
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код. ПП.14 

2. Назва. Овочівництво. 

3. Тип. Обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання. 3 

6. Семестр. 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС. 3. 

8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Фурманець О.А., к.с.-г.н., доцент. 

9. Результати навчання. Формування у студента теоретичних основ та практичних 

знань стосовно стану та перспективи розвитку овочівництва, значення, анатомо-

морфологічних та біологічних особливостей овочевих культур, фізіології стійкості до 

факторів зовнішнього середовища, закономірності плодоношення, сучасні технології 

вирощування високих врожаїв екологічно придатних овочів у відкритому і закритому 

ґрунті різних ґрунтово-кліматичних зонах, шляхів і способів покращення якості продукції 

та заходи щодо її підтримання, способів скорочення затрат праці й засобів виробництва 

під час вирощування. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи – модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
«Ботаніка», «Генетика», «Фізіологія рослин». 

12. Зміст курсу. 

Класифікація, походження, біологічні особливості овочевих культур та їх значення для 

людини. Вимоги овочевих рослин до умов навколишнього середовища та їх оптимізація у 

відкритому і закритому ґрунті.  

Технологія вирощування таких культур у відкритому ґрунті як капустяні, пасльонові 

(помідор, перець солодкий і гострий, баклажан), коренеплоди, цибулинні, бульбоплідні, 

гарбузові (огірок, кавун, диня, кабачок, патисон, гарбуз), бобові (горох, квасоля, біб 

овочевий), тонконогові, листкові однорічні (городні), багаторічні.  

Сівозміни, культуро- і рамозміни у відкритому і закритому ґрунті. Культивовані гриби.  

Основи складання сівозмін для вирощування овочів.  Принципи функціонування 

овочівництва закритого ґрунту.  

13. Рекомендовані навчальні видання.  

1. Барабаш О.Ю., Учакін А.П., Цизь О.М. Технологія виробництва овочів і плодів / 

О.Ю. Барабаш, А.П. Учакін, О.М. Цизь – К.: Вища школа, 2004. – 432 с. 

2. Підберезький В.Г. Плодоовочівництво / В.Г. Підберезький. – К., 2007. – 287 с. 

3. Болотських А.С. Энциклопедия овощевода. / А.С. Болотських  – Харьков: Фолио, 

2005. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
36 год. лекцій, 36  год. практичних робіт, 90 год. самостійної роботи. Разом – 162 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання. Українська. 

 
В.о. завідувача кафедри                                                            С. С. Трушева, к.с.-г.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Code. PP.14. 

2. Title. Vegetable Growing. 

3. Type.  The normative. 

4. Level of High Education. BSc (1st cycle) level 

5. Academic year. IІІ. 

6. Semester. I. 

7. Credits. 3. 

8. Lecturer name, academic degree and position. Oleg Furmanets, PhD, Senior Lecturer. 

9. Results of studies.  The formation of  student’s theoretical and practical knowledge about the 

state and prospects of development of vegetable growing, the value of anatomical-morphological 

and biological characteristics of vegetable crops physiology of resistance to environmental 

factors, patterns of fruiting, modern technology of growing high yields of ecologically suitable 

vegetables in open and protected soil of different soil-climatic zones, ways and means of 

improving the quality of products and activities to maintain, ways of reducing the cost of labor 

and means of production during the cultivation. 

10. Forms of Studies. Lectures, practical lessons, laboratory work,  students individual work 

11. Mandatory previous educational disciplines. "Botany", "Genetics", "Physiology of Plants". 

12. Contents. Classification, origin, biological characteristics of vegetable crops and their 

importance to humans. The requirements of vegetable plants to the environmental conditions and 

their optimization in the open and protected ground. 

The technology of growing of such crops in the open ground as Brassicaceae, Solanaceae 

(tomato, pepper sweet, eggplant), root vegetables, onion, tuber, Cucurbitaceae (cucumber, 

watermelon, melon, zucchini, squash, pumpkin), legumes (peas, beans, vegetable beans), 

Poaceae, herbaceous plants (vegetable), perennial. 

Crop rotation, cultural- and frame rotation in the open and protected ground. Cultivated 

mushrooms. Basis of preparation and crop rotation for growing vegetables. Principles of 

vegetable growing of the closed soil. 

13. Recommended literature. 

1. O.J. Barabash, Uchakin, A.P., A.N. Tsiz. Technology of production of vegetables and fruits. - 

Tutorial. - Kiev: High school. - 2004. - 432 p. 

2. V.G. Pidberezky. Fruit and vegetable growing. - Proc. allowance. - K., 2007. - 287 p. 

3. Bolotskih, A.S. Encyclopedia of vegetable grower. - Kharkiv: Folio 2005. 

14. Planned activities and teaching methods 

36 hours Lectures, 36 hours. Practical work, 90 h. Independent work. Together - 162 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group 

research tasks, use of multimedia tools. 

15. Evaluation methods and criteria. 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test : test, at the end of the 5 th semester. 

Current control (100 points): testing, survey, report preparation. 

16. Teaching language. Ukrainian. 

 
Acting department head                                                              S. Trusheva, PhD, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


