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Курс "Овочівництво відкритого грунту" є складовою навчально-методичного комплексу за спеціальністю 203 Садівництво та виноградарство і 

відіграє важливу роль у формуванні агронома-садівника за освітнім рівнем бакалавр. 
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2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: опанування здобувачами вищої освіти основ комплексу знань, умінь та навичок з овочівництва для застосування в професійній 

діяльності у сфері агрономії, спрямованих на вирішення комплексних завдань з організації і технології виробництва високоякісної екологічно 

безпечної овочевої продукції та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання. 

 

Завдання дисципліни. Дати студенту необхідні знання для набуття таких навичок: 

1. Визначати обсяги вирощування овочевих культур з врахуванням їх вимог та агрокліматичних умов господарства із забезпеченням 

економічно-вигідних і безпечних умов 

2. Визначити перелік культур для конвеєрного надходження на ринок якісних свіжих овочів і сировини на переробку.  

3. Складати сівозміни, визначити кращі попередники в сівозміні; вирощувати розсаду різних рослин та строків призначення. 

4. Організувати догляд та висаджування розсади у відкритий грунт за розсадного способу вирощування овочевих рослин груп: – 

капустяні, – плодові, –– цибулинні, – зеленні,– багаторічні. 

5.  Організувати роботи з основного і весняного обробітку ґрунту. 

6. Розробити системи удобрення, зрошення, захисту овочевих рослин груп: – капустяні, – плодові, – столові коренеплоди, – цибулинні, – 

зеленні, – бульбоплідні, – багаторічні. 

7. Визначити строки сівби, садіння, технологічні прийоми догляду за овочевими рослинами у відкритому ґрунті за розсадного та  

безрозсадного способів вирощування. 

8. Організувати збір врожаю залежно від стиглості і призначення овочевої продукції зі збереженням її якості. 

9. 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. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних з овочевими рослинами. 

3. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів овочевих рослин для розв’язання виробничих технологічних задач. 

 4. Оцінювання, інтерпретація і синтез теоретичної інформації та практичних виробничих і дослідних даних в області овочівництва. 

 5. Обчислювальні навички та  навички обробки дослідних даних, пов’язаних із інформацією з овочівництва. 

 6. Уміння науково-обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин, з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та 

впливу на навколишнє середовище. 

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

 8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 9. Розуміння фундаментальних основ і використання практичних навичок вирощування овочевих культур. 

 10. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих і економічних умовах.  

 

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.  

 

Формат курсу 

Основним форматом курсу є очний з використанням навчальної платформи для дистанційного навчання MOODLE. 

В рамках вивчення дисципліни «Овочівництво» передбачено проведення: 

– лекцій. За структурою заплановані лекції можливо поділити на вступні, оглядові та тематичні. Для проведення лекцій планується 

використання мультимедійного комплексу для наочного відображення представленого матеріалу; 

– лабораторних занять. На лабораторних заняттях планується проведення розрахунків та засвоєння практичних навичок вирощування 

основних овочевих культур; 

– самостійна робота студентів буде проводитися з використанням різноманітних дидактичних методів навчання 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематичний план 

 

Термін 

виконання 

Тема Форма 

діяльності 

Обсяг 

годин 

Матеріали Література 

базова 

Кількість 

балів 

1 тиждень Лекція 1. Овочівництво як наукова і виробнича 

галузь рослинництва та її завдання. Загальна 

характеристика 

овочевих рослин. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 Опорний конспект 

лекцій, презентація 

  

1 тиждень Лабораторна робота №1. Виробничо-біологічна 

класифікація овочевих рослин 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

4 
Практикум, 

методичні вказівки 
1,3,4,5,8,912 

6-10 

1 тиждень Лекція 2. Вимоги овочевих рослин до 

умов навколишнього середовища і  методи їх 

оптимізації. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 Опорний конспект 

лекцій, презентація 

2,5,6,7  

2 тиждень Лабораторна робота №2. Розрахунок доз мінеральних 

добрив під овочеві рослини 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 
Практикум, 

методичні вказівки 
1,3,4,5,8,912 

 

2 тиждень Лекція 3. Класифікація культиваційних споруд і видів 

утепленого ґрунту. 

Аудиторна, 

лекційна 

2 Опорний конспект 

лекцій, презентація 

1,4  

2 тиждень Лабораторна робота 3. Розрахунки потреби в розсаді 

овочевих рослин для відкритого ґрунту. 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

4 
Практикум, 

методичні вказівки 
1,3,4,5,8,912 

3-5 

3 тиждень Лекція 4. Технологічні прийоми 

вирощування овочевих культур 

Аудиторна, 

лекційна 

2 Опорний конспект 

лекцій, презентація 

2,5,6,7,8  

3 тиждень Лабораторна робота №4. Опис

 морфологічних ознак насіння овочевих

 рослин та       складання гербарію. Семінар 

ЗМ1. 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 
Практикум, 

методичні вказівки 
1,3,4,5,8,912 

3-4 

3 тиждень Лабораторна робота №5. Розрахунок площі живлення 

і норм висіву насіння овочевих рослин. Опитування 

насіння. 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 
Практикум, 

методичні вказівки 
1,3,4,5,8,9 

2-3 

4 тиждень Лекція 5. Біологічна характеристика і технологія 

вирощування капусти білоголової ранньостиглої.  

1. Технологія вирощування капусти білоголової 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,6,7,8,10,12  



ранньостиглої у відкритому і закритому ґрунті. 

1. Морфологічні ознаки та біологічні особливості 

культури 

2. Технологія вирощування розсади 

3. Особливості підбору сортів, гібридів залежно від 

зони вирощування.  

Технологія  вирощування капусти білоголової 

ранньостиглої у відкритому ґрунті  

5 тиждень Лабораторна робота № 6. Розробка технологічної 
схеми вирощування розсади капусти             білоголової 
ранньостиглої Со 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

4 
Практикум, 

методичні вказівки 
1,3,4,5,8,9 3-5 

5 тиждень Лабораторна робота №7. Розробка технологічної 

схеми вирощування капусти білоголової ранньостиглої у 

відкритому ґрунті 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 
Практикум, 

методичні вказівки 
1,3,4,5,8,912  

6 тиждень Лекція 6. Технологія вирощування капусти 

білоголової середньо- та пізньостиглої розсадним та 

безрозсадним способом. 

1. Особливості підбору сортів, гібридів 

2. Основний та передпосівний обробіток грунту 

3. Строки сівби та висаджування рослин 

4. Догляд за рослинами та техніка збирання врожаю 

 

Аудиторна, 

лекційна 

4 

 

 

 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,6,7,8,9.10  

6 тиждень Лабораторна робота № 8. Розробка технологічної 

схеми вирощування капусти білоголової пізньостиглої 

розсадним і безрозсадним способом. Семінар. 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 
Практикум, 

методичні вказівки 
1,3,4,5,8,9 2-3 

 Семінар Змістовний модуль 1     7-10 

7 тиждень Лекція 7.  Біологічна характеристика і технологія 

вирощування помідорів. 

1.Біологічні особливості рослин 

2. Технологія  вирощування розсади 

3. Агротехніка помідора у відкритому грунті 

Аудиторна, 

лекційна 
4 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,6,7,8,9.10  

7 тиждень Лабораторна робота № 9. Розробка технологічної 

схеми вирощування помідора розсадним та 

безрозсадним способом у відкритому ґрунті 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

4 
Практикум, 

методичні вказівки 
1,3,4,5,8,9 2-3 

 Лекція 8. Біологічна характеристика і Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,6,7,8,9.10  



технологія вирощування огірка, кабачка 

8 тиждень 

Лабораторна робота № 10.Розробка технологічної 

схеми вирощування огірка у 

відкритому ґрунті. Семінар ЗМ 4.  

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 
Практикум, 

методичні вказівки 
1,3,4,5,8,9 

2-3 

7-10 

9 тиждень Лекція 9. Біологічна характеристика і технологія 

вирощування цибулі ріпчастої. 

1. Загальна біологічна характеристика  

представників   групи Цибулинних. 

2. Технологія вирощування цибулі ріпчастої 

однорічним способом. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,2,3,4,5,6,8,10  

9 тиждень Лекція 10. Технологія  вирощування цибулі ріпчастої 

з сіянки (дворічний цикл) 

1. Технологія вирощування цибулі сіянки. 

2 Поділ на фракції та особливості зберігання 

сіянки 

3. Висадка та догляд за культурою на продукт 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,2,3,4,5,6,8,10  

10 тиждень Лабораторна робота № 11. Сорти, гібриди і 

розробка технологічної схеми вирощування       цибулі 

ріпчастої у відкритому ґрунті однорічним способом. 

Семінар ЗМ 5. 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 
Практикум, 

методичні вказівки 
1,3,4,5,10 2-4 

10 тиждень Лекція 11. Біологічна характеристика і технологія 

вирощування часнику. 

1. Біологічна характеристика і технологія 

вирощування озимого стрілкуючого часнику за 

технологіями: зубками; однозубками; повітряними 

цибулинами за озимої і безпересадкової технології 

2. Біологічні особливості і технологія вирощування 

ярого нестрілкуючого часнику. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,2,3,4,5,6,8,10  

 

 

11 тиждень 

Лекція 12. Біологічна характеристика і технологія 

вирощування столового буряка, моркви 

1. Біологічна характеристика столового буряка і буряка 

листкового 

2. Технологія вирощування моркви за різних строків 

сівби 

 

Аудиторна, 

лекційна 

 

2 

 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 

 

1,2,3,4,6,7, 

 

 

11 тиждень Лабораторна робота № 12. Технологічна схема Аудиторна, 2 Практикум, 1,2,3,4,6,7,  



вирощування буряку столового (моркви столової). лабораторне 

заняття 

методичні вказівки 

12 тиждень 

Лекція 14. Біологічна  характеристика і технологія 

вирощування овочевого гороху і овочевої квасолі. 

1. Біологічна характеристика овочевого гороху, 

квасолі. 

2. Технологія вирощування овочевого гороху. 

3. Технологія вирощування овочевої квасолі. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,3,5,6,7,8,10 2-5 

 

13 тиждень 

Лекція 15. Біологічна характеристика і технологія 

вирощування  салату, шпинату, кропу. 

1. Класифікація і біологічна характеристика  

різновидностей салату. 

2. Технологія вирощування салату у відкритому 

грунті.  

3. особливості вирощування шпинату, кропу 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
5,6,7,8,9,11  

13 тиждень 

Лабораторна робота №13. Морфологічний  опис  

видових ознак, сортів і гібридів групи Зеленні  та 

Плодові родини Бобові 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 
Практикум, 

методичні вказівки 
5,6,7,8,9,11 2-5 

 

Система оцінювання та вимоги 

Поточний контроль реалізується у формі опитування та тестів. 

Модульний контроль застосовується по закінченню відповідного модуля за формою тестового контролю. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для допуску студентів до екзамену. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

– з лекційного матеріалу: шляхом перевірки конспектів лекцій; 

– з практичних (лабораторних) занять: шляхом перевірки виконаних завдань, захисту лабораторних робіт.  

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі семестрового екзамену в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою 

програмою і у терміни, встановлені навчальним планом. Семестровий екзамен здійснюється у формі тестів. Студент вважається допущеним до 

семестрового екзамену з навчальної дисципліни за умови повного відпрацювання всіх практичних, лабораторних і семінарських занять, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

 

 

 



Поточний (модульний) контроль 
Підсумковий 

контроль 

Загальна 

сума, балів 

МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2   

ЗМ1 З М 2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ 6   

Т 1 Т2 Т 3 Т 4 Т 5 Т6 Т7 Т8 Т 9 Т 10 Т11 Т 12   

7-10  3-5 5-7 5-8 2-3  2-3 2-4      

  7-10 7-10 2-5 2-5   

6-10 8-12 12-18 11-16 4-9 2-5   

15-22 29-48 17-30 балів 

екзамен 

60-100 

балів 

 

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 

 



14. Методичне забезпечення 

 

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

2.Програма і методичні вказівки навчальної (наскрізьної) і технологічної практики студентів факультету плодоовочівництва, 

екології та захисту рослин, Умань, 2018 р. 

3.Довідковий матеріал з овочівництва. З.Д. Сич та ін. К.: НУБіП України. 2012. 201 с. 

4. Улянич О.І., Слободяник Г. Я., Ковтунюк З. І. , Щетина С.В., Тернавський А. Г., Накльока О.П., Кецкало В.В., Воробйова Н.В., 

Яценко В.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Овочівництво відкритого грунту» здобувачами вищої освіти 

освітнього рівня перший (бакалаврський) спеціальності  203 «Садівництво та виноградарство». Умань, 2020, УНУС. 58 с. 

5.Улянич О.І., Слободяник Г.Я., Тернавський А.Г., Щетина С.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з  

Овочівництва відкритого ґрунту здобувачами освітнього рівня Бакалавр спеціальності 203 Садівництво та виноградарство. Умань, 

Уманський НУС. 2018. 12 с. 

6.Плакати, таблиці, технологічні карти вирощування овочевих рослин у відкритому ґрунті.  

 

15.Рекомендована література 

Базова 

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

2. Лихацький В.І., Бургарт Ю.Є., Васянович В.Д. Овочівництво. К.: Урожай, 1996. Ч. І. 300 с. 

3. Лихацький В.І., Бургарт Ю.Є., Васянович В.Д. Овочівництво. К.: Урожай, 1998. Ч. II. 358 с. 

4. Лихацький В.І., Бургарт Ю.С. Овочівництво (практикум). К.: Вища школа, 1994. 365 с. 

5. Яровий Г.І. Овочівництво: навч. Посібник/ Г.І. Яровий, О.В. Романов. Харків: ХНАУ, 2017. 376 с. 

6. Современное промышленное производство овощей и картофеля с использованием систем капельного орошения и фертигации: 

Учебное пособие для учеб заведений по спец. 1310 «Агрономия» / Гиль Л.С., Дьяченко В.И., Пашковский А.И., Сулима Л.Т. Ж.: ЧП 

«Рута». 390 с. 

7. Гіль Л.С., Пашковський А.І., Сулима Л.Т. Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого ґрунту. Ч. 2. Відкритий ґрунт. 

Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2008. С. 144-156. 

8. Сич 3. Д. Овочівництво: Навчальний посібник / 3. Д. Сич, І. М. Бобось, І.О. Федосій. – К.: ЦП «Компринт», 2018. 406 с. 



9. Болезни и вредители овощных культур. К.: Юнивест Медиа, 2008. 256 с. 

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

11. Улянич О.І. Зеленні та пряносмакові овочеві культури. К.: Дія, 2004. 67 с. 

12. Хареба М.В., Жук О.Я., Рахметов Д.Б., Дидів О.Й., Ковтунюк З.І., Лещук Н.В., Барбан О.Б. Атлас морфологічних ознак сортів 

роду капусти Brassica L. (наочне доповнення до “Методики проведення експертизи сортів роду капусти з визначення 

відмінності, однорідності та стабільності”)  К.: Український інститут експертизи сортів рослин, 2016.– 171 с. 

 

Допоміжна 

1. Барабаш О.Ю., Тараненко Л.К., Сич З.Д. Біологічні основи овочівництва. К.: Арістей, 2005. 344 с. 

2. Барабаш О.Ю., Сич З.Д., Носко В.Л. Догляд за овочевими культурами. К.: Нововведення, 2008. 122 с. 

3. Барабаш О.Ю. Овочівництво. К.: Вища школа, 1994. 362 с. 

4. Біологічні особливості і вирощування малопоширених овочів: навч. посіб. О.І.Улянич, С.А.Вдовенко, З.І.Ковтунюк, Кецкало В.В., 

Слободяник Г.Я. Тернавський А.Г. та ін. за редакцією професора О.І.Улянич. Умань: видавець «Сочінський М.М.». 2018. 282 с. 

5. Болезни и вредители овощных культур. К.: Юнивест Медиа, 2008. 256 с. 

6. Болотских А.С. Капуста. Харьков: Фолио, 2002. 318 с.  

7. Болотских А.С. Картофель. Харьков: Фолио, 2002 254 с. 

8. Болотских А.С. Лук. Чеснок. Харьков: Фолио, 2002. 200 с 

9. Болотских А.С. Настольная книга овощевода.  Харьков : Фолио, 1998. 488 с. 

10. Болотских А.С. Овощи Украины. Харьков: Орбита, 2001. 1088 с. 

11. Болотских А.С. Огурцы. Харьков: Фолио, 2002. 286 с. 

12. Болотских А.С. Помидоры. Харьков: Фолио, 2002. 318 с. 

13. Буевич А.Н. Овощеводство. Минск: Беларусь, 2006. 213 с. 

14. Ганичкина О.А. Все об овощах.  СПб.: ЗСКЭО Кристалл; М.: Оникс, 2009.  208 с. 

15. Гармонія овочевої краси та користі /З.Д. Сич, І.М. Сич.  К.: Арістей, 2005.  190 с. 

16. Дереча О.А. Природоохоронна технологія вирощування овочевих культур у відкритому ґрунті зони північного Лісостепу і 

Полісся України: Навчальний посібник. Житомир: Полісся, 2003. 208 с. 

17. Дидів О.Й. Капустяні овочеві культури. Львів, 2008. 100 с. 

 



Інформаційні ресурси  

http://www.agromage.com/stat_id. http://www.agrobiotech.com.ua/ua/using/onion.php 

http://www.irrigation.org.ua 

http://www.chesnok.info/catalog_left/tehnika_dlya_vozdeljvaniya_luka.html http://www.ovoschevodstvo.com/journal/ 

http://www. ovoshchevodstvo-i-teplichnoe-khozyaystvo.html та інші. 

Агроогляд / (Серія Овочі та фрукти). Журнал плодоовочевого бізнесу. Щотижневик. Каталог сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, щорічно. 

Настоящий хозяин. Украинский агрожурнал советов и рекомендаций для профессионалов. Основатель и издатель 

ООО „Издательство „Деметра”. 

Овощеводство и тепличное хозяйство. 

Овощеводство. Ежемесячный украинский журнал для профессионалов. Учредитель и издатель ООО „Юнивест Медиа”. 

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні. Офіційне видання. К.: ЮНІВЕСТ МЕДІА. Щорічно.  

Реєстр сортів рослин України, придатних для поширення в Україні (Овочеві та лікарські рослини), щорічно 

 

http://www.agromage.com/stat_id
http://www.agrobiotech.com.ua/ua/using/onion.php
http://www.irrigation.org.ua/
http://www.chesnok.info/catalog_left/tehnika_dlya_vozdeljvaniya_luka.html
http://www.ovoschevodstvo.com/journal/
http://www/
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