
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Силабус дисципліни 

«Рослинництво закритого ґрунту»   
 

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 

Дисципліна «Рослинництво закритого ґрунту» вивчає інноваційні технології у 

виробництві овочевої продукції у захищеному ґрунті, використання високопродуктивних 

сортів і гібридів, додержання відповідних режимів, правильної експлуатації тепличних 

ґрунтів і штучних субстратів, застосування біологічних методів захисту від шкідників і 

хвороб тепличних рослин. 

4. Мета та цілі дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців 

теоретичних знань і практичних навичок з питань еколого-біологічних особливостей 

рослин закритого ґрунту, технології вирощування та догляду за рослинами, а також 

створення гармонійного середовища для мешкання людини. Метою є навчити студентів 

розмножувати і вирощувати декоративні рослини закритого ґрунту, приготувати субстрат 

і поживні речовини, знати асортимент найбільш поширених декоративних культур 

закритого грунту.  

Основними цілями дисципліни є вивчення студентами базових знань з 

декоративних рослин закритого ґрунту з метою використання їх в практичній діяльності 

під час проведення аранжування в умовах закритого ґрунту, громадських і житлових 

інтер’єрних приміщень. Завданням опанування дисципліни є глибоке засвоєння 

студентами навчального матеріалу та формування їх компетенцій. 

 У ході вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен оволодіти 

наступними компетентностями: 

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-tzppr/m-sklad-tzppr/rudenko-yuriy-fedorovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-tzppr/m-sklad-tzppr/rudenko-yuriy-fedorovich
mailto:yuriy.rudenko2011@yandex.ua


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 Особливості та відмінності рослинництва закритого ґрунту. 15 15 

2 Т2 
Основні відмінності технологій вирощування рослин в умовах 

закритого ґрунту. 
15 15 

3 Т3 
Типи та особливості сучасних споруд для вирощування 

рослин в закритому ґрунті. 
15 15 

4 Т4 
Види та методи регулювання мікроклімату в умовах 

закритого ґрунту. 
15 15 

5 Т5 
Види та особливості культур для вирощування в закритому 

ґрунті  
15 15 

6 Т6 

Особливості технології вирощування рослин гідропонічним 

методом. Технології гравійної культури вирощування рослин 

в закритому ґрунті. 

15 15 

7 Т7 

Технології гравійної культури вирощування рослин в 

закритому ґрунті. Технології вирощування рослин за 

малооб’ємною технологією. 

15 15 

8 Т8 
Технології вирощування рослин за 

малооб’ємною технологією. 
15 15 

9 Т9 
Сучасні технології вирощування традиційних і 

малопоширених  культур в закритому ґрунті. 
15 15 

10  Т10 
Особливості системи захисту рослин від шкідливих 

організмів в закритому ґрунті 
15 15 

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. Каленська С.М., Шевчук О.Я., Дмитришак М.Я., Козяр О.М., / за редакцією 

О.Я. Шевчука. // Рослинництво. Київ: НАУУ, 2005. 502 с. 

2. Гордій М.В. та інші. Вирощування овочів у міжгосподарчому тепличному 

комбінаті. Київ: Урожай, 1990. 365 с. 

3. Іваненко П.П., Присіпка О.В.. Закритий ґрунт. навч. посібник для вищ. агр.. 

зал. освіти II-IV рівнів акрид. Київ : Урожай, 2001. 360 с. 

4. Біологічне рослинництво: Навч. посібник/ О.І. Зінченко, О.С. Алексєєва, 

П.М. Приходько та ін.; За ред. О.І. Зінченка. Київ : Вища шк., 1996. 239 с. 

5. Системи технологій В АПК: Навч. посіб. / Г.М. Господаренко, В.О. Єщенко, 

С.П. Полторецький та ін. Умань : Редакційно-видавничий центр, 2008. 368 с. 

6. Алімов Д. М., Шелестов Ю. В. Технологія виробництва продукції 

рослинництва: Підручник. Київ: Вища школа, 1995.  271с. 

Допоміжна 

1. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування 

сільськогосподарських культур: навч. посіб. / В.В. Лихочвор. – 2-ге вид., виправл. Київ: 

Центр навч. літ-ри, 2004. 808 с. 

2. Лихочвор В.В. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування 

основних польових культур: навч. посіб. / В.В. Лихочвор, В.Ф. Петриченко. Львів: НВФ 

«Українські технології», 2006. 730 с. 

3. Рослинництво: лабораторно-практичні заняття: навч. посібн. / Фурсова Г.К., 

Фурсов Д.І., СергєєвВ.В.: за ред Г.К. Фурсової. Харків :ТО Ексклюзив,  Ч.1.: Зернові 

культури. 2004. 380 с. 

4. Технології виробництва продукції рослинництва: підруч. / Танчик С.П., Дмитришак 

М.Я., Алімов Д.М. та ін.; за ред. С.П. Танчика та М.Я.  Дмитришака. Київ : Слово, 

2009. 520 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). 

 
 


