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Кожен студент повинен ознайомитись із змістом 
навчальних дисциплін вибіркового блоку №2 

«Плодівництво/ Овочівництво». 
Вони пропонуються для вивчення  здобувачам освіти 

спеціальності 201 «Агрономія».  
Обравши одну з цих дисциплін для вивчення кожен 

студент повинен оформити заяву  
(надіслати фото заяви куратору групи) 

до 22.06.2022 року 
          телефон завідувача  відділення  0675960426 

 



Плодівництво вивчає біологію і 
морфологію  плодових і 

ягідних рослин, їхнє місце і 
роль в екологічній системі, 

закономірні зв'язки з 
факторами зовнішнього 

середовища і на цій основі 
розробляє теоретичну базу, 
необхідну для визначення 

перспектив розвитку галузі та 
створення диференційованої 

технології вирощування 
високопродуктивних 

насаджень. 



Плодівництво – специфічна галузь 
рослинництва та с/г. Завдання 

плодівництва як галузі с/г – вирощувати 
високі і сталі врожаї якісних плодів на 

основі впровадження досягнень науки і 
передового досвіду з метою 

забезпечення потреб населення в цінних, 
екологічно чистих продуктах харчування. 
Для ефективного функціонування галузі 
плодівництва для майбутнього фахівця 

важливим являється оволодіння 
технологічними прийомами, які 

забезпечують високі врожаї та добру 
якість продукції. 



При вивченні дисципліни «Плодівництво»  студенти ознайомляться з: 
 станом і перспективами розвитку плодівництва; 
 ботанічним складом і класифікацією плодових культур, їх 

морфологічними ознаками, біологічними особливостями, способами 
розмноження; 

 закономірностями росту, розвитку і плодоношення; 
 технологією вирощування посадкового матеріалу плодових культур; 
 закладанням і доглядом за садами, ягідниками та виноградниками; 
 сучасними технологіями виробництва екологічно чистої продукції в 

різних природно – кліматичних зонах. 
 



Овочівництво як наукова 
дисципліна вивчає біологію 

овочевих культур, 
технологію вирощування 

високих урожаїв їх у 
відкритому і закритому 
ґрунті з мінімальними 

затратами праці та коштів. 



Овочівництво – досить ефективна 
високоприбуткова і 

конкурентоспроможна галузь 
вітчизняного аграрного сектору 

економіки. Сучасний стан розвитку 
овочівництва впродовж останніх років 
загалом характеризується порівняно 

стійким збереженням посівних площ і 
обсягів виробництва продукції. Адже 

ця галузь  с/г традиційно зорієнтована 
на забезпечення внутрішнього 

продовольчого ринку.  
Фахівцям с/г  необхідно вміти 

ефективно   застосовувати  технологічні 
прийоми вирощування овочевих 

культур з забезпеченням максимальної 
реалізації біологічного потенціалу 

урожайності.  



 
При вивченні дисципліни «Овочівництво» студенти ознайомляться з: 

 станом і перспективами розвитку овочівництва; 
 походженням  та біологічною характеристикою овочевих культур, їх 

класифікацією і вимогами до умов навколишнього середовища; 
 будовою та способами обігріву споруд закритого ґрунту; 
 технологією вирощування  овочевих культур у відкритому та закритому 

ґрунті з урахуванням їх енергозбереженості; 
 сучасними технологіями виробництва екологічно чистої продукції в 

різних природно – кліматичних зонах. 
 

 
 



Навчальна практика з овочівництва 

Як результат проходження 
практики студент повинен знати: 
 попередники ланок сівозмін, які 

використовують для 
вирощування  овочевих культур; 

 будову та експлуатацію  
малогабаритних теплиць, 
парників; 

 способи підготовки ґрунту до 
сівби (садіння) овочевих культур 
залежно від попередника; 

 енергоощадні технології 
виробництва екологічно чистої 
продукції в різних природно – 
кліматичних зонах. 

Як результат проходження 
практики студент повинен уміти: 
 готувати ґрунтові суміші, 

вирощувати розсаду; 
 визначати норму висіву насіння  

овочевих культур; 
 розробляти і впроваджувати 

овочеві сівозміни; 
 проводити передпосівну  

підготовку ґрунту під овочеві 
культури, технологічні операції, 
пов’язані з вирощуванням 
овочевих культур. 



Навчальна практика з плодівництва 

Як результат проходження практики 
студент повинен знати: 

  енергоощадні технології 
виробництва екологічно чистої 
продукції в різних природно – 
кліматичних зонах; 

 технологію закладання плодового 
саду; 

 принцип дії, порядок підготовки 
обладнання та інструментів, 
послідовність виконання робіт під 
час проведення окулірування, 
щеплення, обрізування плодових 
та ягідних культур. 

Як результат проходження практики 
студент повинен уміти: 

 підготувати обладнання та інструменти 
до проведення окулірування та 
щеплення; 

 визначати потребу у садивному 
матеріалі і проводити розмітку ділянки 
під сад; 

 проводити окулірування, щеплення в 
плодовому саду; 

 вживати заходів з догляду за 
плодовим садом, обрізування 
плодових та ягідних культур. 



Обидві дисципліни запропоновані для 
вивчення студентам денної та заочної форми 

навчання в другому вибірковому блоці. 
 

Відповідно до положення про вибіркові 
дисципліни кожен студент пише заяву 

встановленого зразка. 
 

Якщо студенти групи обирають різні 
дисципліни, то  всі вивчатимуть ту, по якій 

більшість вибору 



Форма заяви 




