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1. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна „Проектування технологічних процесів у овочівництві” є вибірковою дисципліною для студентів факультету 

плодоовочівництва, екології та захисту рослин, освітнього рівня першого (бакалаврського). Даний курс спрямований на підготовку 

висококваліфікованих фахівців, які повинні знати усі технологічні процеси у технологіях вирощування овочевих культур, вміти їх проектувати у 

конкретних умовах і за конкретно поставлених цілей, розробляти технології вирощування овочевих культур із застосуванням новітньої 

вітчизняної та зарубіжної техніки та засобів виробництва. 

2. Мета та цілі курсу 

Мета (інтегральна компетентність) вивчення дисципліни „Проектування технологічних процесів в овочівництві” – здобути теоретичні 

знання та практичні навички з проблеми проектування технологічних процесів виробництва продукції овочівництва, обґрунтування і 

використання системи машин для комплексної механізації вирощування та збирання сільськогосподарських культур. Основою інженерно-

технічного забезпечення виробництва продукції овочівництва повинна бути сукупність технологічних ліній та машинних технологій з 

урахуванням зональних умов.  
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3. Формат курсу 

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

У рамках вивчення навчальної дисципліни „Проектування технологічних процесів в овочівництві” передбачено проведення:  

− лекцій, які поділяються на: вступні, тематичні, заключні, оглядові. При проведенні лекцій заплановано використання мультимедійного 

комплексу для наочного відображення представленого матеріалу, а також спеціальних стендів та таблиць; 

− лабораторні та семінарські заняття. Під час лабораторних занять студенти працюють над відповідними темами з питань розробки  технологій 

вирощування овочевих культур. Кожен студент отримує персональне завдання з відповідної теми. В процесі роботи студенти не лише 

проектують технологічні операції, а розробляють інженерно-технічне забезпечення виробництва продукції овочівництва, технологічні лінії та 

машинні технології з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов та цілей вирощування. Усі заняття максимально є наближеними до реальних умов 

виробництва. Перед початком кожного лабораторного заняття студенти виконують контрольну роботу з питаннями попереднього заняття. З 

метою кращого засвоєння  матеріалу планується виконання тестів поточно-модульного контролю, усне опитування та розрахункова робота. 

− самостійна робота студентів здійснюється з використанням різноманітних дидактичних методів навчання за планом робочої програми. 

 

4. Програмні результати навчання 

- на основі системного аналізу проаналізувати індустріальні технології виробництва  овочевої продукції з урахуванням різних організаційних 

форм функціонування господарств у ринкових умовах та перебування країни в СОТ;  

- провести їх проектування із урахуванням сучасних вимог та застосуванні сучасних технічних засобів вітчизняного та зарубіжного 

виробництва;  

- здійснити економічну, енергетичну, біоенергетичну та екологічну оцінку технологічного процесу вирощування і логістики; 

- прагнути до самоорганізації та самоосвіти; 

- порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі овочівництва; 

- аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної 

роботи у галузі овочівництва; 

- ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зональних умов; 

- проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого та посадкового матеріалу овочевих культур відповідно до 

встановлених вимог; 

- проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної овочевої продукції відповідно до діючих вимог; 

- інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування овочевої продукції відповідно до діючих вимог; 

- планувати економічно вигідне виробництво овочевої продукції; 

- організовувати результативні і безпечні умови роботи; 

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

 

 

 

 



5.   Обсяг курсу 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна робота 

К-сть годин 18 28 59 

  

6. Ознаки курсу 

Рік викладання семестр спеціальність Курс, (рік навчання) Нормативний\вибірковий 

2021-2022 І-ІІ 
203 „Садівництво та 

виноградарство” 
4 вибірковий 

  

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Специфічні вимоги, які студент повинен врахувати відсутні   

 

8. Політики курсу 

Під час написання контрольних робіт, розрахункової роботи, а також під час проведення тестових завдань студенти повинні дотримуватися 

правил академічної доброчесності, які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Жодні форми порушення академічної доброчесності 

не толеруються. У випадку таких подій – реагування відповідно до Кодексу доброчесності Уманського НУС. 

 

9. Схема курсу 

Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття) / 

Формат 

 

Матеріали Література 
Завдання, 

год 
Вага оцінки 

Тема 1. Характеристика технологічних процесів у овочівництві 

(частина 1). 
- Основні технологічні процеси у овочівництві. 

- Проектування технологічних процесів основного обробітку 

ґрунту під овочеві культури. Сучасна техніка і засоби механізації 

для виконання основного обробітку ґрунту. 

- Проектування технологічних процесів передпосівного 

(передсадивного) обробітку ґрунту під овочеві культури. Сучасна 

техніка і засоби механізації для виконання передпосівного 

(передсадивного) обробітку ґрунту. 

- Особливості підготовки насіння овочевих культур до сівби. 

Способи підготовки насіння овочевих культур до сівби. Сучасні 

техніка і пристрої для підготовки насіння овочів до сівби. 

Лекція 

F2F 

Опорний 

конспект лекцій, 

презентація, 

допоміжні 

плакати, таблиці 

та малюнки 

1, 2, 4, 8, 9, 11, 12 

Підготуватися до лекції 

самостійно,  

Прослухати лекцію, 

занотувати найголовніше, 

2 год 

Усне 

опитування 

 (до 3-х балів) 



Тема 2. Характеристика технологічних процесів у овочівництві 

(частина 2). 

- Особливості технології вирощування розсади овочевих культур. 

Проектування основних технологічних процесів у технології 
вирощування розсади овочевих культур. 

- Особливості сівби насіння овочевих культур та висаджування 

розсади. Вимоги до проведення даних операцій. Сучасна техніка 

та засоби механізації для сівби насіння і висаджування розсади 

овочевих культур. 

- Міжрядний обробіток ґрунту в посівах овочевих культур. 

Проектування обробітків та вимоги до кожного обробітку. 

Сучасна техніка та засоби механізації для проведення 

міжрядного обробітку ґрунту. 

Лекція 

F2F 

Опорний 

конспект лекцій, 

презентація, 

допоміжні 

плакати, таблиці 

та малюнки 

1, 4, 8, 9, 10, 11, 12 

Підготуватися до лекції 

самостійно,  

прослухати лекцію, 

занотувати найголовніше, 

2 год 

Усне 

опитування 

 (до 3-х балів) 

Тема 3. Характеристика технологічних процесів у овочівництві 

(частина 3). 

- Підгортання рослин овочевих культур. Сучасна техніка та 
засоби механізації для підгортання рослин. 

- Проріджування сходів овочевих культур. Вимоги до цієї 

технологічної операції. Сучасна техніка та засоби механізації. 

- Застосування гербіцидів під овочеві культури. Принцип підбору 

і вимоги до їх застосування. Сучасна та традиційна техніка для 

внесення гербіцидів. 

- Застосування фунгіцидів та інсектицидів у посівах овочевих 

культур. Необхідність проведення хімічного методу боротьби 

проти хвороб і шкідників. 

Лекція 

F2F 

Опорний 

конспект лекцій, 

презентація, 

допоміжні 

плакати, таблиці 

та малюнки 

1, 2, 3, 4, 9, 11, 12 

Підготуватися до лекції 

самостійно, прослухати 

лекцію, занотувати 

найголовніше, 2 год 

Усне 

опитування 

 (до 3-х балів) 

Тема 4. Характеристика технологічних процесів у овочівництві 

(частина 4). 

- Застосування краплинного зрошення у посівах овочевих 

культур. Переваги та недоліки. Особливості будови та 
експлуатації. 

- Застосування регуляторів росту рослин та біопрепаратів у 

посівах овочевих культур. Строки і способи застосування 

регуляторів росту рослин. Дія різних регуляторів росту на 

рослину залежно від вмісту гормонів.  

- Застосування абсорбентів у технології вирощування овочевих 

культур. Принцип дії. Види абсорбентів. Переваги застосування 

у технології вирощування овочевих культур. 

- Застосування мульчування у посівах овочевих культур. 

Матеріали для мульчування. Переваги та недоліки використання 

різних мульчувальних матеріалів. 

Лекція 

F2F 

Опорний 

конспект лекцій, 

презентація, 

допоміжні 

плакати, таблиці 

та малюнки 

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 

Підготуватися до лекції 

самостійно, прослухати 

лекцію, занотувати 

найголовніше, 2 год 

Усне 

опитування 

 (до 3-х балів) 



Тема 5. Проектування технологічних процесів у технології 

вирощування капусти білоголової безрозсадним способом. 

- Народногосподарське значення. 

- Біологічні та ботанічні особливості рослин капусти. 
- Районовані та перспективні сорти та гібриди капусти 

білоголової. 

- Особливості технології вирощування капусти білоголової 

безрозсадним способом: попередники, обробіток ґрунту, 

передпосівний обробіток ґрунту, підготовка насіння, строки 

сівби, догляд за рослинами, збирання урожаю. 

Лекція 

F2F 

Опорний 

конспект лекцій, 
презентація, 

допоміжні 

плакати, таблиці 

та малюнки 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 

Підготуватися до лекції 
самостійно, прослухати 

лекцію, занотувати 

найголовніше, 2 год 

Усне 

опитування 

 (до 3-х балів) 

Тема 6. Проектування технологічних процесів вирощування 

овочевих культур родини Пасльонові. 

- Загальна характеристика і біологічні особливості представників 

групи плодових родини Пасльонових. 

- Проектування технологічних процесів вирощування помідорів у 

відкритому ґрунті безрозсадним способом. 
- Проектування технологічних процесів вирощування перцю 

солодкого у відкритому ґрунті. 

- Проектування технологічних процесів вирощування баклажана 

у відкритому ґрунті. 

- Проектування технологічних процесів вирощування фізалісу у 

відкритому ґрунті розсадним і безрозсадним способом. 

Лекція 
F2F 

Опорний 

конспект лекцій, 

презентація, 
допоміжні 

плакати, таблиці 

та малюнки 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Підготуватися до лекції 

самостійно, прослухати 
лекцію, занотувати 

найголовніше, 2 год 

Усне 

опитування 
 (до 3-х балів) 

Тема 7. Біологічна характеристика і проектування технологічних 

процесів вирощування огірка у відкритому ґрунті. 

- Біологічні та ботанічні особливості рослин огірка. 

- Вимоги рослин до умов вирощування. Підбір сортименту 

рослин під певні технології вирощування та для конкретних 

цілей. 

- Технологія вирощування огірка традиційним способом – в 
розстил розсадним і безрозсадним способом. 

- Технологія вирощування огірка на вертикальній шпалері 

розсадним і безрозсадним способом. 

Лекція 

F2F 

Опорний 

конспект лекцій, 

презентація, 

допоміжні 

плакати, таблиці 
та малюнки 

1, 2, 3, 4, 6, 7 

Підготуватися до лекції 

самостійно, прослухати 

лекцію, занотувати 

найголовніше, 2 год 

Усне 

опитування 

 (до 3-х балів) 

Тема 8. Проектування технологічних процесів вирощування 

цибулі ріпчастої та часнику. 

- Біологічні особливості вирощування цибулі ріпчастої та 

часнику. 

- Підбір сортименту цибулі ріпчастої та часнику. 

- Технологія вирощування цибулі ріпчастої з насіння та 

розсадним способом. 

- Збирання урожаю цибулі ріпчастої та його логістика. 

- Особливості технології вирощування цибулі ріпчастої з сіянки. 
- Технологія вирощування озимого стрілкуючого часнику 

різними способами: зубками при підзимовому посіві, одно 

зубками, повітряними цибулинами. 

Лекція 

F2F 

Опорний 

конспект лекцій, 

презентація, 

допоміжні 

плакати, таблиці 

та малюнки 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12 

Підготуватися до лекції 

самостійно, прослухати 

лекцію, занотувати 

найголовніше, 2 год 

Усне 

опитування 

 (до 3-х балів) 



Тема 9. Проектування технологічних процесів вирощування 

столових коренеплодів. 

- Біологічна характеристика моркви столової, буряку столового, 

пастернаку, селери коренеплідної. 
- Проектування технологічних процесів у технології 

вирощування моркви столової за різних строків сівби. 

- Проектування технологічних процесів у технології 

вирощування буряку столового. 

- Проектування технологічних процесів у технології 

вирощування пастернаку. 

- Проектування технологічних процесів у технології 

вирощування селери коренеплідної. 

Лекція 

F2F 

Опорний 
конспект лекцій, 

презентація, 

допоміжні 

плакати, таблиці 

та малюнки 

1, 2, 4, 6, 7, 10, 11 

Підготуватися до лекції 

самостійно, прослухати 

лекцію, занотувати 

найголовніше, 2 год 

Усне 

опитування 

 (до 3-х балів) 

Лабораторне заняття 1. Розробка технологічної схеми 

вирощування капусти білоголової безрозсадним способом з 

переважним використанням техніки зарубіжного  виробництва. 

Лабораторне 
заняття, виконання 

індивідуального 

завдання 

Методичні 

вказівки для 
виконання 

лабораторно-

практичних 

занять 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 
методичні вказівки для 

виконання лабораторно-

практичних занять 

Самостійно підготуватися 
до лабораторного заняття, 

виконати індивідуальне 

завдання, 2 год 

Виконання 

індивідуального 

завдання під час 

заняття та 
написання 

контрольної 

роботи перед 

початком 

чергового 

заняття  

(до 4-х балів) 

Лабораторне заняття 2. Розробка технологічної схеми 

вирощування капусти білоголової безрозсадним способом з 

переважним використанням сучасної вітчизняної техніки. 

Лабораторне 

заняття, виконання 
індивідуального 

завдання 

Методичні 

вказівки для 

виконання 
лабораторно-

практичних 

занять 

1, 2, 3, 4, 7, 9, методичні 

вказівки для виконання 
лабораторно-практичних 

занять 

Самостійно підготуватися 

до лабораторного заняття, 
виконати індивідуальне 

завдання, 2 год 

Виконання 

індивідуального 

завдання під час 

заняття та 

написання 

контрольної 
роботи перед 

початком 

чергового 

заняття  

(до 4-х балів) 

Лабораторне заняття 3. Розробка технологічної схеми 

вирощування помідора у відкритому ґрунті з переважним 

використанням техніки зарубіжного виробництва. 

Лабораторне 

заняття, виконання 

індивідуального 

завдання 

Методичні 

вказівки для 

виконання 

лабораторно-

практичних 
занять 

1, 2, 3, 4, 6, 7, інтернет-

ресурс, методичні 

вказівки для виконання 

лабораторно-практичних 

занять 

Самостійно опрацювати 

тему, виконати завдання 

під час лабораторно-

практичного заняття, 2 год 

Виконання 

завдання під час 

заняття та 

написання 

контрольної 

роботи перед 

початком 
чергового 

заняття  

(до 4-х балів) 



Лабораторне заняття 4. Розробка технологічної схеми 

вирощування помідора у відкритому ґрунті з переважним 

використанням сучасної техніки вітчизняного виробництва. 

Лабораторне 
заняття, виконання 

індивідуального 

завдання 

Методичні 

вказівки для 
виконання 

лабораторно-

практичних 

занять 

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 
методичні вказівки для 

виконання лабораторно-

практичних занять 

Самостійно підготуватися 
до теми, виконати 

завдання під час 

лабораторно-практичного 

заняття, 2 год 

Виконання 

завдання під час 

заняття та 

написання 
контрольної 

роботи перед 

початком 

чергового 

заняття  

(до 4-х балів) 

Лабораторне заняття 5. Розробка технологічної схеми 

вирощування перцю у відкритому ґрунті з переважним 

використанням техніки зарубіжного і сучасної техніки  

вітчизняного виробництва. Лабораторне 

заняття, виконання 

індивідуального 
завдання 

Методичні 

вказівки для 

виконання 

лабораторно-
практичних 

занять 

1, 2, 3, 4, 5, 9, методичні 

вказівки для виконання 

лабораторно-практичних 
занять 

Самостійно опрацювати 

тему, виконати завдання 

під час лабораторно-
практичного заняття, 2 год 

Виконання 

завдання під час 

заняття, 

написання 

контрольної 

роботи перед 
початком 

чергового 

заняття 

(до 4-х балів) 

Лабораторне заняття 6. Розробка технологічної схеми 

вирощування баклажану у відкритому ґрунті з переважним 

використанням техніки зарубіжного і сучасної техніки 

вітчизняного виробництва. 

Лабораторне 

заняття, виконання 

індивідуального 

завдання  

Методичні 

вказівки для 

виконання 

лабораторно-

практичних 

занять 

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 

методичні вказівки для 

виконання лабораторно-

практичних занять 

Самостійно опрацювати 

тему, виконати завдання 

під час лабораторно-

практичного заняття, 2 год 

Виконання 

завдання під час 

заняття  

(до 3-х балів) 

Лабораторне заняття 7. Розробка технологічної схеми 

вирощування огірка з переважним використанням техніки 

зарубіжного виробництва. 

Лабораторне 

заняття, виконання 

індивідуального 
завдання  

Методичні 

вказівки для 

виконання 

лабораторно-
практичних 

занять 

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 

методичні вказівки для 

виконання лабораторно-
практичних занять 

Самостійно опрацювати 

тему, виконати завдання 

під час лабораторно-
практичного заняття, 2 год 

Виконання 

завдання під час 

заняття  
(до 3-х балів) 

Лабораторне заняття 8. Розробка технологічної схеми 

вирощування огірка з переважним використанням техніки 

вітчизняного виробництва. 

Лабораторне 

заняття, виконання 

індивідуального 

завдання  

Методичні 

вказівки для 

виконання 

лабораторно-

практичних 

занять 

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 

методичні вказівки для 

виконання лабораторно-

практичних занять 

Самостійно опрацювати 

тему, виконати завдання 

під час лабораторно-

практичного заняття, 2 год 

Виконання 

завдання під час 

заняття  

(до 4-х балів) 

Лабораторне заняття 9. Розробка технологічної схеми 

вирощування цибулі ріпчастої однорічним способом з 

переважним використанням техніки зарубіжного виробництва. 

Лабораторне 

заняття, виконання 

індивідуального 

завдання  

Методичні 

вказівки для 

виконання 

лабораторно-

практичних 
занять 

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 

методичні вказівки для 

виконання лабораторно-

практичних занять 

Самостійно опрацювати 

тему, виконати завдання 

під час лабораторно-

практичного заняття, 2 год 

Виконання 

завдання під час 

заняття  

(до 3-х балів) 



Лабораторне заняття 10. Розробка технологічної схеми 

вирощування цибулі ріпчастої однорічним способом з 

переважним використанням техніки вітчизняного виробництва. 

Лабораторне 

заняття, виконання 

індивідуального 
завдання  

Методичні 

вказівки для 

виконання 

лабораторно-
практичних 

занять 

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 

методичні вказівки для 

виконання лабораторно-
практичних занять 

Самостійно опрацювати 

тему, виконати завдання 

під час лабораторно-
практичного заняття, 2 год 

Виконання 

завдання під час 

заняття  
(до 3-х балів) 

Лабораторне заняття 11. Розробка технологічної схеми 

вирощування часнику озимого з переважним використанням 

техніки зарубіжного виробництва. 

Лабораторне 

заняття, виконання 

індивідуального 

завдання  

Методичні 

вказівки для 

виконання 

лабораторно-

практичних 

занять 

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 

методичні вказівки для 

виконання лабораторно-

практичних занять 

Самостійно опрацювати 

тему, виконати завдання 

під час лабораторно-

практичного заняття, 2 год 

Виконання 

завдання під час 

заняття  

(до 3-х балів) 

Лабораторне заняття 12. Розробка технологічної схеми 

вирощування моркви столової з переважним використанням 

техніки зарубіжного виробництва. 

Лабораторне 

заняття, виконання 

індивідуального 

завдання  

Методичні 

вказівки для 

виконання 

лабораторно-

практичних 
занять 

1, 2, 3, 6, 10, методичні 

вказівки для виконання 

лабораторно-практичних 

занять 

Самостійно опрацювати 

тему, виконати завдання 

під час лабораторно-

практичного заняття, 2 год 

Виконання 

завдання під час 

заняття  

(до 3-х балів) 

Лабораторне заняття 13. Розробка технологічної схеми 

вирощування буряку столового з переважним використанням 

техніки зарубіжного виробництва. 

Лабораторне 

заняття, виконання 

індивідуального 

завдання  

Методичні 

вказівки для 

виконання 

лабораторно-

практичних 

занять 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 

методичні вказівки для 

виконання лабораторно-

практичних занять 

Самостійно опрацювати 

тему, виконати завдання 

під час лабораторно-

практичного заняття, 2 год 

Виконання 

завдання під час 

заняття  

(до 4-х балів) 

Лабораторне заняття 14. Підсумкове заняття, написання тестів, 

захист розрахункових робіт студентів. 

Лабораторне 

підсумкове 

заняття, захист 

розрахункових 

робіт, написання 

тестів 

Тести, 

розрахункові 

роботи 

− 
Написання тестів, захист 

розрахункових робіт, 2 год 

Тести – до 10 

балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Система оцінювання та вимоги 

 

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 

 

10.1. Денна форма навчання 

Контроль засвоєння учбового матеріалу та оволодіння студентами знаннями, вміннями та навичками здійснюється з допомогою 

проведення усного опитування (по лекціям), усного опитування (по лабораторним заняттям), написання контрольних робіт (після кожного 

лабораторно-практичного заняття), виконання розрахункової роботи, написання тестів поточно-модульного контролю знань (після завершення 

кожного змістового модуля). 
Поточний (модульний контроль) 

С
у

м
а 

Модуль 1 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
Змістовий модуль 3 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 ПМК Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 ПМК Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 ПМ

К 

3 3 3 3 10 3 3 4 4 4 4 4 10 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 10 100 
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