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факультету 

 

Обсяг курсу 

Вид заняття Лекції Лабораторні заняття Самостійна робота 

Кількість годин 10 20 60 

 

Ознаки курсу 

Рік 

викладання 
семестр спеціальність 

Курс (рік 

навчання) 
Нормативний\вибірковий 

2021 1 
203  Садівництво та 

виноградарство 
2-й вибіркова 

Опис навчальної дисципліни (анотація курсу) 

Кількість кредитів – 3,0 

Кількість модулів – 2 

Кількість змістових модулів –3 

Загальна кількість годин – 90 

 

Курс Світові технології закритого ґрунту є складовою навчально-методичного комплексу 

за спеціальністю 203 Садівництво та виноградарство і відіграє роль у формуванні 

агронома садівника  за освітнім рівнем магістр. 

 

Мета та цілі курсу 
 

Мета вивчення дисципліни «Світові технології закритого ґрунту» – у 

майбутнього магістра формуються теоретичні знання з біології розвитку овочевих рослин 

у закритому ґрунті, новацій у створенні мікроклімату у споруді та нових методах його 

підтримання, практичні знання з інноваційних технологій вирощування овочевих культур 

в умовах закритого ґрунту. 

Завдання дисципліни:  

– пізнання природи овочевих рослин, їх походження,  

https://moodle.udau.edu.ua/enrol/index.php?id=653


– пізнання індивідуального розвитку рослин у спорудах закритого ґрунту,  

– опанування інноваційних елементів технології вирощування розсади, підготовки 

ґрунту та ґрунтосумішей, субстрату, сівби (висаджування), догляду за ґрунтом 

(субстратом) і рослинами, правильного підбору сортименту, збирання врожаю та його 

товарної доробки. 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої 

освіти. Дана дисципліна вивчається після таких дисциплін як Овочівництво закритого 

ґрунту та Сучасні технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту. 

Програмні результати навчання: 
ПР 1.Знати та розуміти фундаментальні та прикладні аспекти овочівництва як науки і 

виробничої галузі. 

ПР 2. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та /або практичних 

задач і проблем овочівництва закритого ґрунту. 

ПР 3. Використовувати сучасні методи обробки та інтерпретації інформації під час 

інноваційної діяльності. 

ПР 4. Уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі та/або інноваційні завдання, 

формулювати висновки за одержаними результатами. 

ПР 5. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності, реалізації 

комплексних наукових і виробничих проектів з врахуванням наявних ресурсів та часових 

обмежень. 

ПР 6. Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і 

широкого загалу. 

ПР 7. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів науково-

дослідницької та виробничої діяльності в овочівництві. 

Компетентності: 

Загальні компетентності 
ЗК 1. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Фахові (предметні) компетентності:  
ФК 1. Готовність керувати колективом у сфері особистої професійної діяльності з умінням 

толерантно сприймати соціальні, етнічні та культурні відмінності. 

ФК 2. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної 

діяльності у галузі. 

ФК 3.  Здатність застосовувати нові підходи для аналізу та прогнозування складних явищ, 

критичного осмислення і самостійного вирішення проблем у професійній діяльності. 

ФК 4. Здатність формувати судження за умов недостатньої або обмеженої інформації, 

ясно і недвозначно доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців. 

ФК 5. Уміння використовувати результати наукових досліджень щодо забезпечення 

інтенсивних технологій, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом 

їх впровадження, розробляти наукові основи інтенсивних технологій вирощування плодів, 

овочів та винограду культур. 

Формат курсу 
Основним форматом курсу є очний та  з використанням навчальної платформи для 

дистанційного навчання MOODLE. 

В рамках вивчення дисципліни «Світові технології закритого ґрунту» 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; 

– практичних занять. На практичних заняттях планується проведення розрахунків 

та засвоєння практичних навичок вирощування помідорів та огірків на гідропоніці; 



– самостійна робота студентів буде проводитися з використанням різноманітних 

дидактичних методів навчання 

 

 Календарно-тематичний план 
 

Термін 

виконання 
Тема 

Форма 

діяльності 

Обсяг 

годин 
Матеріали Література 

Кількість 

балів 

1 тиждень 

08.09.2021р. 

Лекція 1. Історія розвитку 

і сучасний стан 

гідропоніки в Україні та у 

світі. 

1. Історія виникнення 

гідропоніки. Суть 

гідропонного методу 

2. Сучасна 

гідропоніка 

3. Перше об'ємне 

застосування методів 

гідропоніки. 

4. Техніка 

живильного шару. 

5. General Hydroponics 

6. Найефективніша 

гідропоніка 

7. Субстрати в 

гідропоніці 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний 

конспект 

лекцій 

1, 4, 6 8 

1 тиждень 

09.09.2021 

р. 

Лекція 2. Методи 

вирощування овочів 

1. Субстрати, які 

використовують для 

вирощування  рослин  

2. Властивості 

субстратів 

3. Гідропонна 

культура як метод 

вирощування за 

застосування живильних 

розчинів. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний 

конспект 

лекцій 

3, 4, 6 7 

1 тиждень 

11.09.2021 

р. 

Лекція 3. Поняття про 

живильні розчини 

1. Гравійна культура  

2. Субстрати для 

вирощування  рослин 

методом гравійної 

культури 

3. Поняття про 

живильні розчини 

4. Способи подачі 

живильного розчину до 

рослин при гравійній 

культурі вирощування 

рослин. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний 

конспект 

лекцій 

2, 4, 6 7 



5. Живильні розчини 

для гравійної культури і їх 

корегування. 

2 тиждень 

22.09.2021 

р. 

Лекція 4. Культура 

помідора у зимових 

теплицях 

1. Метод малооб'ємної 

гідропоніки 

2. Вирощування 

розсади 

3. Догляд за 

рослинами 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний 

конспект 

лекцій 

2, 3, 4, 14, 

17 
8 

2 тиждень 

23.09.2021 

р. 

Лекція 5. Культура огірка 

у зимових теплицях 

1. Вирощування 

розсади на гідропоніці 

2. Формування рослин 

3. Створення 

мікрокліматичних умов 

для рослин 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

 

Опорний 

конспект 

лекцій 

2, 3, 4, 14, 

16 
7 

3 тиждень 

09.10.2021 

р. 

Практична робота № 1. 

Значення та завдання 

гідропоніки для 

цілорічного забезпечення 

населення свіжими 

овочами 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 
2 

Методичні 

вказівки 
1, 4, 5 7 

3 тиждень 

09.10.2021 

р. 

Практична робота № 2. 

Компоненти і склад 

поживних розчинів, що 

застосовують у 

гідропоніці  

Аудиторна, 

практичне 

заняття 2 
Методичні 

вказівки 
3, 4, 5 7 

4 тиждень 

13.10.2021 

р. 

Практична робота № 3. 

Побутові установки для 

вирощування зелені та 

овочів 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 
2 

Методичні 

вказівки 
4, 5 7 

5 тиждень 

23.10.2021 

р. 

Практична робота № 4. 

Підготовка споруди і 

субстрату для 

вирощування розсади 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 
2 

Методичні 

вказівки 
3, 4, 5 7 

5 тиждень 

23.10.2021 

р. 

Практична робота № 5. 
Вирощування розсади, 

строки висаджування і 

схеми розміщення рослин, 

створення 

мікрокліматичних умов 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 
Методичні 

вказівки 
4, 5, 15 7 

6 тиждень 

30.10.2021 

р. 

Практична робота № 6. 
Розробити технологічну 

схему вирощування 

помідора 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 
Методичні 

вказівки 
3, 4, 6 10 

6 тиждень 

30.10.2021 
Практична робота № 7. 
Розробити технологічну 

Аудиторна, 

практичне 
2 

Методичні 

вказівки 
4, 16, 20 8 



р. схему вирощування огірка заняття 

7 тиждень 

06.11.2021 

р. 

Практична робота № 8. 
Описати технологію 

вирощування огірка на 

солом’яних субстратах 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

2 
Методичні 

вказівки 
4, 16, 22 10 

7 тиждень 

06.11.2021 

р. 

Практична робота № 9. 
Освітлення 

Аудиторна, 

практичне 

заняття 

4 
Методичні 

вказівки 
4, 25  

Система оцінювання та вимоги Поточний контроль реалізується у формі 

опитування та тестів. 

Модульний контроль застосовується по закінченню відповідного модуля за формою 

семінарського заняття. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для 

допуску студентів до заліку. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

– з лекційного матеріалу: шляхом перевірки конспектів лекцій; 

– з практичних занять: шляхом перевірки виконаних завдань, захисту практичних 

робіт. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі семестрового заліку в 

обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою і у терміни, встановлені 

навчальним планом 

Поточний (модульний) контроль 
Підсумковий 

контроль 

Модуль 1 
Сума 

ЗМ №1 ЗМ №2 ЗМ № 3 ЗМ №4 

Тема1 Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Тема7 Тема 

8 

Тема 

9 

Тема 

10 
Тема 

11 

Тема 

12 

Тема 

13 100 

8 7 7 7 7 7 7 7 8 10 7 8 10 

15 42 18 25 100 

 

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. Рекомендована література 

Базова 
1. Барабаш О.Ю. Овочівництво. К. :Вища школа, 1994. 373 с. 

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

3. Брызгалов В.Д., Советкина В.Е., Савинова Н.И. Овощеводство защищенного 

грунта. Ленинград,  Колос, 1983. 352 с. 

4. Гіль Л.С. Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту. 

Вінниця: Нова книга, 2008. Ч. 1. 368 с. 

5. Довідник по овочівництву. К.: Урожай, 1990.  286 с. 

6. Іваненко П. П. Закритий ґрунт. К.: Урожай, 2001. 356 с 

7. Лихацький В.І. Овочівництво. К.: Урожай, 1996. 304 с. 

8. Лихацький В.І. Овочівництво. К.: Урожай, 1996. Ч. II. 358 с. 

9. Лихацький В.І. Баштанництво. К.: Вища школа, 2002.– 165 с. 

10. Современное овощеводство закрытого и открытого грунта. Киев: Киевская 

правда, 2013. – 527 с. 

11. Лихацький В.І. Овочівництво. Київ: Урожай, 1996. – Ч. 2. – 360 с. 

12. Приліпко О.В. Тепличне овочівництво. Київ: Урожай, 2002. 255 с. 

13. Улянич О.І. Зеленні і пряносмакові овочеві культури. Київ: Дія, 2006. 186 с. 

14. Операційні технології виробництва овочів. Урожай, 1988. – 342 с. 

  

  

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

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

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

18. Дудченко Л. Г. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения. К.: Наукова 

думка, 1989. 304 с. 

19. Сучасні технології в овочівництві. Харків, ІОБ УААН, 2001. 126 с. 

20. Реєстр сортів рослин, придатних для вирощування в Україні. 

21.  Каталог сортів рослин України. 

22.  Журнал Овощеводство, Тепличное хозяйство. 

 

Інформаційний ресурс 
23. ovochivniztvo.in.ua 

24. agrokraina.com.ua/vegetables 

25. bezgmo.ua/catalog/.../vegetablels. 

26. agroua.net/...4/doc-16/ 
 


