15 

Лаборато
рна  
робота 9 

Розробка   

технологічної   

схеми   

вирощування   
цибулі 
ріпчастої  
однорічним   

способом з  
переважним   

використанням   

техніки   

зарубіжного   

виробництва 

2   2    0/2  0/2   

Лаборато
рна  
робота 10 

Розробка   

технологічної   

схеми   

вирощування   
цибулі 
ріпчастої  
однорічним   

способом з  
переважним   

використанням   

техніки   

вітчизняного  

виробництва 

2   2        

Лекція 5  Проектування   

технологічних   

процесів   

вирощування  

видів часнику 

11 3   8 1/1 1/1    



Лаборато
рна  
робота 11 

Розробка   

технологічної   

схеми   

вирощування   
часнику 
озимого з  
переважним   

використанням   

техніки   

зарубіжного   

виробництва. 

Development 

technological 

schemes 

growing 

winter garlic with 

predominant 

using 

techniques 

foreign 

production 

2   2        

Всього годин ЗМ4  28 6 6   16  12/19 2/2 0/2  10/15 

Змістовий модуль 5 КОРЕНЕПЛІДНІ І САЛАТНІ ОВОЧЕВІ РОСЛИНИ 

Лекція 6  Проектування   

технологічних   

процесів   

вирощування  

столових   

коренеплодів 

9 3   6 9/13 1/1   8/12 

Лаборато
рна  
робота 12 

Розробка   

технологічної   

схеми   

вирощування   
моркви 
столової з  
переважним   

використанням   

техніки   

зарубіжного   

виробництва 

2   2         

Лаборато
рна  
робота 13 

Розробка   

технологічної   

схеми   

вирощування   
буряку 
столового  з 
переважним  
використанням   

техніки   

зарубіжного   

виробництва 

2   2        

Лаборато
рна  
робота 14 

Розрахунок і  
порівняльна   

економічна   

ефективність   

варіантів   

технологій   

вирощування   

овочів 

2   2        

Всього годин ЗМ5  15 3 6   6 9/13 1/1   8/12 

Розрахункова робота  30     30  30/30   30/30 

 Всього годин  120 18  28   74  120  8/6 6/8  76/91 

 РАЗОМ 

ГОДИН по 
120     90/105     



дисципліні  

 

5. Теми лабораторних занять 

№  
з/п  

Назва теми  Кількість 
годин 

Модуль 1 ЗМ 1 ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ ГРУПИ КАПУСТЯНІ 

1  Розробка технологічної схеми вирощування капусти білоголової  безрозсадним 
способом з переважним використанням техніки  зарубіжного виробництва 

2 

2  Розробка технологічної схеми вирощування капусти білоголової  безрозсадним 
способом з переважним використанням сучасної  вітчизняної техніки  

2 

Всього годин М1  4 

Модуль 2 , ЗМ 2 ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ РОДИНИ ПАСЛЬОНОВІ 

3  Розробка технологічної схеми вирощування помідора у  відкритому ґрунті з 
переважним використанням техніки  зарубіжного виробництва 

2 

4  Розробка технологічної схеми вирощування помідора у  відкритому ґрунті з 
переважним використанням сучасної техніки  вітчизняного виробництва 

2 

5  Розробка технологічної схеми вирощування перцю у відкритому  ґрунті з 
переважним використанням техніки зарубіжного  виробництва. 

2 

6  Розробка технологічної схеми вирощування баклажану у  відкритому ґрунті з 
переважним використанням техніки  зарубіжного виробництва. 

2 

Всього годин М2  8 

ЗМ 3 ОВОЧЕВІ РОСЛИН РОДИНИ ГАРБУЗОВІ 

7  Розробка технологічної схеми вирощування огірка з переважним  використанням 
техніки зарубіжного виробництва  

2 

8  Розробка технологічної схеми вирощування огірка з переважним  використанням 
техніки вітчизняного виробництва. 

2 

 Всього годин М1  4 

Модуль 3. Група Цибулеві і Коренеплідні 

Змістовий модуль 4. ОВОЧЕВІ РОСЛИН РОДИНИ ЦИБУЛЕВІ 



9  Розробка технологічної схеми вирощування цибулі ріпчастої однорічним 
способом з переважним використанням техніки  зарубіжного виробництва 

2 

10  Розробка технологічної схеми вирощування цибулі ріпчастої  однорічним 
способом з переважним використанням техніки  вітчизняного виробництва 

2 

11  Розробка технологічної схеми вирощування часнику озимого з  переважним 
використанням техніки зарубіжного виробництва. 

2 

Всього годин М 4.  6 

 Змістовий модуль 5 КОРЕНЕПЛІДНІ ОВОЧЕВІ РОСЛИН 

12  Розробка технологічної схеми вирощування моркви столової з  переважним 
використанням техніки зарубіжного виробництва 

2 

13  Розробка технологічної схеми вирощування буряку столового з  переважним 
використанням техніки зарубіжного виробництва 

2 

14  Розрахунок і порівняльна економічна ефективність варіантів  технологій 
вирощування овочів 

2 

 Всього годин М 5.  6 

 РАЗОМ  28 год. 

 

6. Теми практичних занять 

№  

з/п  

Назва теми  Кількість  

годин 

Модуль 1 ЗМ 1 ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ ГРУПИ  КАПУСТЯНІ 

1  Розробка технологічної схеми вирощування  капусти білоголової безрозсадним 
способом з  переважним використанням техніки  зарубіжного виробництва 

2 

Всього годин М1  2 

Модуль 2 , ЗМ 2 ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ РОДИНИ ПАСЛЬОНОВІ 

2  Розробка технологічної схеми вирощування  помідора у відкритому ґрунті з 
переважним  використанням техніки зарубіжного  виробництва 

2 

Всього годин М2  2 

ЗМ 3 ОВОЧЕВІ РОСЛИН РОДИНИ ГАРБУЗОВІ 

3  Розробка технологічної схеми вирощування  огірка з переважним використанням 
техніки  зарубіжного виробництва 

2 



 Всього годин М1  2 

Модуль 3. Група Цибулеві і Коренеплідні 

Змістовий модуль 4. ОВОЧЕВІ РОСЛИН РОДИНИ ЦИБУЛЕВІ 

4  Розробка технологічної схеми вирощування  цибулі ріпчастої однорічним 
способом з  переважним використанням техніки  зарубіжного виробництва 

1 

 Всього годин М 4.  1 

 Змістовий модуль 5 КОРЕНЕПЛІДНІ ОВОЧЕВІ РОСЛИН 

5  Розробка технологічної схеми вирощування  моркви столової з переважним 
використанням  техніки зарубіжного виробництва 

1 

 Всього годин М 5.  1 

 РАЗОМ  8 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Самостійна робота 

Перелік завдань для самостійного вивчення Кількість   
годин 

денна  

форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

31к-з-с 51з-с 

Проектування технологічних процесів вирощування капусти 
білоголової безрозсадним способом 

8 8 8 

Проектування технологічних процесів вирощування овочевих 
рослин родини Пасльонові 

8 16 19 

Проектування технологічних процесів вирощування огірка 

відкритого ґрунту. 
6 4 7 

Проектування технологічних процесів вирощування цибулі 
ріпчастої, цибулі шалот та цибулі порей 

8 10 15 

Проектування технологічних процесів вирощування видів часнику 8   

Проектування технологічних процесів вирощування столових  
коренеплодів 

6 8 12 

Виконання розрахункової роботи 30 30 30 

Всього 74 76 91 



7. Розрахункова робота 

 
Розрахункова робота – виконується на одну із тем для самостійного 

опрацювання (пункт 6) або на вільну тему (за погодження з викладачем) і 
представлений у вигляді, власне, реферату із захистом, презентації з виступом або 
дослідницької пропозиції.  

Максимальна кількість балів за виконання індивідуального завдання 
становить 30 балів.  

Структура розрахункової роботи  

1. Титульний аркуш  

2. Завдання для виконання розрахункової роботи  

3. Зміст  

4. Вступ (до 1 с.)  

5. Характеристика зони вирощування (до 2 с.) (погодні умови та 

ґрунти)  

6. Технологічна схема вирощування культури  

7. Висновки (до 1 с.)  

8. Список використаних джерел літератури (8–15 найменувань україномовних 

джерел без російських авторів)  
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
денна форма навчання при формі контролю «залік» 

Поточний (модульний) контроль 

Р
о
зр

ах
у
н

к
о
в
а 

р
о
б
о
та

 

С
у
м

а 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 

Т
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Т
.2

 

Т
.3

 

Т
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Т
.5

 

Т
.6

 

Т
.7

 

Т
.8

 

Т
.9

 

Т
.1

0
 

Т
.1

1
 

Т
.1

2
 

Т
.1

3
 

Т
.1

4
 

30 100 

3
-5

 

3
-5

 

3
-5

 

3
-5

 

3
-5

 

3
-5

 

3
-5

 

3
-5

 

3
-5

 

3
-5

 

3
-5

 

3
-5

 

3
-5

 

3
-5

 

заочна форма навчання при формі контролю «залік» 

Поточний (модульний) контроль Р
о

з
р

ах у
н

к
о

в
а 

 
р

о
б
о
т

а Сума 



ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

30  100 

14 14 14 14 14 

 

 

8. Методи навчання 

Реалізація передбачених навчальним планом організаційних форм 
вивчення  дисципліни вимагає забезпечити відповідність методики навчання, 
контролю та  оцінювання кредитно-модульній системі організації навчального 
процесу та  модульно-рейтинговій системі оцінювання. Це передбачає 
проведення керівництва  навчальною діяльністю студентів на лекційних і 
лабораторних заняттях, управління  

самостійною роботою у відповідності до сучасних принципів взаємодії 
викладача і  студентів.   

Методи донесення, систематизації знань та забезпечення зв'язку теорії з  
професійною спрямованістю навчання адекватно відповідають визначеним  
навчальним планом організаційним формам навчання предмету:  

– лекції, як провідна форма теоретичного навчання та формування  основи 
для подальшого засвоєння здобувачами навчального матеріалу,  
використовується для обґрунтування наукових проблем змістовних модулів  
навчальної програми. Проводиться з використанням наочно-ілюстративного 
методу викладу матеріалу та активізації пізнавальної діяльності студентів 
(проблемні,  частково-пошукові, логічно-пошукові, логічного підсумування 
інформації тощо).  Впроваджуються інтерактивні методи навчання у 
професійній підготовці студентів,  а саме: робота в малих групах, дискусії, метод 
мозкового штурму, презентації);  

– лабораторні заняття орієнтовані на закріплення теоретичних знань 
(систематизація, робота з довідниками, навчальними посібниками) з 
дисципліни шляхом розробки технологічних схем вирощування овочевих 
культур та освоєння  методів їх економічної і енергетичної оцінки;  

– самостійна робота полягає в опрацюванні лекційного матеріалу та  
підготовці до захисту розрахункової роботи під час лабораторних занять та  
підсумкового контролю.  

– контрольні заходи (модульний контроль по закінченні відповідного  
модуля шляхом письмового виконання індивідуального завдання з розробки  
технологічної схеми вирощування культури);  

– розрахункова робота охоплює теоретичну і практичну частини 
підготовки  студентів, здійснюється під час заліку.  



9. Методи контролю 
Під час викладання предмету реалізуються поточний, тематичний,  

модульний та підсумковий види педагогічного контролю. Метод усної 
співбесіди  використовується у процесі допуску студента до виконання 
лабораторної роботи.  Поточний контроль та практична перевірка знань 
студентів здійснюється у ході  лабораторних занять. Тематичний (модульний) 
контроль, метод оцінювання  результатів засвоєння змістових та дидактичних 
модулів здійснюється методом  виконання кожним студентом індивідуального 
тестового завдання.   

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.  

У відповідності до рішення вченої ради університету про організацію  
навчального процесу навчальні успіхи студента з дисципліни за підсумками  
поточного контролю сумарно оцінюються максимально 100 балами, з яких 70 
балів за виконання лабораторних робіт та 30 – розрахункова робота. 

 

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 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Смаглій О.Ф., Дереча О.А., Рябчук П.О. Технології та технологічні проекти 

вирощування основних сільськогосподарських культур. Навчальний посібник. 

Житомир, 2007. 488 с.  

2. Петров П.В., Посполітак Т.Є., Юркевич Є.О. Агротехнологія і технологічні 

карти вирощування сільськогосподарських культур. Навчальний посібник. Київ, 



2009. 268 с.  

3. Мазнєв Г.Є. Проектування технологій та розрахунок витрат на вирощування 

сільськогосподарських культур. Навчальний посібник. Харків, 2009. 257 с.  

4. Лихацький В.І., Бургарт Ю.Є. Овочівництво. Лабораторний практикум. К.: 

Вища школа, 1994. 365 с.  

5. Лихацький В.І. Овочівництво. Практикум / В.І.Лихацький, О.І.Улянич, 
М.В.Гордій та ін. Вінниця. 2012. 452 с. 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Овочівництво. Практикум. За ред. В.І. Лихацького. Вінниця, 2012. 451 с. 

2. Яровий Г.І., Романов О.В. Овочівництво. Навчальний посібник. Харків: 
ХНАУ, 2017. 376 с.  
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14. Зміни робочої програми у 2022 р. 

1. Змінено кількість годин для студентів денної та заочної форми навчання згідно 

навчального плану. 

2. Впроваджено одну тему практичного заняття англійською мовою. 

3. З списку рекомендованої літератури було видалено російські джерела 

літератури та добавлено україномовні джерела. 

 


