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Уманський національний університет садівництва 

факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин 

кафедра овочівництва 

 

Назва курсу Вступ до фаху  

Спеціальність  203  Садівництво та виноградарство 

Освітня програма Садівництво та виноградарство першого рівня вищої освіти (бакалавр)  за спеціальністю 203 

Садівництво та виноградарство 

Загальна кількість 

кредитів ЄКТС/ годин  
3/90 

Викладач Галина Яківна Слободяник 

Профайл викладачів  https://ovochi.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/slobodjanik-galina-yakivna.html 

Контактний тел. (04744) 3-40-82  

E-mail: ovochi@udau.edu.ua 

Консультації Щосереди з 16.00. по 17.00 в аудиторії  №83 корпусу № 1 

 

1. Анотація до курсу 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів із плодоовочівництвом як галуззю сільського 

господарства і матеріального виробництва, змістом, структурою освіти з плодоовочівництва, історією і системою вищої аграрної освіти в 

Україні та світі, кредитно-модульної системи організації навчального процесу, формами та організацією самостійної роботи і відпочинку 

студентів, особливостями агрономічної праці.  Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів із 

змістом майбутньої професійної роботи агронома-плодоовочівника, методами наукової діяльності й технологіями, формами навчання у вищих 

навчальних закладах, підготовки їх до найбільш повного засвоєння навчальних дисциплін з фундаментального, професійно-практичного 

циклів навчання а також набуття знань і вмінь під час проходження навчальної та виробничої практик. 

https://ovochi.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/slobodjanik-galina-yakivna.html
mailto:ovochi@udau.edu.ua
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2.   Обсяг курсу 

Вид заняття лекції лабораторні заняття самостійна робота/індивідуальні 

завдання 

К-сть годин 14 14 30/32 

  

 

3. Ознаки курсу 

Рік викладання семестр спеціальність Курс, (рік навчання) Обов’язковий\вибірковий 

2020 5 
Садівництво та 

виноградарство 

3 (повний термін навчання 

на базі повної середньої 

освіти) 

Обов’язковий 
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2. Структура дисципліни 

 

Тема, план 
Форма діяльності 

(заняття) / Формат 
Матеріали 

Завдання, 

год 
Вага оцінки 

МОДУЛЬ 1. Поняття про агрономію, плодівництво, 

овочівництво і виноградарство. Історія становлення 

плодоовочівництва,  сучасний стан та перспективи 

розвитку. Особливості праці у галузі. Система 

вищої освіти зі спеціальності садівництво та 

виноградарство в Україні. 

Тема 1. Поняття про агрономію, плодівництво, 

овочівництво і виноградарство. Особливості 

агрономічної праці і система вищої освіти в Україні. 

Організація навчального процесу. 

Лекція 

F2F 
Презентація 

Передивитись 

презентацію, 

законспектувати лекцію 

2 год 

 

Тема 1. Кредитно-модульна система організації 

навчального процесу 

Практичне заняття 

(індивідуальна робота) 

F2F 

Положення про 

організацію 

освітнього 

процесу   

Складання тематичної 

таблиці встановленого зразка  

 

 2 год 

 

Тема 1. Самоосвіта студентів. Основи бібліотечно-

бібліографічних знань 

Практичне заняття 

(індивідуальна робота) 

F2F 

Методичні 

вказівки до 

практичного 

заняття 

Опрацювання  матеріалу за 

темою 

 

2 год 

 

Тема 1. Робота з навчальною, методичною і науковою 

літературою за фахом 

Практичне заняття 

(індивідуальна робота) 

F2F 

Методичні 

вказівки до 

практичного 

заняття 

Опрацювання  матеріалу за 

темою 

 

4 год 
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Семінар ЗМ 1, тема 1 

Семінарське заняття 

(індивідуальна робота) 

F2F 

 
Самостійна підготовка до 

модульного контролю 

Усна відповідь, 

тестові завдання – 

10–20 балів 

Семінар ЗМ  1, тема 2 

Семінарське заняття 

(індивідуальна робота) 

F2F 

 
Самостійна підготовка до 

модульного контролю 

Усна відповідь, 

тестові завдання – 

20–30 балів 

Тема 2. Овочівництво – як виробнича і наукова галузь. 

Стан, перспективи галузі та роль фахівця 

Лекція 

F2F 
Презентація 

Передивитись 

презентацію, 

законспектувати лекцію 

4 год 

 

Тема 3. Морфо-біологічні особливості овочевих 

рослин. 

Лекція 

F2F 
Презентація 

Передивитись 

презентацію, 

законспектувати лекцію 

2 год 

 

Тема 3. Біолого-виробнича класифікація 

овочевих рослин 

Практичне заняття 

(індивідуальна робота) 

F2F 

Методичні 

вказівки до 

практичного 

заняття, атласи 

і натуральні 

зразки 

овочевих 

рослин 

Опрацювання  матеріалу за 

темою, складання тематичної 

таблиці встановленого зразка 

2 год 

 

Семінар ЗМ  2, тема 3, 4 

Семінарське заняття 

(індивідуальна робота) 

F2F 

 
Самостійна підготовка до 

модульного контролю 

Усна відповідь, 

тестові завдання – 

10–20 балів 

Тема 4. Розсадництво – як підгалузь плодівництва. Стан, 

перспективи та роль фахівця 

Лекція 

F2F 
Презентація 

Передивитись 

презентацію, 

законспектувати лекцію 

2 год 
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Тема 5. Історичні аспекти садівництва. Плодівництво 

як галузь народного господарства. Ефективні 

конструкції садів  Садівничі господарства України 

    

Тема 6. Виноградарство як галузь народного 

господарства. Перспективи його розвитку. Успішні 

виноградарські господарства країни 

    

Тема 2-6. Технологічні особливості догляду за 

плодовими, овочевими рослинами і виноградом 

Практичне заняття 

(індивідуальна робота) 

F2F 

Методичні 

вказівки до 

практичного 

заняття 

Опрацювання  матеріалу за 

темою, складання тематичної 

таблиці встановленого зразка 

2 год 

 

Тема 5-6. Структура плодового розсадника. 

Конструкції насаджень винограду 

Практичне заняття 

(індивідуальна робота) 

F2F 

Методичні 

вказівки до 

практичного 

заняття 

Виконання завдання 

 

2 год 

 

Семінар ЗМ  2,3, тема 3-6 

Семінарське заняття 

(індивідуальна робота) 

F2F 

 
Самостійна підготовка до 

модульного контролю 

Усна відповідь, 

тестові завдання – 

20–30 балів 

Всього 60-100 

 

 

4. Система оцінювання та вимоги 

 

Поточний і підсумковий (екзамен) контроль. 

Максимальна сума балів поточного контролю – 70 балів, підсумкового – 30. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активність роботи на лабораторних заняттях. 

2. Виконання індивідуальних завдань. 

При контролі систематичності та активності роботи на лабораторних заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у 

відповідях і оформленні робочого зошита на лабораторних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на лабораторне 

заняття, правильність написання письмового тестового модульного контролю на лабораторному занятті; результати усного 

опитування.  
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

 

 

5. Рекомендована література 
 

Базова 

 

1. Введення до спеціальності: навч. посіб. / за ред. Примака І. Д., Примак О.І. К.: Центр учбової літератури, 2009. 392 с. 

2. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник / М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубіянко, І.І. Бабин. За 

ред. В.Г. Кременя. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. 384 с.  

3. Грабовська Т.О. Студентське самоврядування. К.: Видавничий центр НАУ, 2004. – 46 с. 

4. Концепція змісту навчання в аграрних вищих навчальних закладах в умовах входження до Болонського процесу / Т.Д. Іщенко, Н.А. 

Демешкант, С.М. Кравченко та ін.; За ред. Н.А. Демешкант. К.: Аграрна освіта, 2005.  51 с. 

5. Наукові основи землеробства / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рошко та ін.; За ред. І.Д. Примака. Біла Церква, 2005. 408 с 

6. Становлення і розвиток аграрної освіти та науки в Україні (з найдавніших часів до сьогодення) / Д.О. Мельничук, М.В. Зубець, Л.Ю. 

Беренштейн, С.С. Коломієць, С.К. Гузеватий. К.: НАУ, 2004. 144 с. 

7. Барабаш О.Ю., Тараненко Л.К., Сич З.Д. Біологічні основи овочівництва. Київ, Арістей, 2005. – 341 с. 

8.  Досвід виробництва та маркетингу овочів в Україні (Результати досліджень Проекту аграрного маркетингу за 2004–2005 рр.).  Київ: 

ППФ „Інфорт”, 2006. 384 с. 

9.  Куян В. Г.  Плодівництво [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Куян.  Житомир: ЖНАЕУ, 2009.  480 с.  

10.  Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / Я.Я. Болюбаш, К.М. Лемківський, Ю.В. Сухарніков. Упоряд. М.Ф. Степко. 

К.: МОНУ, 2004. 24 с.  

11. Куян В. Г.  Плодівництво : практикум / В. Г. Куян.  Житомир: Редакційно-видавниче під-во "Льонок", 2002. 184 с.  

http://base.dnsgb.com.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DNSGB&P21DBN=DNSGB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%8F%D0%BD,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://base.dnsgb.com.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DNSGB&P21DBN=DNSGB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%8F%D0%BD,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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12. Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рошко та ін.; За ред. І.Д. Примака. Біла 

Церква, 2004. 528 с.  

 

Інформаційні ресурси 

1. https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-plodoovochivnictva-ekologii-ta-zahistu-roslin/203-sadivnictvo-ta-

vinogradarstvo.html 

2. https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-elektivnix-vibirkovix-discziplin/ 

3. https://www.udau.edu.ua/ua/activities/studentske-samovryaduvannya/ 

4. https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/bazi-praktik.html 

5. https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya--Pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v-Umanskomu-NUS.pdf 

6. https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-akademichnu-mobilnist-studentiv-Umanskogo-NUS.pdf 

7. https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-viddil-monitoringu-yakosti-osviti-Umanskogo-NUS.pdf 

8. https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/plagiat.pdf 

9. https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/Polozhennya-pro-centr-mizhnar.-osviti-ta-spivpraci.pdf 

10. https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/Polozhennya-pro-poryadok-provedennya-monitoringu-i-kontrolyu-yakosti-

osviti.pdf 

11. https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2017/Polozhennya-(2).pdf 

12. https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/polozhennya-pro-akademichnu-uspishnist-v-umanskomu-nacionalnomu-

universiteti-sadivnictva.pdf 

13. https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-organizaciyu-potochnogo-semestrovogo-kontrolyu-ta-

provedennya-atestacii-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-tehnologij.pdf 

14. https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/education/Polozhennya-pro-iNPS.pdf 

 
 

https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-plodoovochivnictva-ekologii-ta-zahistu-roslin/203-sadivnictvo-ta-vinogradarstvo.html
https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-plodoovochivnictva-ekologii-ta-zahistu-roslin/203-sadivnictvo-ta-vinogradarstvo.html
https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-elektivnix-vibirkovix-discziplin/
https://www.udau.edu.ua/ua/activities/studentske-samovryaduvannya/
https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/bazi-praktik.html
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya--Pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v-Umanskomu-NUS.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-viddil-monitoringu-yakosti-osviti-Umanskogo-NUS.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/Polozhennya-pro-centr-mizhnar.-osviti-ta-spivpraci.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/Polozhennya-pro-poryadok-provedennya-monitoringu-i-kontrolyu-yakosti-osviti.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/Polozhennya-pro-poryadok-provedennya-monitoringu-i-kontrolyu-yakosti-osviti.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2017/Polozhennya-(2).pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/polozhennya-pro-akademichnu-uspishnist-v-umanskomu-nacionalnomu-universiteti-sadivnictva.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/polozhennya-pro-akademichnu-uspishnist-v-umanskomu-nacionalnomu-universiteti-sadivnictva.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-organizaciyu-potochnogo-semestrovogo-kontrolyu-ta-provedennya-atestacii-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-tehnologij.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-organizaciyu-potochnogo-semestrovogo-kontrolyu-ta-provedennya-atestacii-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-tehnologij.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/education/Polozhennya-pro-iNPS.pdf

