




 

 

1. Мета навчальної дисципліни 

отримання студентом теоретичних знань і практичних навичок з плодівництва і 

декоративного садівнитцва. 

 
2. Обсяг навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна Заочна 

Кількість кредитів – 4 Галузь знань 20 

Аграрні науки і 

продовольство 

Обов’язкова  

 Спеціальність 202 
«Захист і карантин рослин» 

 

Модулів-1  

 

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 

 

3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання (реферат, 

курсова робота, самостійна 

робота) 
 

Семестр 

Загальна кількість годин -120 

 

6-й 

 

 

Лекції 

 

 

18 год. 6 

 

 

Практичні 

 

 

  

 

 

Лабораторні  

 

 

24 год. 6 

 

 

Самостійна робота 

Тижневих годин для денної 

 

78 год. 108 

Форми навчання: 

 

Індивідуальні 

завдання: 

 

Аудиторних 3 -год.  

сам. роб. студента 4 

 

Вид контролю: 

Залік 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Мета вивчення дисципліни: отримання студентом теоретичних знань і практичних 

навичок з плодівництва і декоративного садівнитцва.  

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Шифр Результат навчання 

РН7 Складати технологічні карти для організації із захисту рослин 

РН8 Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин 

РН9 Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин 

 

 



 

 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН7 РН8 РН9 

СК5 + + + 

СК8 + + + 

СК9 + + + 

 

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на 

об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-

господарські методи для довгострокового регулювання розвитку та 

поширення шкідливих організмів до господарсько невідчутного рівня на 

основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, ефективності дії 

корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які 

забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і карантину рослин 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та 

громадянами, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, водними 

об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого 

призначення, їх реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням 

відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських вимог.  
 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Вид заняття 
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Лекції 1,5 9 13,5 

Лабораторні роботи 2,5 12 30,0 

Семінарські зняття - - - 

Самостійна робота 1,5 3 4,5 

Модульна контрольна робота* 12,0 1 12,0 

Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 60 

 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка  складає не менше 

20% від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

 

 



 

 

 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем1 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН7 Лк1, Лк2, Лб1, Лб2, Лб3, Ср1Лк3,Лк4, 

Лб4, Лб5,Лб6, Ср2 
14,0 22,0 

РН8 Лк5, Лк6, Лб7, Лб8, Лб9,  Ср 3 7,0 14,0 

РН9 Лк7, Лк8, Лк9, Лб10, Лб11, Лб12, Ср4 7,0 12,0 

РН7, РН8, 

РН9 
МКР1 8 12 

Разом: 36 60 

 
**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 

лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.  

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі 

тестування. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням 

екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних 

задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають 

вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з навчальної 

дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 

відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента 

слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової 

перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимально-можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 



 

 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 

що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 (М1). Загальні обґрунтування завдань плодівництва 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Біологічні основи плодівництва  

Тема 1 (Т1). Введення в плодівництво  

Тема 2 (Т2). . Закономірності росту і розвитку плодових рослин 

Тема 3 (Т3). Біологічні основи розмноження плодових культур. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Закладання насаджень і технології виробництва плодів. 

Тема 4 (Т4). Закладання промислового плодового саду 

Тема 5 (Т5). Догляд за плодовим садом 

Тема 6 (Т6). Основи формування та обрізування плодових дерев і ягідних кущів. 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3). Основи декоративного садівництва  

Тема 7 (Т7). Введення в декоративне садівництво. Основні види зелених насаджень 

Тема 8 (Т8). Розмноження декоративних деревних рослин  

Тема 9 (Т9). Технології закладання зелених насаджень та догляду за ними 

 

9. Теми лекцій 

 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми та її короткий зміст 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Біологічні основи плодівництва 

1. Введення в плодівництво. 

Зміст, завдання і значення плодівництва. 

Коротка історія плодівництва. 

Історія наукового плодівництва України. 

Стан і перспективи розвитку плодівництва у світі і в 

Україні. 

Ботанічна класифікація та походження плодових рослин. 

Групування плодових  за біологічно-виробничими 

ознаками. 

Морфологічні особливості надземної та кореневої систем 

плодових рослин. 

Біологічно-виробнича характеристика основних плодових 

порід. 

2 2 



 

 

2. Закономірності росту і розвитку плодових рослин. 

Екологічні фактори в житті плодових рослин. 

Онтогенез і філогенез. 

Вікові періоди плодових дерев. 

Річний цикл росту і розвитку плодових рослин. 

Закономірності росту надземної і кореневої систем. 

Закономірності плодоношення. 

Світловий режим. 

Температурний режим. 

Водний режим. 

Повітряний режим. 

Ґрунтові умови. 

Особливості мінерального живлення плодових рослин. 

Значення рельєфу і мікрорельєфу в розподілі ґрунтово-

кліматичних умов. 

2 

3. Біологічні основи розмноження плодових культур. 

Технології вирощування підщеп і саджанців плодових 

культур. 

Особливості насіннєвого і вегетативного розмноження. 

Способи вегетативного розмноження (природні і штучні). 

Взаємовплив підщепи і прищепи. 

Структура плодового розсадника. 

Вирощування насіннєвих підщеп. 

Технології вирощування клонових підщеп. 

Технології вирощування саджанців деревних порід. 

Вирощування саджанців ягідних культур. 

2  

 Всього 6 2 

Змістовий модуль 2. Закладання насаджень і технології виробництва плодів 

4. Закладання промислового плодового саду. 

Вибір ділянки під сад. 

Організація території саду. 

Передсадивна підготовка ґрунту. 

Конструкції садів. 

Підбір порід і сортів та їх розміщення в саду. 

Садіння плодових дерев. 

2 

2 5. Догляд за плодовим садом. 

Системи утримання грунту в садах. 

Значення елементів мінерального живлення. 

Визначення потреби рослин в елементах живлення. 

Види добрив. 

Системи удобрення в садівництві. 

Норми, строки і способи внесення добрив. 

Регулювання водного режиму в садах. 

2 



 

 

6. Основи формування та обрізування плодових дерев і 

ягідних кущів. 

Значення й завдання формування і обрізування крон. 

Види, способи і прийоми обрізування. 

Строки проведення обрізування. 

Класифікація крон. Основні форми крон. 

Формування округлих та площинних крон. 

Основні декоративні крони. 

Обрізування крон дерев у різні вікові періоди. 

Особливості обрізування порід. 

Формування і обрізування кущових ягідних культур. 

2  

 Всього 6 2 

Змістовий модуль 3. Основи декоративного садівництва 

7. Введення в декоративне садівництво. Основні види 

зелених насаджень. 

Значення і завдання декоративного садівництва. 

Нормативи зелених насаджень. 

Класифікація системи зелених насаджень за 

функціональним і територіальним принципами. 

Основні елементи системи зелених насаджень населених 

пунктів (парки, лісопарки, гідропарки, сквери, бульвари, 

сади, санітарно-захисні зони, вуличні насадження). 

Декоративні стилі. 

Види деревокущових насаджень регулярного стилю (алеї, 

боскети, живоплоти, вертикальне озеленення, солітери). 

Ландшафтні види декоративних деревокущових насаджень 

(масиви, гаї, групи). 

Трав'янисті насадження (газони): функції, групування. 

Регулярні квіткові насадження (клумби, рабатки, 

бордюри). 

Ландшафтні квітники (масиви з квітів, групи з квітів, 

міксбордери, квіткові солітери, рокарії). 

2 2 

8. Розмноження декоративних деревних рослин. 
Класифікація садивного матеріалу. 

Насіннєве і вегетативне розмноження. 

Організація розсадника декоративних деревних порід. 

Вирощування садивного матеріалу в контейнерах. 

2  



 

 

9. Технології закладання зелених насаджень та догляду за 

ними. 
Основи проектування зелених насаджень. Технічний 

проект. 

Способи закладання газонів. 

Догляд за газонами (ранньовесняний обробіток дернини, 

підживлення, полив, скошування, землювання, боротьба з 

бур'янами, ремонт). 

Влаштування квітників (закони контрасту кольорів, 

гармонії, значення нейтральних тонів). 

Технологія закладання квітників (грунт, строки посіву, 

щільність розміщення рослин). 

Догляд за квітниками. 

Технологія закладання деревних насаджень (підготовка 

грунту, удобрення, строки садіння, схеми розміщення, 

технологія садіння 

2  

 Всього 6 2 

 Разом 18 6 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Біологічні основи плодівництва 

1. Ботанічна класифікація та характеристика плодових 

рослин. 
2  

2. Біологічні форми плодових рослин. Морфологія 

бруньок, листків, стебла. 
2 2 

3. Закономірності росту і розвитку надземної і кореневої 

систем плодових рослин. Особливості росту й 

плодоношення зерняткових і кісточкових порід. 

2  

4. Розмноження плодових культур. 2 
2 

5. Щеплення. 2 

 Всього 10 4 

Змістовий модуль 2. Закладання насаджень і технології виробництва плодів 

6. Формування округлих крон у саду. 2 
2 

7. Обрізування крон плодоносних дерев. 2 

 Всього 4 2 

Змістовий модуль 3. Основи декоративного садівництва 

8. Асортимент та декоративні якості декоративних 

деревних рослин. 
2  

9. Насіннєве та вегетативне розмноження декоративних 

деревних рослин. 
2 2 

10. Обрізування декоративних дерев і кущів. 2  

11. Групування декоративних квіткових рослин відкритого і 

закритого грунту. 
2  

 12. Вегетативне розмноження трав'янистих декоративних 

рослин. 
2  

 Всього 10 2 

 Разом 24 8 



 

 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми, зміст 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Біологічні основи плодівництва 

1. Коротка історія плодівництва України 
 2 

2. Стан і тенденція розвитку світового плодівництва 1 1 

3. Морфологічні    особливості    надземної    і    кореневої 

систем плодових рослин. 
 2 

4. Закономірності росту і розвитку зерняткових порід.  2 

5. Закономірності росту і розвитку кісточкових порід.  2 

6. Закономірності плодоношення плодових культур  2 

7. Світловий режим і його регулювання. 2 2 

8. Відношення   плодових   культур   до   температурного 

режиму; шляхи підвищення зимостійкості 
2 2 

9. Водний режим і його регулювання в садах. 2 2 

10. Повітряний   режим   у   садах;   значення   рельєфу   в 

розподілі грунтово-кліматичних факторів. 
2 2 

11. Сівозміни і садозміни в плодорозсаднику. 1 1 

12. Заготівля і і стратифікація насіння. 2 2 

13. Характеристика основних підщеп. 2 2 

14. Технології вирощування підщеп і саджанців. 2 2 

 Всього 16 26 

Змістовий модуль 2. Закладання насаджень і технології виробництва плодів 

15. Ґрунтова   і   листкова   діагностика потреб   плодових 

культур в елементах мінерального живлення. 
 2 

16. Удобрення плодових і ягідних культур.  2 

17. Регулювання   водного   режиму   в   садах   Полісся   і 

північно-західного Лісостепу України. 
2 2 

18. Завдання і значення формування крон плодових дерев та 

обрізування плодоносних насаджень. 
 2 

19. Біологічні  й  технічні   основи  формування  крон  та 

обрізування їх у плодоносних садах. 
 2 

20. Формування округлих і площинних крон. 2 2 

21. Обрізування    крон    плодоносних    дерев    у    різних 

конструкціях садів залежно від породи, сорту, підщепи. 
2 2 

22. Обрізування крон у різні вікові періоди. 2 2 

23. Обрізування кущів ягідних культур. 2 2 

24. Захист штамбів і гілок від зимових сонячних опіків, 

гризунів, шкідників. 
2 2 

25. Боротьба з весняними приморозками, передзбиральним 

опаданням плодів. 
2 2 

26. Інвентаризація,     ремонт     і     реконструкція     садів, 

відновлення дерев, пошкоджених морозами. 
2 2 

27. Ручне і механічне збирання врожаю. 1 1 

28. Зберігання і транспортування плодів.  2 



 

 

 Всього 17 27 

Змістовий модуль 3. Основи декоративного садівництва. 

29 Система зелених насаджень, класифікація за 

територіальним та функціональним принципами. 
 2 

30 Дерево-кущові насадження: масиви, гаї, групи, солітери, 

алеї, живі загорожі, боскети, вертикальне озеленення. 
 2 

31 Основний, додатковий і обмежений асортимент дерево-

кущових порід. 
2 2 

32 Закладання садово-паркових насаджень, догляд за дерево-

кущовими насадженнями. 
 2 

33 Вегетативні способи розмноження дерево-кущових рослин. 1 1 

34 Влаштування газонів. 2 2 

35 Квітники регулярного типу:партери, клумби, рабатки, 

бордюри. 
2 2 

36 Квітники ландшафтного типу: солітери, групи, масиви, 

міксбордери, альпійські гірки, рокарії. 
 2 

37 Влаштування клумб та догляд за квітниками. 2 2 

38 Найбільш поширені безкореневищні і кореневищні 

багаторічні квіткові рослини. 
2 2 

39 Багаторічні квітково-декоративні рослини. 2 2 

40 Групування вічнозелених кімнатних рослин. 2 2 

 Всього 15 23 

 Разом 48 76 

 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Лабораторні роботи проводяться у лабораторії, яка 

обладнана колекціями, лабораторним інвентарем. 

 

   13. Рекомендовані джерела інформації  

Базова 

1. Куян В. Г. Плодівництво. Житомир: Вид. ЖНАЕУ, 2009. 478 с. 

2. Куян В. Г. Плодівництво. Практикум: навч. посіб. / В. Г. Куян, В. М. Пелехатий. 

Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2011. 216 с. 

3.  Бунін В.О. Квіникарство. Львів: Вид-во „Світ", 1994. 

4. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія: Навч. посібник. Київ : Вища школа, 

2003. 199 с. 

Допоміжна 

5. Куян В. Г. Спеціальне плодівництво.  Київ : Світ, 2004. 462 с. 

6. Марковський В.С., Бахмат М.І. Ягідні культури в Україні.  Кам'янець-Подільський: 

ПП «Медобори-2006», 2008.  200 с. 

8. Андрієнко М. В., Роман І. С. Малопоширені ягідні і плодові культури. Київ : 

Урожай, 1991. 168 с. 

9. Омельченко І. К. Культура яблуні в Україні. Київ : Урожай, 2006. 304 с. 

10. Шкідники винограду : навчальний посібник / Мринський І.М., Воєводін В.В.; за 

ред. І.М. Мринського. Київ : Прин-Медіа, 2020, 520 с. 

11. Шкідники плодових культур : навчальний посібник / Мринський І.М., Урсал В.В. 

та ін. ; за ред. І.М. Мринського. Київ : Інтерконтиненталь 2019, 728 с. 



 

 

 

12.  Шкідники ягідних культур : навчальний посібник / Мринський І. М. , Урсал В. В. , 

Тимощук Т. М. та ін. Київ : Інтерконтиненталь, 2018, 352 с. 

13. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія: Навч. посіб. Київ : Вища школа, 2003. 

199 с. 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 

бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04). 

Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 

комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

Ресурси Інтернету. 

 

http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

