
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Силабус дисципліни 

«Овочівництво»   
 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

Кафедра технології 

зберігання та переробки 

продукції рослинництва 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: захист і карантин рослин 

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин 

рослин» першого (бакалаврського) рівня 

Кількість кредитів – 5,0 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 3 н. р., 5 семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладачів 

Викладач (-і) Руденко Юрій Федорович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-

tzppr/m-sklad-tzppr/rudenko-yuriy-fedorovich 

Контактна інформація 
0673095816 

е-mail: yuriy.rudenko2011@yandex.ua 

Сторінка курсу в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=2499 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 14.00 

до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Овочівництво – одна з основних галузей сільського господарства, головним якої є 

вирощування овочів та забезпечення населення високоякісною овочевою продукцією. 

Населення у всіх країнах світу потребує цілорічного споживання овочів. Саме тому 

завданням овочівництва є розробка та впровадження технологій цілорічного вирощування 

різноманітної високоякісної, екологічно безпечної овочевої продукції і грибів у свіжому і 

переробленому вигляді, та доведення її до споживача, а також розширення сортового і 

гібридного асортименту овочевих рослин.  

Вирощування овочів завжди було і залишається досить економічно- і енергетично 

затратним процесом. Тому головним завданням овочівництва, як науки є досконале 

вивчення біологічних особливостей овочевих культур та способів і методів одержання 

високих врожаїв овочевої продукції із мінімальними затратами коштів і праці. 

4. Мета та цілі дисципліни 

Мета дисципліни: пізнання природи овочевих рослин, їх походження, знання 

індивідуального розвитку рослин, опанування технології вирощування розсади, 

підготовки ґрунту, сівби (садіння), догляду за ґрунтом і рослинами, правильного вибору 

сорту, збирання врожаю та його товарної доробки. 

Основні цілі дисципліни є: 

 вивчення закономірності росту і розвитку овочевих культур у відкритому ґрунтів в 

органічному землеробстві без застосування мінеральних добрив та пестицидів, одержання 

високих урожаїв екологічно допустимої товарної овочевої продукції; 
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 організація та побудова овочевих сівозмін та культурозмін при використанні 

органічного землеробства; 

 основи формування та використання екологічно допустимої овочевої продукції; 

 розробка технології індустріального агроекологічного виробництва товарної 

овочевої продукції в органічному землеробстві для свіжого споживання, переробки та 

експорту. 

У ході вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен оволодіти 

наступними компетентностями: 

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. 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 24 год 6 год 

Лабораторні роботи 28 год 8 год  

Самостійна робота 98 год 136 год 

Всього 150 год 150 год 

 

5.2. Формат дисципліни 

Дисципліна викладається очно для денної і заочної форм навчання, хоча за 

необхідності (карантинні обмеження, тощо) може викладатися дистанційно через систему 

Moodle. Можливим є поєднання очного та дистанційного форматів викладання 

дисципліни. 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 

Значення овочівництва в житті людини. Агротехніка 

вирощування овочів. Значення овочів у житті людства. 

Класифікація овочевих культур. Основи складання сівозмін 

у овочівництві. Системи обробітку ґрунту під овочеві 

культури. Система удобрення овочів. Способи посіву 

овочів. 

15 15 

2 Т2 

Біологічні особливості і способи вирощування капустяних 

рослин. Білоголова капуста та її сорти. Вирощування 

капусти різних строків використання. Червоноголова 

капуста, брюссельська, цвітна капуста. Кольрабі. 

15 15 

3 Т3 

Біологічні особливості і агротехніка вирощування 

пасльонових овочевих культур і огірків. Томати. Перець та 

його вирощування. Баклажани. Огірки та їх особливості. 

15 15 

4 Т4 Біологічні особливості і агротехніка столових 15 15 



коренеплодів. Столові буряки. Морква. Петрушка, 

пастернак та селера. Редиска та редька. 

5 Т5 

Біологічні особливості і агротехніка цибулевих рослин. 

Цибулю ріпчаста та загальні умови її вирощування. 

(вирощування з насіння, вирощування з розсади, 

вирощування з сівка). Вирощування інших видів цибулі. 

Часник.  

15 15 

6 Т6 

Біологічні особливості і агротехніка зеленних рослин. 

Господарське значення та різноманітність зеленних 

овочевих культур. Особливості вирощування. Ботанічна 

характеристика латука посівного (салату). Вимогливість до 

умов довкілля, сорти та агротехніка. Особливості біології, 

сорти та вирощування кропу пахучого, петрушки 

городньої, шпинату городнього. 

15 15 

7 Т7 

Біологічні особливості і агротехніка вирощування 

багаторічних овочевих рослин. Багаторічні овочеві 

рослини, їх різноманітність і господарське значення. 

Особливості біології, вибір місця вирощування та 

агротехніка щавлю кислого, ревеню, хрону звичайного, 

холодку лікарського (спаржі). 

20 20 

8 Т8 

Промислове сучасне овочівництво. Масштаби 

промислового виробництва та адаптація технологічного 

процесу. Європейський досвід промислового овочівництва 

20 20 

9 Т9 

Вирощування розсади овочевих культур Розсада капусти, 

томатів, баклажанів, перцю, огірків, кавунів, динь у 

закритому ґрунті. Вигоночні та приставні культури, 

культурообороти. Вирощування грибів печериць та глив 

20 20 

Разом: 150 150 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання 

дисципліни 

Максимально студент може отримати 100 балів за 

пройдений курс Навчання під час семестру / залік – 60 / 40 

балів. 

Система оцінювання кожної 

активності здобувача вищої 

освіти 

Лекції – 2,0 бала (всього 18 балів), практичні – 2,0 бала за 1 

заняття (24 балів), самостійна – 10,0 бала за реферат, 

презентацію, тощо. Заохочувальні бали (участь у 

конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо) 8 балів. 

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 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

До підсумкового контролю допускаються студенти, які 

отримали під час навчання 36-60 балів. 

Критерії оцінювання 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється 

на підставі проведення заліку за однією із форм (тестування, 

усного опитування, написання письмової роботи) за 

програмою навчальної дисципліни. Підсумкова оцінка з 

двох блоків дисципліни розраховується як сума балів, 

отриманих під час заліку та балів, отриманих під час 

поточного контролю. Підсумкові завдання дозволяють 

перевірити розуміння студентом програмного матеріалу. 

Тестові питання теоретичного та практичного спрямування 

передбачають вирішення практичних професійних завдань й 

дозволяють діагностувати рівень підготовки студента та 

рівень його компетентностей з навчальної дисципліни. 

Результати складання заліку фіксується у залікову відомість, 

заліковій книжці, індивідуальному плані студента. 

 

6. Результати навчання 

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

 

7. Пререквізити 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: без обмежень. 

 

8. Політика дисципліни 

Засвоєння пропущеної теми лекції студентом з поважної причини перевіряється 

перед або під час складання підсумкового контролю. Пропуск лекції ним без поважної 

причини відпрацьовується під час консультацій (співбесіди), або у вигляді реферату, 

презентації, тощо. 

Пропущені практичні заняття студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій 

викладача або самостійно виконує завдання по пропущеній темі (реферат, презентація, 

тощо). 

Інклюзивність навчального процесу для осіб з особливими потребами 

застосовується з урахуванням їхніх можливостей і потреб (дистанційне навчання в системі 

Moodle, тощо). 

 

9. Технічне та програмне забезпечення 

Для якісного викладання дисципліни необхідне забезпечення мультимедійною 

установкою, ноутбуком, навчальною лабораторією. 

 

 



10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 

1. Овочівництво / Практикум / За ред. В.І. Лихацького. Вінниця, 2012. 451 с. 

2. Лихацький В.І., Бургарт Ю.Є., Васянович В.Д. Овочівництво. Київ: Урожай, 1996. 

Ч. І. 300 с. 

3. Лихацький В.І., Бургарт Ю.Є., Васянович В.Д. Овочівництво. Київ: Урожай, 1998. 

Ч. II. 358 с. 

4. Лихацький В.І., Бургарт Ю.С. Овочівництво (практикум). К.: Вища школа, 1994. 

365 с. 

5. Яровий Г.І. Овочівництво: навч. Посібник/ Г.І. Яровий, О.В. Романов. Харків: 

ХНАУ, 2017. 376 с. 

6. Гіль Л.С., Пашковський А.І., Сулима Л.Т. Сучасні технології овочівництва 

закритого і відкритого ґрунту. Ч. 2. Відкритий ґрунт. Навчальний посібник. – Вінниця: 

Нова Книга, 2008. С. 144-156. 

7. Сич 3. Д. Овочівництво: Навчальний посібник / 3. Д. Сич, І. М. Бобось, І.О.  

Федосій. – К.: ЦП «Компринт», 2018. 406 с. 

8. Болезни и вредители овощных культур. Київ: Юнивест Медиа, 2008. 256 с. 

9. Барабаш О.Ю., Тараненко Л.К., Сич З.Д. Біологічні основи овочівництва. Київ: 

Арістей, 2005. 341 с. 

Допоміжна 

1. Барабаш О.Ю. Овочівництво. К.: Вища школа, 1994. 362 с.  

2. Буевич А.Н. Овощеводство. Минск: Беларусь, 2006. 213 с.  

3. Сич З.Д., Сич І.М. Гармонія овочевої краси та користі. Київ : Арістей, 2005. 190 с.  

4. Дереча О.А. Природоохоронна технологія вирощування овочевих культур у 

відкритому ґрунті зони північного Лісостепу і Полісся України: Навчальний 

посібник. Житомир: Полісся, 2003. 208 с.  

5. Дидів О.Й. Капустяні овочеві культури. Львів, 2008. 100 с. 

6. Барабаш О.Ю., Семенчук П.С. Довідник овочівника. 2-ге вид., доповн. І переробл. – 

Львів: Каменяр, 1985. 208 с.  

7. Довідник овочівника Степу України / Г.І. Латюк, Л.М. Попова, П.С. Тихонов, Б.С. 

Ангел, С.П. Максимов, Л.М. Сапожникова, Ю.Є. Клечковський. Одеса: ВМВ, 2010. 

470 с.  

8. Барабаш О.Ю., Гутиря С.Т. Зеленні овочеві культури. Київ : Вища школа, 2006. 86 

с. 

9. Лихацький В.І., Чередниченко В.М. Капуста цвітна. Вінниця: ВНАУ, 2010. 167 с.  

10. Капустные растения: Практический справочник овощевода. Київ : Юнивест Медиа, 

2009. 256 с.  

11. Кононученко В. В., Молоцький М. Я. Картопля. Біла Церква, 2002. Т. 1. 536 с. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

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

електронних носіях тощо): 

– 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) та інших бібліотек. 

2. Онлайн-бібліотеки: Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук 

України: http://www.ipp.gov.ua/; веб-сторінка кафедри захисту рослин 

(http://www.znau.edu.ua/agronomichesk/kaf_zah_rosl/) та інші онлайн-бібліотеки. 

3. Інституційний репозитарій Поліського національного університету (наукові статті, 

автореферати дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, 

матеріали конференцій, патенти, комп’ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні 

об’єкти, наукові звіти). 



 
 

 


