
 

Загальна інформація 

Мета дисципліни надання здобувачеві наукового ступеня доктора філософії теоретичних, прикладних знань та 

практичних навичок з різнобічних аспектів (агробіологічні, агротехнологічні, агроекологічні) 

ефективного управління процесами формування кількісних та якісних параметрів овочевої продукції за 

умови максимально можливого збереження навколишнього середовища,  

допоможе отримати кваліфікаційну підготовку для здійснення професійної діяльності за спеціальністю 

на високому рівні. 

 

Компетентності Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК.01. Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень при вирішенні 

дослідницьких та практичних завдань, в тому числі, в міждисциплінарних областях.  

ЗК.09. Здатність здійснювати науково-дослідну діяльність, зберігаючи природне та культурне 

надбання, ефективно працювати в команді, спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня 

інших галузей знань. 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ 
«Наукові основи виробництва овочевої і баштанної продукції» 

Галузь знань 
20 аграрні науки та 

продовольство 

  

Шифр та назва 
спеціальності 

201 Агрономія 

Рівень вищої освіти 
третій (освітньо-науковий) 

рівень 

Статус навчальної 
дисципліни 

обов’язкова ВІТАНОВ Олександр Дмитрович,  
д. с-г. н., професор, завідувач 

відділом новітніх технологій 

вирощування овочевих і 

баштанних культур 

Профіль викладача:  
https://ovoch.com/ua/pidgotovka-
naukovih-kadriv/kadrovij-
potencial/vitanov-o.d/  

ПАРАМОНОВА Тетяна 
Владиславівна,  
д. с-г. н, с. н. с., заступник 

директора з наукової роботи 

 

Профіль викладача:  
https://ovoch.com/ua/pidgotovka-
naukovih-kadriv/kadrovij-
potencial/paramonova-t.v/  
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Спеціальні компетентності (СК) 
СК.01. Здатність володіти методологією теоретичних і експериментальних досліджень в технології 

вирощування овочевих і баштанних видів рослин та їх селекції і генетиці, критично відстежувати та 

осмислювати розвиток теорії і практики, вміти оперувати методами незалежного дослідження та 

пояснювати його результати на високому науковому рівні.  

СК.07. Здатність аналізувати та керувати процесами росту і розвитку овочевих рослин та процесами, 

що відбуваються в агроценозах, з точки зору фундаментальних загальнонаукових принципів і знань, а 

також на основі спеціальних методів дослідження.  

СК.08. Здатність обґрунтовано формулювати нові науково-теоретичні та практично орієнтовані 

концептуальні положення з питань біологізації вирощування овочевих рослин.  

СК.09. Здатність зробити оригінальний внесок у методологію технології вирощування овочевих і 

баштанних культур, їх селекції, насіннєзнавства і відобразити його у рамках наукової кваліфікаційної 

праці. 

СК.10. Здатність критично відстежувати та осмислювати функціонування овочевих сівозмін на основі 

адаптивних систем та самостійно проводити дослідження шляхів підвищення продуктивного 

потенціалу насіння і садивного матеріалу овочевих рослин.  

СК.11. Здатність до аналізу та формування оптимальних систем виробництва насіннєвого матеріалу 

овочевих і баштанних видів рослин за умов мінімізації стресових факторів агроценозів.  

СК.12. Здатність до комплексного та системного підходу в аналізі результатів досліджень в технології і 

веденні насінництва.   

Результати навчання ЗПРН.03. Знання та здатність аналізувати процеси росту і розвитку овочевих рослин, комплексу 

процесів в агроценозах з точки зору фундаментальних загальнонаукових принципів і знань, а також на 

основі спеціальних методів дослідження.   

СПРН.08. Вміння використовувати інформацію щодо сучасних тенденцій розвитку світової і 

вітчизняної сільськогосподарської науки, щодо вирішення глобальних проблем агрономії. 

СПРН.11. Знання сучасних технологічних підходів в овочівництві (інтенсивні, органічні, 

природоохоронні, ресурсоощадні, біодинамічні тощо). 

СПРН.13. Вміння застосовувати сучасні способи і методи планування та організації 

сільськогосподарського виробництва на основі екологічно спрямованих, адаптивних технологій 

вирощування культур. 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС (150 год). У тому числі: лекції – 30 год, практичні заняття – 6 год , лабораторні 

заняття – 14 год, самостійна робота – 100 год. 

Форма підсумкового 
контролю 

іспит 

Термін викладання 2 семестр ( 1 курс) 

 



Інформація про консультації 

Щодня з  13.00  до 15.30   в онлайн режимі за винятком вихідних або щоп’ятниці  офлайн (кім. 66, 102) 

 

Програма дисципліни 

Назва тем  Год Зміст тем 

 

Змістовний модуль 1. Овочівництво – інтенсивна галузь аграрного виробництва 

1. Стан галузі овочівництва в 

світі та Україні 

6 Провідні країни щодо виробництва овочів. Стан галузі в Україні. Особливості овочевого ринку. 

Значення галузі овочівництва у виконанні соціальних функцій. Зональне виробництво овочів, 

спеціалізація агроформувань.    

2. Напрями технологічних 

досліджень в овочівництві 

України, їх значення для 

національного АПК  

6 Інститут овочівництва і баштанництва НААН (ІОБ НААН) – головна наукова галузева установа. 

Мережа дослідних установ України, в яких проводять дослідження з овочівництва. Основні 

інноваційні розробки науковців ІОБ НААН за попередні роки. Перспективні напрями 

технологічних досліджень.   

3. Сівозміна – основа 

системи вирощування 

овочевих культур 

12 Класифікації овочевих рослин за: ботанічними родинами; господарськими ознаками; тривалістю 

життя. Кращі попередники овочевих культур. Типи сівозмін з овочевими культурами. 

Спеціалізовані овочеві сівозміни. Біологізовані сівозміни.   

 

Змістовний модуль 2. Інтенсивні технології – основа продовольчої безпеки країни 

4. Науково-практичні засади 

новітніх технологій 

вирощування цибулевих 

культур 

18 Стан виробництва цибулі ріпчастої в Україні та світі. Фактори, що впливають на ефективність 

виробництва продукції цибулі ріпчастої. Особливості виробництва цибулі ріпчастої та інших 

різновидів цибулевих культур. Наукові засади формування якості врожаю цибулевих рослин, що 

відповідають діючим стандартам. Перспективні напрями наукової діяльності ІОБ НААН щодо 

новітніх технологій вирощування цибулевих культур.  

5. Науково-практичні засади 

новітніх технологій 

вирощування пасльонових 

культур 

5 Стан виробництва продукції пасльонових культур в Україні та світі. Фактори, що впливають на 

ефективність виробництва продукції пасльонових рослин. Особливості технологій вирощування 

помідора, перця, баклажана. Наукові засади формування якості врожаю пасльонових культур, 

що відповідає діючим стандартам. Перспективні напрями наукової діяльності ІОБ НААН щодо 

новітніх технологій вирощування пасльонових культур.   

6. Науково-практичні засади 

новітніх технологій 

вирощування гарбузових 

культур  

18 Стан виробництва продукції гарбузових культур в Україні та світі. Фактори, що впливають на 

ефективність виробництва продукції гарбузових. Особливості вирощування огірка. Особливості 

технологій вирощування кавуна, дині, гарбуза, кабачка, патисона. Наукові засади формування 

якості врожаю гарбузових культур, що відповідає діючим стандартам. Перспективні напрями 

наукової діяльності ІОБ НААН щодо новітніх технологій вирощування гарбузових культур.    

7. Науково-практичні засади 18 Стан виробництва продукції капустяних культур в Україні та у світі. Фактори, що впливають на 



новітніх технологій 

вирощування капустяних 

культур 

ефективність виробництва продукції капустяних культур. Особливості вирощування капусти 

білоголової. Наукові засади формування якості врожаю капустяних культур, що відповідає 

діючим стандартам. Перспективні напрями наукової діяльності ІОБ НААН щодо новітніх  

технологій вирощування капустяних культур.   

8. Науково-практичні засади 

новітніх технологій 

вирощування коренеплідних 

культур   

18 Стан виробництва продукції коренеплідних культур в Україні та світі. Фактори, що впливають 

на ефективність виробництва продукції коренеплідних. Особливості вирощування буряка 

столового. Особливості вирощування моркви, петрушки, пастернаку, селери. Наукові засади 

формування якості врожаю коренеплідних культур, що відповідає діючим стандартам. 

Перспективні напрями наукової діяльності ІОБ НААН щодо новітніх технологій вирощування 

коренеплідних культур.    

 

Змістовний модуль 3. Реалізація насіннєвого потенціалу овочевих рослин 

9. Шляхи раціонального 

використання продуктивного 

потенціалу насінників 

овочевих рослин 

18 Фактори впливу на насіннєву продуктивність однорічних рослин.  

Метод штеклінгів для коренеплідних культур.  

Перспективні напрями наукових досліджень з насінництва. 

 

10. Енергоефективні способи 

виробництва насіння 

овочевих рослин 

18 Особливості формування урожаю насіння цибулевих рослин. Особливості формування урожаю 

насіння капустяних рослин. Особливості формування урожаю насіння коренеплідних рослин. 

Особливості формування насіннєвих рослин за безпересадкового способу вирощування.    

 

№  ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ Год 

1 
Тема 4. Науково-практичні засади новітніх технологій вирощування цибулевих культур: Регламенти щодо визначення 

якісних показників продукції цибулі ріпчастої 
2 

2 
Тема 5. Науково-практичні засади новітніх технологій вирощування пасльонових культур: Регламенти щодо визначення 

якісних показників продукції пасльонових культур 
2 

3 
Тема 6. Науково-практичні засади новітніх технологій вирощування гарбузових культур: Регламенти щодо визначення 

якісних показників продукції гарбузових культур 
2 

4 
Тема 7. Науково-практичні засади новітніх технологій вирощування капустяних культур: Регламенти щодо визначення 

якісних показників продукції капустяних культур 
2 

5 
Тема 8. Науково-практичні засади новітніх технологій вирощування коренеплідних культур: Регламенти щодо визначення 

якісних показників продукції коренеплідних культур 
2 

6 
Тема 9. Шляхи раціонального використання продуктивного потенціалу насінників овочевих рослин: Регламенти щодо 

визначення якісних показників насіння овочевих рослин 
2 

7 
Тема 10. Енергоефективні способи виробництва насіння овочевих рослин: Методика визначення сортових вирізняльних 

ознак у сортів овочевих рослин 
2 

Усього годин 14 



№ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Год 

1 
Тема 3. Сівозміна – основа системи вирощування овочевих культур: Типи сівозмін з овочевими культурами. Спеціалізовані 

сівозміни 
2 

2 
Тема 9. Шляхи раціонального використання продуктивного потенціалу насінників овочевих рослин: Методика проведення 

інспектування (польового оцінювання) сортових посівів. Ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль 
2 

3 
Тема 10. Енергоефективні способи виробництва насіння овочевих рослин: Прояв сортових вирізняльних ознак у сортів 

овочевих рослин за фазами розвитку. Добір, як основний спосіб збереження сортових та продуктивних якостей 2 

Усього годин 6 

 

№ САМОСТІЙНА РОБОТА Год 

1 Розвиток галузі овочівництва у провідних країнах світу та Україні 4 

2 Перспективні напрямки технологічних досліджень  в овочівництві   4 

3 Типи сівозмін з овочевими культурами 8 

4 Енергоефективні технології виробництва продукції цибулевих культур 12 

5 Енергоефективні технології виробництва продукції пасльонових культур  12 

6 Енергоефективні технології виробництва продукції гарбузових культур 12 

7 Енергоефективні технології виробництва продукції капустяних культур  12 

8 Енергоефективні технології виробництва продукції коренеплідних культур 12 

9 Технологічні заходи щодо раціонального використання продуктивного потенціалу насінників овочевих рослин 12 

10 Безпересадковий спосіб виробництва насіння овочевих рослин  12 

Усього годин 100 

 

Виконання  індивідуального науково-дослідного завдання 
 

Виконується у формі обов’язкового 

реферату з прочитаної літератури за 

вільним вибором здобувача (одна із тем  

самостійної роботи)  

 

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку: 

– правильність постановки задачі, рішення, оцінка рішення;  

– грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу;  

– оформлення відповідно до чинних стандартів; 

– наявність посилань на джерела інформації;  

– самостійність виконання (діагностується під час захисту).   

 

 

Максимальна 

оцінка –  

15 балів 
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Схема оцінювання 

Сума балів  за ECTS за національною шкалою Бали нараховуються наступним чином 

90–100 А Відмінно 

Оцінювання знань і вмінь здійснюється за 100-бальною шкалою 

і становить: за відвідування лекцій, виконання лабораторних, 

практичних занять та ІНДЗ – до 60 балів, за результати іспиту – 

до 40 балів. 

Здобувач допускається до здачі іспиту, якщо за результатами 

проміжного контролю ним були набрані мінімум 35 балів. 

82–89 В 
Добре 

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно, з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

Оцінювання за складовими дисципліни 
Відвідування лекцій  

(за кожне заняття/всього) 
1 бал/15 Політика опанування дисципліни 

Виконання лабораторних робіт (за 

кожне заняття/всього) 
3 бали/21 

Відвідування (участь в 

дистанційному режимі при 

он-лайн викладанні лекцій 

Кожне заняття (виняток – хвороба) 

Виконання практичних робіт 

(за кожне заняття/всього) 
3 бали/9 

Дотримання принципів 

академічної доброчесності  

Дотримання принципів академічної 

доброчесності (списування під час 

іспиту заборонені, реферати 

повинні мати коректні текстові 

посилання на використані 

літературні джерела) 

Виконання ІНДЗ 15 балів 

Іспит 40 балів 
Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку 
Всього 100 балів 

 


