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ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма (ОПП) для підготовки здобувачів 

вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 

«Садівництво та виноградарство» містить обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік 

компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми 

атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

  

Розроблено проектною  групою у складі: 

– Гонтар Василь Терентійович, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри 

садівництва ім. проф. В.Л.Симиренка, гарант освітньої програми; 

– Мазур Борис Миколайович, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри 

садівництва ім. проф. В.Л.Симиренка;  

– Гаврись Іванна Любомирівна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри 

овочівництва і закритого ґрунту; 

– Кутовенко Віра Богданівна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри 

овочівництва і закритого ґрунту. 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкголдерів (за наявності): 
Бублик Микола Олександрович, виконавчий директор інституту 

садівництва НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-
кореспондент НААН України 
 

Освітня програма підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» 
розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 р., Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. «Про 
затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 30.12.2015 р. № 
1187, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р., методичних рекомендацій 
«Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації» (2014 р.), 
проекту стандарту вищої освіти. 
 
 
 
 



 
 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 
У програмі терміни вживаються в такому значенні: 
1) автономність і відповідальність – здатність самостійно 

виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за 
результати своєї діяльності; 

2) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 
та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією 
програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти; 
спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у 
програмі результатів навчання; досягнення заявлених у програмі 
результатів навчання; 

3) атестація – це встановлення відповідності засвоєних 
здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 
вимогам стандартів вищої освіти; 

4) магістр  – це освітній ступінь, що здобувається на другому  рівні 
вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 
успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми, обсяг 
якої становить 90 кредитів ЄКТС;  

5) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 
компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти у відповідній галузі 
знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю 
є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти; 

6) заклад вищої освіти – окремий вид установи, яка є юридичною 
особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою 

ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої 
освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або 
методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і 
здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням 
їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

7) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що 
включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється 
професійна підготовка; 

8) дисциплінарні компетентності – деталізовані програмі 
компетентності як результат декомпозиції компетентностей фахівця 
спеціальності (спеціалізації) певного рівня вищої освіти; 

9) європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 
(ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що 
використовується в європейському просторі вищої освіти з метою 
надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і 
сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти; система 
ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої 



 
 

освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та 
обліковується в кредитах ЄКТС; 

10) засоби діагностики – документи, що затверджені в 
установленому порядку, та призначені для встановлення ступеню 
досягнення запланованого рівня сформованості компетентностей 
студента при контрольних заходах; 

11) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому 
навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття 
відповідного ступеня і кваліфікації; 

12) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які 
забезпечують реалізацію певної компетентності; 

13) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, 
що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності; знання 
поділяються на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, 
методологічні); 

14) інтегральна компетентність – узагальнений опис 
кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня 
щодо навчання та/або професійної діяльності; 

15) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих 
завдань різних рівнів з урахуванням коефіцієнта пріоритетності 
(запланованого рівня сформованості компетентностей); 

16) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби 
навчання, у яких системно викладено основи знань з певної дисципліни 
на рівні сучасних досягнень науки і культури, опора для самоосвіти і 
самонавчання (підручники; навчальні посібники, навчально-наочні 
посібники, навчально-методичні посібники, хрестоматії, словники, 
енциклопедії, довідники тощо); 

17) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця національної 
рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, 
які є типовими для кваліфікацій даного рівня; 

18) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 
отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що 

особа досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими 
стандартами; 

19) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до 
виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, 
розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості; 

20) комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання 
інформації, узгодження дій, спільної діяльності; 

21) кредит європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу 



 
 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 
досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання; обсяг одного 
кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального 
року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів 
ЄКТС; 

22) дипломна робота – це кваліфікаційна робота, що має на меті 
виконання виробничих завдань, спрямованих на організацію 
технологічного процесу (технічну підготовку, забезпечення 
функціонування, контроль) та управління (планування, облік, аналіз, 
регулювання) організацією та власне технологічним процесом; програми 
дипломних робіт зазвичай регламентовано певними професійними 
функціями й завданнями згідно з освітніми стандартами відповідних 
рівнів підготовки; 

23) дипломний проект – це кваліфікаційна робота, що присвячена 
реалізації виробничих завдань, переважна більшість яких віднесена до 
проектної та проектно-конструкторської професійних функцій; у межах 
цієї роботи передбачається виконання технічного завдання, ескізного й 
технічного проектів, робочої, експлуатаційної, ремонтної документації 
тощо; 

24) курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого 
спрямовано на організацію технологічного процесу (наприклад, технічну 
підготовку, забезпечення функціонування, контроль) та управління ним 
(планування, облік, аналіз, регулювання); 

25) курсовий проект – індивідуальне завдання виконання якого 
відноситься здебільшого до проектної та проектно-конструкторської 
діяльності; цей вид навчальної роботи може включати елементи 
технічного завдання, ескізні та технічні проекти, розроблення робочої, 
експлуатаційної, ремонтної документації тощо; виконання курсового 
проекту регламентується відповідними стандартами; 

26) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації 
до супроводження навчальної діяльності студента за всіма видами 
навчальних занять, що містить, у тому числі інформацію щодо засобів та 
процедури контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання 
вправ, джерел інформації; 

27) модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення 
студентом запланованого рівня сформованості компетентностей за 
видами навчальних занять; 

28) навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація 
самостійного смислового значення (поняття, явища, відношення, 
алгоритми); 

29) об’єкт діагностики – компетентності, опанування яких 
забезпечуються навчальною дисципліною; 

30) об’єкт діяльності – процеси, явища, технології або (та) 
матеріальні об’єкти на які спрямована діяльність фахівця (суб’єкта 



 
 

діяльності); незалежно від фізичної природи об’єкт діяльності має певний 
період (цикл) існування, який передбачає етапи: проектування 
(розроблення), протягом якого вирішуються питання щодо забезпечення 
певних його якостей та властивостей; створення (виробництва, 
впровадження); експлуатації, протягом якої об’єкт використовується за 
призначенням; відновлення (ремонту, удосконалення), яке пов’язане з 
відновленням властивостей якості, підвищенням ефективності тощо; 
утилізації та ліквідації; 

31) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері 
вищої освіти і науки, що провадиться у закладі вищої освіти (науковій 
установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 
спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, 
умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на 
формування гармонійно розвиненої особистості; 

32) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – 
система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 
спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 
розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 
логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних 
для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного 
ступеня вищої освіти; 

33) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що 
провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної 
освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та 
інших осіб; 

34) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого 
рівня сформованості дисциплінарних компетентностей; 

35) поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом 
навчального матеріалу під час проведення аудиторного навчального 
заняття (опитування студентів на лекціях, перевірка та прийом звітів з 
виконання лабораторних робіт, тестування тощо); 

36) програма дисципліни – нормативний документ, що визначає 
зміст навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми, 
розробляється кафедрою, яка закріплена наказом ректора для 
викладання дисципліни; 

37) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – 
сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих 
особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-
науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та 
виміряти; 

38) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – 
компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), 
які набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення 



 
 

навчання; 
39) рівень сформованості дисциплінарної компетентності – частка 

правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної 
кількості запитань або суттєвих операцій еталону рішень; 

40) робоча програма дисципліни – нормативний документ, що 
розроблений на основі програми дисципліни відповідно до річного 
навчального плану (містить розподіл загального часу на засвоєння 
окремих навчальних елементів і модулів за видами навчальних занять та 
формами навчання); 

41) самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних 
елементів та змістових модулів, опанування запланованих 
компетентностей, виконання індивідуальних завдань, підготовки до 
контрольних заходів; 

42) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається 
закладом вищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану 
освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів 
вищої та післядипломної освіти; 

43) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 
професійна підготовка; 

44) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та 
результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових 
установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності; 

45) стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог 
до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого навчального 
закладу й наукової установи; 

46) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань 
та розв’язання задач і проблем; уміння поділяються на когнітивні 
(інтелектуальнотворчі) та практичні (на основі майстерності з 
використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів); 

47) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, 
навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність 
відповідно до стандартів вищої освіти. 



 
 

1. Профіль освітньо-професійної програми «Садівництво та 
виноградарство«  зі спеціальності 203 «Садівництво та 

виноградарство» 
1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 
Факультет агробіологічний 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Бакалавр з садівництва та виноградарства  

Офіційна назва 
освітньої програми 

Садівництво та виноградарство 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом бакалавра, одиничний 
240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки 

Наявність 
акредитації 

Акредитується вперше 
Акредитація спеціальності «Садівництво та 
виноградарство» освітнього ступеня «Бакалавр» проведена 
у 2014 році (наказ МОН молоді і спорту України від 
11.06.2014 р. №2323 л, сертифікат про акредитацію Серія 
НД №1193056. Термін дії сертифіката до 1 липня 2024 року. 

Цикл/рівень 
НРК України – 8 рівень, FQ -ЕНЕА - другий цикл, 
ЕQF-LLL – 8 рівень 

Передумови 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України», затвердженими Вченою 
радою 

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 
програми 

Термін дії освітньо-професійної програми «Садівництво та 
виноградарство»  до 1 липня 2023 року. 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

https://nubip.edu.ua/node/46601 

2 - Мета освітньо-професійної програми 

Метою освітньо-професійної  програми є формування у майбутнього фахівця 
здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності 
з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та 
проблемних питань у галузі садівництва, овочівництва та виноградарства стосовно 
аналізу процесів формування врожаю плодово-ягідних, овочевих культур, винограду, 
впровадження наукових досліджень у виробництво, науково-дослідній діяльності, 
розробки програм наукових досліджень, збору, обробки, аналізу, систематизації й 
узагальнення науково-технічної інформації вітчизняного та зарубіжного досвіду; 
реалізації та аналізу результатів досліджень. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація 
(за наявності)) 

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 
Спеціальність 203 Садівництво та виноградарство 



 
 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма орієнтована на здобуття 
студентами професійних знань, умінь, навичок та інших 
компетентностей для успішного здійснення професійної 
діяльності у садівництві, овочівництві та виноградарстві. 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Спеціальна, в галузі 20 «Аграрні науки та продовольство», 
спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». 
Спеціальність: «Садівництво та виноградарство». 
Ключові слова: садівництво, виноградарство, овочівництво, 
закритий грунт, гриби, технологія вирощування плодових, 
овочевих та виноградних рослин. 

Особливості 
програми 

Програма є основою до вивчення навчальних дисциплін за 
циклами підготовки за нормативною і варіативною 
частинами. Обов’язковою умовою є проходження 
виробничої (науково-дослідної) практики у 
сільськогосподарських підприємствах різних форм 
власності. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Випускник програми відповідно до отриманої спеціальності 
здатний для організаційно-керівницької діяльності в системі 
аграрного сектору України. Фахівець може працювати в 
аграрних установах різних форм власності на посадах, 
якими передбачено організацію процесу вирощування та 
переробки сільськогосподарської продукції і може 
виконувати роботу та обіймати посади згідно з 
Національним класифікатором України (ДК 003:2010), а 
саме: фахівець з плодоовочівництва і виноградарства, 
спеціаліст з організації та ведення фермерського 
господарства, агроном бригади (відділення, 
сільськогосподарської дільниці), агротехнік. 

Подальше навчання 
Продовження навчання на другому (магістерському) рівні за 
відповідними магістерськими освітніми програмами. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Студенто-центроване навчання, технологія проблемного і 
диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та 
індивідуалізації навчання, технологія програмованого 
навчання, інформаційна технологія, технологія 
розвивального навчання, кредитно-трансферна система 
організації навчання, електронне навчання в системі 
Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень.  
Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної 
лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, 
лабораторних робіт, самостійного навчання на основі 
підручників та конспектів, консультації з викладачами, 
підготовка кваліфікаційної роботи магістра (проекту). 

Оцінювання 

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Екзамени, заліки та диференційовані заліки проводяться 
відповідно до вимог "Положення про екзамени та заліки в 
Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України" (2018 р). 
У НУБіП України використовується рейтингова форма 
контролю після закінчення логічно завершеної частини 



 
 

лекційних та практичних занять (модуля) з певної 
дисципліни. Її результати враховуються під час виставлення 
підсумкової оцінки. 
Рейтингове оцінювання знань студентів не скасовує 
традиційну систему оцінювання, а існує поряд із нею. Воно 
робить систему оцінювання більш гнучкою, об’єктивною і 
сприяє систематичній та активній самостійній роботі 
студентів протягом усього періоду навчання, забезпечує 
здорову конкуренцію між студентами у навчанні, сприяє 
виявленню і розвитку творчих здібностей студентів. 
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», 
«не зараховано») системами.  
Письмові екзамени із співбесідою та захисту білетів, здача 
звітів та захист лабораторних/практичних робіт, рефератів в 
якості самостійної роботи, проведення дискусій, семінарів та 
модулів. Державна атестація: захист магістерської роботи 
(захист перед екзаменаційною комісією; перевірка роботи на 
плагіат; розміщення на сайті вищого навчального закладу 
або його структурного підрозділу). 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність вирішувати спеціалізовані завдання та практичні 
проблеми професійної діяльності у галузі садівництва, 
овочівництва і виноградарства при здійсненні професійної 
діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.  

Загальні 
компетентності (ЗК) 

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу; 
2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести 
соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення; 
3. Здатність до саморозвитку, самореалізації, використання 
творчого потенціалу. 
4. Здатність до комунікації в усній і письмовій формах на 
державній та іноземних мовах для вирішення завдань 
професійної діяльності; 
5. Здатність керувати колективом у сфері професійної 
діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, 
конфесійні і культурні відмінності. 
6.Здатність працювати автономно та у команді, бути 
критичним і самокритичним, спілкуватися державною мовою 
як усно, так і письмово. 
7.Здатність мотивувати людей для здійснення спільної мети, 
виявляти ініціативу та підприємливість.  
8.Здатність спілкуватися іноземною мовою, працювати в 
міжнародному контексті, використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології. 
9. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з 
експертами з інших галузей). 
10. Здатність планувати та управляти часом. 
11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 



 
 

завдань і взятих обов’язків. 
12.Прагнення до збереження довкілля. 

Фахові 
компетентності 
спеціальності (ФК) 

1. Здатність обирати та використовувати базові знання зі 
спеціалізованих підрозділів аграрної науки (селекції 
плодових, овочевих рослин і винограду,  агрометеорології, 
ґрунтознавства, землеробства, механізації в садівництві і 
виноградарстві, фітопатології, ентомології, 
фітофармакології і т. інше). 
2. Здатність практично використовувати навички з 
вирощування садивного матеріалу плодових, ягідних 
культур і винограду, розмноження овоче-баштанних рослин 
у відкритому і закритому ґрунті та грибів. 
3. Уміння демонструвати знання та розуміння основних 
біологічних і агротехнологічних  концепцій, правил і теорій, 
пов’язаних з плодовими та овочевими рослинами і 
виноградом. 
4. Уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних 
процесів плодових, овочевих рослин і винограду для 
розв’язання виробничих технологічних задач, у т.ч. для їх 
зберігання і переробки.  
5. Оцінювання, інтерпретація і синтез теоретичної 
інформації та практичних виробничих і дослідних даних в 
області садівництва та виноградарства. 
6. Обчислювальні навички та навички статистичної обробки 
дослідних  даних, пов’язаних із інформацією з плодівництва, 
овочівництва і виноградарства. 
7. Уміння науково-обґрунтовано використовувати добрива 
та засоби захисту рослин з урахуванням їхніх хімічних і 
фізичних властивостей та впливу на навколишнє 
середовище. 
8. Використання фактів і досвіду новітніх сучасних 
досягнень у садівництві і виноградарстві. 
9. Здатність забезпечувати та оцінювати якість виконуваних 
робіт. 
10. Розуміння фундаментальних основ і використання 
практичних навичок вирощування плодоовочевих культур і 
винограду.  

7 - Програмні результати навчання 

 1. Знати та розуміти фундаментальні та прикладні аспекти 
плодівництва, овочівництва та виноградарства як науки і 
виробничої галузі. 
2. Уміти використовувати методологію наукових досліджень 
і дослідної справи у професійній діяльності. 
3. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення 
теоретичних та /або практичних задач і проблем 
плодівництва, овочівництва, виноградарство, грибівництва. 
4. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної 
діяльності, розробки та реалізації економічно-значущих 
виробничих і дослідницьких проектів. 
5. Використовувати сучасні методи обробки та інтерпретації 
інформації під час  наукових  досліджень та/або інноваційної 
діяльності. 



 
 

6. Уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі 
та/або інноваційні завдання, формулювати висновки за 
одержаними результатами. 
7. Демонструвати здатність до організації колективної 
діяльності, реалізації комплексних наукових і виробничих 
проектів з врахуванням наявних ресурсів та часових 
обмежень. 
8. Знати сучасні методи та інструментальні засоби 
досліджень, зокрема, основ біометрії та математичного 
моделювання. 
9. Спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та 
соціально-суспільних сферах діяльності. 
10. Доносити професійні знання, власні обґрунтування і 
висновки до фахівців і широкого загалу. 
11. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, 
основні підходи до прийняття рішень. 
12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і 
методів науково-дослідницької та виробничої діяльності в 
плодівництві, овочівництві та виноградарстві. 
13. Володіти основами бізнесового проектування і 
маркетингового оцінювання виконання і впровадження 
інноваційних розробок. 
14. Вибирати оптимальну стратегію ведення наукових 
досліджень та господарювання в галузі плодівництва, 
овочівництва та виноградарства залежно від комплексу 
умов. 
15. Проведення консультацій з питань інноваційних 
технологій в плодоовочівництві та виноградарстві. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Всього науково-педагогічних працівників – 131 у т.ч. 
- академіки, член-кореспонденти НАН України  
та НААН України – 8 
- доктори наук, професори – 23 
- кандидати наук, доценти – 91 
- кандидати наук, асистенти – 2 
- асистенти без наукового ступеня – 7 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Навчально-лабораторна база структурних підрозділів 
агробіологічного факультету дозволяє організовувати та 
проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на 
задовільному рівні. Для проведення лекційних занять 
використовуються мультимедійні проектори, навчальні 
лабораторії обладнані необхідними приладами та 
інструментами. Серед останніх є унікальні, зокрема 
електронний та люмінесцентні мікроскопи, комплекти 
приладів для проведення імуноферментного аналізу 
(мікотоксини, ГМО), аналізатори для визначення якості 
зерна (вологість, вміст білку, клейковина, вміст жиру, 
ерукової кислоти). На одній із філій (філія кафедри селекції і 
генетики) є обладнання для проведення діагностичних 
досліджень молекулярно-генетичним методом (реакція 
ПЛР). Кафедри мають усе необхідне обладнання і прилади 
для проведення занять, а саме: центрифуги, мікроскопи, 



 
 

рН-метри, технічні та електронні ваги, 
фотоелектрокалориметри, спектрофотометри, полум’яні 
фотометри. Факультет має 40 навчальних лабораторій та 
базі агрофірми «Колос» Сквирського району Київської 
області створено навчально-науково виробничий центр 
(ННЦ) сучасних технологій, на базі Інституту енергетичних 
культур НААН і Інституту експертизи сортів ННЦ 
сортовивчення, селекції і насінництва культурних рослин, 
лабораторія кафедри агрохімії і кампанії «Агрілаб», 
демонстраційно-колекційне поле сільськогосподарських 
культур, науково-дослідне поле «Плодоовочевий сад». 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Офіційний веб-сайт https://nubip.ua містить інформацію про 
освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, 
структурні підрозділи, правила прийому, контакти.  
Всі зареєстровані в університеті користувачі мають 
необмежений доступ до мережі Інтернет.  
Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-
наукової програми викладені на освітньому порталі 
«Навчальна робота»: https://nubip.edu.ua/node/12654. 
Бібліотечний фонд багатогалузевий, нараховує понад один 
мільйон примірників вітчизняної та зарубіжної літератури, у 
т.ч. рідкісних видань, спец. видів науково-технічної 
літератури і документів (з 1984 р.), авторефератів 
дисертацій (з 1950 р.), дисертацій (з 1946 р.), більше 500 
назв журналів та більше 50 назв газет. Фонд комплектується 
матеріалами з сільського та лісового господарства, 
економіки, техніки та суміжних наук. 
Бібліотечне обслуговування читачів проводиться на 8 
абонементах, у 7 читальних залах на 527 місць, з яких 4 – 
галузеві, 1 універсальний та 1 спеціалізований читальний 
зал для професорсько-викладацького складу, аспірантів та 
магістрів – Reference Room; МБА; каталоги, в т.ч. 
електронний (понад 180000 одиниць записів); бібілографічні 
картотеки в тому числі персоналії (з 1954 р.); фонд 
довідкових і бібліографічних видань Така розгалужена 
система бібліотеки дає можливість щорічно обслуговувати 
всіма структурними підрозділами понад 40000 користувачів 
у рік, у т.ч. 14000 студентів. Книговидача становить більше 
мільйона примірників у рік. 
Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до 
мережі Інтернет. Всі ресурси бібліотеки доступні через сайт 
університету: https://nubip.ua. 
З 1 січня 2017 р. в НУБіП України відкрито доступ до однієї 
із найбільших наукометричних баз даних Web of Science. 
Web of Science дозволяє організовувати пошук за 
ключовими словами, за окремим автором і за організацією 
(університетом), підключаючи при цьому потужний апарат 
аналізу знайдених результатів. 
З листопада 2017 року в НУБіП України відкрито доступ до 
наукометричної та універсальної реферативної бази даних 
SCOPUS видавництва Elsevier. Доступ здійснюється з 

https://nubip.edu.ua/node/12654
https://nubip.ua/


 
 

локальної мережі університету за посиланням 
https://www.scopus.com. 
База даних SCOPUS індексує близько 22000 назв різних 
видань (серед яких 55 українських) від більш ніж 5000 
видавництв. 
SCOPUS надає своїм користувачам можливість отримати 
результати тематичного пошуку з однієї платформи зі 
зручним інтерфейсом, відслідкувати свій рейтинг в SCOPUS 
(цитування власних публікацій; індекс Гірша) та інше. 

9 - Академічна мобільність 

Національна 
кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між НУБіП України та 
закладами вищої освіти України. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

У 2017 році укладено 3 нові угоди про співробітництво у 
рамках Програми «Еразмус+»: «Кредитна мобільність» за 
результатами конкурсу 2016-2021 років університет уклав 
Міжінституційні угоди на реалізацію академічної мобільності 
із 20 європейськими університетами:  Латвійський 
сільськогосподарський університет;  Університетом екології 
та менеджменту в Варшаві, Польща;  Варшавський 
університет наук про життя, Польща;  Університетом 
Александраса Стульгінскіса, Литва;  Університет Агрісуп, 
Діжон, Франція;  Університетом Фоджа, Італія;  Університет 
Дікле, Туреччина;  Технічний університет Зволен, 
Словаччина;  Вроцлавський університет наук про житгя, 
Польща;  Вища школа сільського господарства м Лілль, 
Франція;  Університет короля Міхаіла 1, Тімішоара, Румунія;  
Університет прикладних наук Хохенхайм, Німеччина;  
Норвезький університет наук про життя. Норвегія;  
Шведський університет сільськогосподарських наук, 
UPSALA;  Університет Ллейда, Іспанія;  Університет 
прикладних наук Вайєнштефан-'Гріздорф, Німеччина;  
Загребський університет, Хорватія;  Неапольський 
Університет Федеріка 2, Італія; Університетом 
м.Тарту,Естонія; Словацьким аграрним університетом, 
м.Нітра. 
1.Угода  про співробітництво та організацію взаємовідносин 
з Університетом аграрних наук м. Клуж Напока (Румунія) - 
№75 від 29.06.2017 р. 
2. Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин 
з Інститутом зоології Словацької Академії Наук - №38 від 
11.04.2017р. 
3. Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин 
з Університетом ветеринарної медицини та фармації в 
Кошице Словацької республіки (2013 р. ) 
4. Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин 
з Вроцлавським природничим університетом (Польща) - 
№334 від 6.11.2013 р. 
5. Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин  
з Самарською ДСГА – від 25.09.2013 р. 
У 2016-2017 навчальному році у відповідності до програми 
Erasmus+ студент 1 курсу агробіологічного факультету – 

https://www.scopus.com/


 
 

Олексій Гордій проходив осінньо-зимовий семестр в 
Університеті м. Фоджа, Італія (відділ сільськогосподарських, 
харчових та природничих наук). 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться 
на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою. На 
агробіологічному факультеті у 2017 році навчались 3 
студентів іноземців («Бакалавр»): 1.Булкін Павло 
(Азербайжан), 3 курс 1 група, 2. Джеймс Браун (Гана), 4 курс 
5 група; 3.Філліпенко Іван (Молдова), 4 курс 1 група. 
Студент 2 курсу факультету природничих наук  університету 
Гогенгейм (Штудгард, Німеччина) - Alessandro Della Penna, 
відповідно до  двосторонньої угоди про співробітництво між 
університетом Гогенгейм і НУБіП України, у  
2017-2018 навчальному році у відповідності до програми 
Erasmus+ із 25 лютого 2018 року по 30 липня 2018 року 
проходить навчальний курс із рослинництва закритого 
ґрунту (доц. Шеметун О.В.). 

 



 
 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми «Садівництво 
та виноградарство» та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОПП 
Код 
н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 
дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 
Обов’язкові компоненти ОПП 

ОК1. Ботаніка 5,0 екзамен 

ОК2. Агрофізика 3,0 залік 

ОКЗ. Хімія 6,0  

 (у т.ч. неорганічна та аналітична 3,0 екзамен 

ОК4. органічна, фізична та колоїдна) 3,0 екзамен 

ОК5. Генетика 4,0 екзамен 

ОК6. Фізіологія рослин 4,0 екзамен 

ОК7. Інформаційні технології 3,0 залік 

ОК8. Агрометеорологія 3,0 залік 

ОК9. Ґрунтознавство  6,0 екзамен 

ОК10. Ентомологія  4,0 екзамен 

ОК11. Фітопатологія 4,0 екзамен 

ОК12. Сільськогосподарські машини та знаряддя 3,0 залік 

ОК13. Основи наукових досліджень 3,0 залік 

ОК14. Землеробство  5,0 екзамен 

ОК15. Агрофармакологія 3,0 екзамен 

ОК16. Рослинництво 5,0 екзамен 

ОК17. Агрохімія  5,0 екзамен 

ОК18. Введення у спеціальність 3,0 залік 

ОК19. Плодівництво  10,0 екзамен 

ОК20. Овочівництво 9,0 екзамен 

ОК21. Селекція овочевих, плодових і ягідних культур 4,0 екзамен 

ОК22. Технологія зберігання та переробки плодів і 
овочів 

5,0 
екзамен 

ОК23. Агрохімсервіс у плодоовочівництві 4,0 екзамен 

ОК24. 
Стандартизація та управління якістю продукції 
плодоовочівництва і виноградарства 

3,0 
залік 

ОК25. Грибівництво 3,0 екзамен 

ОК26. Виноградарство 5,0 екзамен 

ОК27. Овочівництво закритого ґрунту 6,0 екзамен 

ОК28. Економіка, підприємництво та менеджмент 3,0 екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 28 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 1 (за вибором університету) 

ВБ 1.1. Історія української державності 4,0 екзамен 

ВБ 1.2. Етнокультурологія 3,0 залік 

ВБ 1.3. Філософія 3,0 екзамен 

ВБ 1.4. 
Українська мова  за професійним 
спрямуванням 

3,0 
екзамен 

ВБ 1.5. Іноземна мова 7,0 екзамен 

ВБ 1.6. Фізичне виховання 4,0 залік 

ВБ 1.7. Безпека праці та життєдіяльності 3,0 залік 



 
 
ВБ 1.8. Правова культура особистості 3,0 залік 

Вибірковий блок 2 (за вибором студента) 

ВБ 2.1. Гербологія 3,0 залік 

ВБ 2.2. Товарознавство плодів і овочів 4,0 залік 

ВБ 2.3. Ампелографія 3,0 залік 

ВБ 2.4. Сільськогосподарська мікробіологія 3,0 залік 

ВБ 2.5. Біотехнологія 3,0 залік 

ВБ 2.6. Вірусологія 3,0 залік 

ВБ 2.7. Картоплярство 3,0 залік 

ВБ 2.8. Декоративне садівництво 3,0 залік 

ВБ 2.9. Меліорація земель 3,0 залік 

ВБ 
2.10. 

Розсадництво 4,0 
екзамен 

ВБ 
2.11. 

Насінництво овочевих культур 3,0 
екзамен 

ВБ 
2.12. 

Олерографія 3,0 
залік 

ВБ 
2.13. 

Помологія 5,0 
екзамен 

ВБ 
2.14. 

Культиваційні споруди 4,0 
залік 

ВБ 
2.15. 

Бджільництво 3,0 
залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 23 

Інші види навантаження 

 Військова підготовка 29,0  

 Навчальна практика 24,0  

 Виробнича практика 10,0  

 Підготовка бакалаврської роботи 4,0  

 Державна атестація 1,0  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ 

240 

 
 



 
 

2.2. Структурно-логічна схема 
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Навчальна (агрономічно-ознайомча) практика 

 Навчальна практика з ботаніки 

Навчальна практика з ґрунтознавства 

Навчальна практика з сільськогосподарських 
машин 

Навчальна практика з плодівництва 

Навчальна практика із землеробства та гербології 

Навчальна практика з овочівництва 

Навчальна практика з рослинництва 

Навчальна практика з грибівництва 

І курс 

1 семестр 2 семестр 

Ботаніка 

Хімія 

неорганічна та 

аналітична 

Інформаційні 

технології 

Введення у 

спеціальність 

Історія 

української 

державності 

Етнокультуро

логія 

Філософія 

Українська 

мова  за 

професійним 

спрямуванням 

Іноземна мова 

Фізичне 

виховання 

Ботаніка 

Хімія 

органічна, 

фізична та 

колоїдна 

Агрофізика 

Фізіологія 

рослин 

Агрометеороло

гія 

Іноземна мова 

Агрометеороло

гія 

Фізичне 

виховання 

Іноземна мова 

Безпека праці 

Сільськогоспо

дарська 

мікробіологія 

ІІ курс 

1 семестр 

ІІ курс 

3 семестр 4 семестр 

Генетика 

Ґрунтознавство 

Сільськогоспод

арські машини 

Землеробство 

Плодівництво 

Стандартизація 

та управління 

якістю продукції 

рослинництва 

Фізичне 

виховання 
Фізичне 

виховання 

Фітопатологія 

Рослинництво 

Плодівництво 

Рослинництво 

Плодівництво 

Овочівництво 

Грибівництво 

Гербологія 

Бджільництво 



 
 

Навчальна практика з фітопатології 
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Анотації дисциплін 
Обов’язкові компоненти ОП 

 
Ботаніка. Метою курсу є пізнання закономірностей розвитку рослин 

і рослинності як найважливішого біоенергетичного компонента біосфери. 
В результаті вивчення ботаніки студент повинен навчитися методиці 
самостійної роботи з мікроскопом, самостійного виготовлення 
препаратів та аналізу їх на клітинному і тканинному рівнях, а також на 
рівні окремих органів і цілісного організму, що має велике пізнавальне і 
практичне значення. Метою курсу ботаніки є навчити студента 
самостійно працювати не лише в лабораторії але й на практиці. Тому, 
важливе значення надається питанням організації та проведення літньої 
польової навчальної практики, під час якої студенти самостійно 
збирають і гербаризують рослини, проводять геоботанічні дослідження 
певних типів рослинності, заключним етапом яких є обґрунтування та 
аналіз сучасного стану рослинності, прогнозування шляхів поліпшення 
досліджуваних природних рослинних угруповань. Метою курсу ботаніки є 
також опанування студентами ботанічних знань, ботанічної термінології, 
необхідних для свідомого і кваліфікованого вивчення інших споріднених 
дисциплін, які формують фахову підготовку фахівців аграрного профілю. 

Агрофізика. Метою курсу є здобуття студентами знань про фізичні 
основи формування продуктивності ягідних, сільськогосподарських і 
багаторічних насаджень. Агрофізика вивчає основні закономірності 
продукційного механізму, методи та засоби оптимізації параметрів 
агрофізичних властивостей грунтів, надає підстави для прогнозів 
комфортного життєвого середовища плодових, ягідних, овочевих та 
інших рослин. На основі агрофізичних знань розробляються наукові 
основи, методи, технічні засоби і агрозаходи раціонального 
використання природних ресурсів.  

Хімія. Розглядаються теоретичні положення сучасної неорганічної 
та аналітичної хімії. Вивчаються основні закономірності хімічних 
перетворень, особливості процесів, що відбуваються у природі, 
хімічному та сільськогосподарському виробництві. Акцентується увага на 
особливості хiмiї сполук біогенних елементів, їх ролі в життєдiяльностi 
садових культур. Розглядаються суть, переваги та недоліки різних 
методів аналітичного експерименту. Звертається увага на прикладні 
аспекти методів якісного і кількісного хімічного аналізу природних та 
штучних об’єктів, що мають важливе значення в садівництві та 
виноградарстві: грунтів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та 
обробки насіння, продукції садівництва та виноградарства ін. 
Вивчаються основні теоретичні положення органічної хімії, 
номенклатуру, методи добування та застосування основних класів 
органічних сполук у різних галузях сільськогосподарського виробництва, 



 
 

їх біологічну дію та вплив на навколишнє середовище, а також 
механізми хімічних процесів, які протікають в природних об’єктах.  

Генетика. Дисципліна передбачає ознайомлення студентів з 
основними розділами генетики на сучасному рівні знань. Включає 
наступні розділи: основи молекулярної генетики, будова та функції 
білків, нуклеїнових кислот і хромосом, механізми експресії генетичної 
інформації, структура геному, цитогенетичні аспекти успадкування генів, 
мінливість, її причини та наслідки, генетичні системи  розмноження 
рослинних організмів, генетичні механізми стійкості рослин проти 
збудників хвороб і шкідників, основи популяційної генетики. Дисципліна 
передбачає прослуховування курсу лекцій, проведення практичних 
занять та розв’язування задач з усіх основних підрозділів від 
молекулярної біології до популяційної генетики.  

Фізіологія рослин. Дисципліна є однією з базових дисциплін в 
системі підготовки спеціалістів по напрямку «Агрономія». Дисципліна 
передбачає вивчення функцій рослинного організму та закономірностей 
його життєдіяльності. Роль дисципліни полягає в тому, щоб дати 
майбутньому спеціалісту глибокі і всебічні знання по біології рослинної 
клітини, водному режиму рослинного організму, механізмам дихання і 
фотосинтезу, мінерального живлення, росту і розвитку рослин, адаптації 
та механізмам стійкості до несприятливих  факторів середовища. 
Отримані знання з фізіології рослин дадуть змогу майбутнім фахівцям в 
галузі агрономії впроваджувати на практиці найсучасніші досягнення 
науки, мати науковий і професійний підхід до технологій вирощування 
сільськогосподарських культур та самостійно розробляти і корегувати 
агротехнічні заходи на основі розуміння фізіологічних процесів 
рослинного організму. 

Інформаційні технології. В лекційному курсі студенти 
знайомляться з поняттями  інформації, її властивостями та 
використання в комп’ютерах, принципах вводу, зберігання та обробки 
інформації, її призначенням в професійній діяльності та житті людства. 
Основна частина курсу присвячується вивченню та освоєнню основної 
комп’ютерної технології, яка найбільш широко застосовується в обробці 
ділової інформації – вивченню та практичному використанню текстового 
та табличного процесів. Освоєння цієї технології здійснюється в 
проблемному плані, тобто студенти не лише вивчають основи 
інформатики,  а здійснюють практичне освоєння обчислювальної 
техніки, що дає змогу вести підготовку  агрономічних кадрів за світовими 
стандартами. 

Економіка, підприємництво та менеджмент. Курс з економіки 
передбачає вивчення системи аграрних виробничих відносин у 
взаємозв’язку з розвитком продуктивних сил сільського господарства. В 
цьому розглядаються критерії і показники, що  характеризують розвиток 
сільськогосподарського виробництва, шляхи і способи раціонального 



 
 

використання землі, матеріальних і трудових ресурсів. Розкривається і 
обґрунтовується необхідність розвитку і удосконалення ресурсного 
потенціалу сільського господарства, подається методика визначення 
економічної ефективності сільськогосподарських галузей. Висвітлюються 
умови формування собівартості і рентабельності продукції сільського 
господарства, розвитку і функціонування ринку продовольства. 
Вивчаються проблеми інтенсивного розвитку галузей сільського 
господарства на основі широкого використання індустріальних 
технологій, раціонального розміщення і спеціалізації 
сільськогосподарського виробництва на базі агропромислової інтеграції в 
умовах ринкових відносин. Курс з підприємництва та менеджменту 
вивчає особливості раціональної організації виробництва та його 
ефективного ведення на засадах підприємницької діяльності в 
сільськогосподарських  підприємствах різних форм власності і 
господарювання - господарських товариствах, сільськогосподарських 
виробничих кооперативах, приватних підприємствах, фермерських 
господарствах тощо. Мета вивчення курсу – озброїти майбутніх фахівців 
теоретичними і практичними знаннями з ефективної організації 
сільськогосподарського виробництва. Завданням курсу є: сформувати в 
студента сукупність знань про закономірності розвитку 
сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах; надати 
практичні навички студентам з ефективної організації трудових процесів 
в галузях АПК; озброїти прийомами та методами нормування праці на 
різних роботах у сільськогосподарському виробництві, навчити 
користуватися довідниками нормативних матеріалів; навчити майбутніх 
фахівців застосовувати різні мотиваційні стимули ефективної роботи 
працівників, адекватні для тих чи інших умов форми й системи оплати 
праці; забезпечити оволодіння студентами способами планування 
виробничої діяльності; ознайомити з досвідом роботи та світовими 
тенденціями в сфері організації підприємницької діяльності в аграрному 
секторі. 

Виноградарство. Завданням вивчення дисципліни є: формування у 
студентів всебічних знань (компетентностей) культури винограду, 
зокрема з історії та ботанічної класифікації, біології та екології 
виноградної рослини, технологій вирощування виробничих насаджень 
(формування та обрізування кущів, обробіток ґрунту, удобрення, 
зрошування, захист рослин від хвороб і шкідників) і виробництва 
садивного матеріалу та шляхи поліпшення сортименту. Висвітлюються 
питання столового виноградарства і виробництва сушеної продукції та 
особливостей вирощування винограду у нетрадиційних зонах 
виноградарства (Лісостеп, Полісся). 

Агрометеорологія. Програмою дисципліни викладено основні 
питання агрометеорології, вплив погоди та змін клімату на об’єкти 
сільськогосподарського виробництва. Розглянуто небезпечні для 



 
 

сільського господарства явища погоди та обґрунтовано заходи боротьби 
з ними. 

Ґрунтознавство з основами геології. У курсі вивчають геологічні 
процеси, що формують поверхню Землі та грунтовий покрив, 
мінералогічний склад грунтів і гірських порід, основні типи материнських 
порід,  будову, склад, властивості і закономірності географічного 
поширення ґрунтів, шляхи їх раціонального використання у плодових 
насадженнях, виноградниках, під ягідними культурами, а також заходи з 
відновлення родючості грунтів. Метою вивчення дисципліни є оцінка 
садопридатності грунту, яка закладає фундамент успішного сучасного 
садівництва, адже неврахування властивостей грунтів може проявитися 
через багато років після закладки саду. Вивчення родючості і 
бонітування грунтів по відношенню до плодових насаджень є 
актуальним, адже технологічний вплив на грунт у садівництві значно 
більший порівняно з рільництвом.  

Агрофармакологія. Зміст дисципліни передбачає вивчення 
пестицидів, їх виробничих та токсиколого-гігієнічних характеристик, 
сучасних класифікацій пестицидів та регламентів їх застосування. 

Ентомологія. Дисципліна передбачає вивчення морфології, біології 
й екології головних шкідників польових культур і багаторічних 
насаджень, втрат врожаю, економічне значення захисту 
сільськогосподарських культур від шкідників. Вивчається регулювання 
чисельності шкідливих організмів з допомогою різних способів і методів, 
використовуючи пороги шкідливості та рівні ефективності ентомофагів.  

Фітопатологія. Дисципліна вивчає хвороби сільськогосподарських 
культур, причини їх виникнення та особливості розвитку, симптоматику 
патологій, видовий склад, морфологію та біоекологію збудників, природу 
стійкості рослин проти патогенів, методи та системи захисту культурних 
рослин від хвороб. На основі знань методів фітопатології необхідно 
уміти самостійно визначати симптоми хворої рослин, здійснювати 
ідентифікацію патогенів і діагностувати захворювання. На підставі 
встановлених даних слід  проводити фітопатологічний моніторинг, за 
результатами котрого диференційовано реалізовувати профілактичні та 
терапевтичні заходи контролю хвороб рослин. 

Основи наукових досліджень. Лекційний курс з дисципліни 
висвітлює теоретичні основи наукових досліджень і їх застосування на 
практиці, планування та проведення наукових досліджень в садівництві, 
застосування статистичних методів та складання плану проведення 
наукового дослідження з використанням комп’ютерних програм. 
Лабораторно-практичний курс присвячений вивченню методики і 
алгоритму проведення статистичних аналізів дослідних даних: 
варіаційного, дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізів 
тощо.  



 
 

Стандартизація та управління якістю продукції 
плодоовочівництва і виноградарства. Дисципліна включає вивчення 
наступних питань: цілі і завдання стандартизації, суть стандартизації як 
науки, методичні основи стандартизації, питання якості плодоовочевої 
продукції, стандартизації показників якості продукції та методів 
контролю, міжнародних стандартів. Загальна інформація про 
вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю плодоовочевої 
продукції, сертифікація і метрологічного забезпечення. Освоєння чинних 
вимог до плодоовочевої продукції з метою запланованого виробництва 
конкурентоспроможної продукції.Розробка ефективних заходів 
управління якістю продукції при виробництві якісної, екологічно 
безпечної, органічної та конкурентоспроможної продукції. Освоєння 
принципів та процедури сертифікації продукції для вітчизняного ринку та 
експорту. Особливості створення та запровадження на виробництві 
системи стандартів ISO 9000 з подальшою акредитацією системи 
управляння якістю. При викладанні дисципліни взяті до уваги чинні 
закони про стандартизацію, сертифікацію та безпечність плодоовочевої 
продукції. 

Сільськогосподарські машини та знаряддя. Метою вивчення 
дисципліни є забезпечення студентів теоретичними знаннями та 
практичними навичками в галузі механізації технологічних процесів 
сільськогосподарського виробництва. Розглядаються загальні питання 
механізації технологічних процесів у плодоовочівництві і виноградарстві, 
призначення, загальна будова і робочий процес машин для 
вирощування та збирання сільськогосподарських культур і загальні 
питання машиновикористання у плодоовочівництві. Вивчаються способи 
регулювання робочих органів та технологічного налагодження машин, а 
також методи контролю показників роботи машин у виробничих умовах. 
Закріплення теоретичних знань відбувається під час навчальної 
практики.  

Землеробство. Дисципліна є однією з базових у підготовці фахівців 
даної спеціальності. У результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати роль землеробства для галузі садівництва і виноградарства, 
володіти науковими основами та законами землеробства у відповідності 
до даної спеціальності. Студент має знати показники родючості ґрунту, 
які забезпечують високу продуктивність плодових та ягідних культур, 
виноградників, овочевих та баштанних культур тощо, регулювання та 
шляхи відтворення родючості ґрунту. Знати роль та завдання обробітку 
ґрунту при закладанні садів та виноградників, механічного догляду за 
садами, виноградниками та ягідниками. Володіти заходами механічного 
захисту плодових, ягідних та овочевих культур від шкідливих організмів. 
Знати наукові основи спеціальних сівозмін; місце овочевих, баштанних 
та ягідних культур у сівозміні; агротехнічні вимоги до сівби овочевих та 
баштанних культур і заходи догляду за ними; особливості ведення 



 
 

садівництва та овочівництва на ерозійно небезпечних територіях та 
забруднених ґрунтах радіонуклідами та важкими металами; особливості 
ведення садівництва і виноградарства за умов органічного 
землеробства. 

Грибівництво. Вивчаються біологічні особливості культивованих 
грибів, їх вимоги до умов вирощування. Акцентується увага на поживних 
та лікарських властивостях макроміцетів. Наводяться конструкційні 
характеристики грибниць та принципи їх оснащення обладнанням для 
підтримання оптимальних мікрокліматичних параметрів. Деталізовано 
розглядаються технології отримання посівного міцелію, приготування 
субстратів і отримання плодових тіл основних видів культивованих 
грибів: печериці двоспорової, гливи звичайної, шіїтаке. Наводяться 
принципи вирощування малопоширених видів культивованих грибів. 

Агрохімія. Метою теоретичного вивчення матеріалу та 
лабораторно-практичних занять є формування у бакалавра 
спеціальності «садівництво та виноградарство» теоретичних знань і 
практичних умінь щодо встановлення і вирішення основних задач 
хімізації як основи овочівництва, плодівництва й виноградарства, оцінки 
мінеральних та органічних добрив, хімічних меліорантів і спеціальних 
агрохімічних продуктів, а також їх вплив на довкілля та якість продукції 
овочівництва, плодівництва й виноградарства. Крім того, оволодіння 
практичними вміннями щодо удобрення овочевих, плодових та ягідних 
культур, виноградників; схем внесення органічних і мінеральних добрив. 

Плодівництво. Основним завданням вивчення дисципліни є 
сформувати у майбутніх фахівців знання і навички з технологій 
виробництва плодів і ягід, які є основою харчування населення та 
сировиною для переробних підприємств. У процесі викладання 
дисципліни висвітлюється стан і перспективи розвитку плодівництва; 
значення, анатомо-морфологічні та біологічні особливості плодових і 
ягідних культур. Розглядається фізіологія стійкості садових рослин до 
факторів зовнішнього середовища та закономірності їх плодоношення. 
Детально аналізуються сучасні технології вирощування високих 
екологічно чистих урожаїв плодів і ягід в різних ґрунтово-кліматичних 
зонах. Значна увага приділяється шляхам і способам покращення якості 
продукції та заходам щодо її підтримання, а також способам скорочення 
затрат праці й засобів виробництва в процесі вирощування.  

Овочівництво. Ця дисципліна присвячена вивченню питань з 
біологічних основ овочевих культур, особливості підготовки та удобрення 
ґрунту, розмноження рослин, вирощування розсади для відкритого 
ґрунту, загальні заходи догляду за рослинами, збирання врожаю та 
технології вирощування овочевих культур у відкритому ґрунті. 
Висвітлюються народногосподарське значення; технології вирощування 
високоякісного товарного врожаю овочевих і баштанних культур;  
управління системою захисту рослин від бур’янів, шкідників і хвороб з 



 
 

метою впровадження новітніх технологій одержання високоякісної 
товарної, екологічно допустимої овочевої продукції; збір врожаю та 
післязбиральна доробка. На лабораторно-практичних заняттях 
вивчається морфологічна характеристика овочевих і баштанних культур, 
їх біологічні особливості, вимоги до умов вирощування та сучасний стан 
сортового різноманіття. Проводиться вивчення видового складу насіння, 
його схожості. Способи розмноження, розрахунки в потребі розсади 
насіннєвого матеріалу різних овочевих культур. Методи контролю та 
регулювання температури, світлового режиму, вуглекислого газу, 
вологості повітря та поживного режиму. Розрахунки в потребі насіння 
різних овочевих культур, схема їх сівби і площі живлення. Організація 
овочевих сівозмін, чергування культур у них. 

Рослинництво. Дисципліна формує у майбутньому фахівці 
технологічну підготовку з вирощування зерна, бульб картоплі, 
коренеплодів цукрових буряків, насіння соняшника та іншої продукції 
рослинництва. Дисципліна базується на знаннях про польові культури, 
особливості їх росту і розвитку, вимоги до факторів навколишнього 
середовища, сучасних заходів і технологій вирощування високих урожаїв 
найкращої якості продукції з найменшими затратами праці та коштів. У 
результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: стан і 
перспективи розвитку рослинництва, значення, морфологічні і біологічні 
особливості польових культур, сучасні технології їх вирощування, 
включаючи інтенсивні шляхи і способи покращення якості 
сільськогосподарської продукції, скорочення затрат праці і засобів 
вирощування урожаю. 

Введення у спеціальність. Висвітлено загальні фундаментальні 
питання садівничої науки в сучасних умовах і в перспективі, показаний 
зв’язок її з іншими науками. Зосереджена увага на найважливіших 
проблемах аграрного сектору економіки України і, зокрема, на 
проблемах плодівництва і виноградарства. Коротко висвітлено роль 
вчених в розвитку плодівництва і виноградарства. Зосереджено увагу на 
основних агрономічних посадах, системі вищої освіти, організації й 
основних формах навчального процесу в Україні, громадській і науковій 
роботі студентів під час навчання за спеціальністю «Садівництво та 
виноградарство».  

Селекція овочевих, плодових і ягідних культур. Дисципліна 
вивчає теоретичні і методичні питання створення сортів, методи селекції 
і доборів, типи схрещувань, методи отримання вихідного матеріалу, 
напрямки селекції основних овочевих культур з врахуванням будови 
квітки та особливостей цвітіння і запилення. Основою вивчення курсу 
селекції є сучасні досягнення в селекції капусти, моркви, огірка, помідора 
та інших культур. Метою дисципліни є формування у студентів знань з 
історії генетики і селекції садових культур та особливостей селекційного 
процесу у зерняткових, кісточкових та ягідних порід. Основними 



 
 

завданнями є: вивчення теоретичних основ та методів створення нових і 
поліпшення існуючих сортів; проведення пошуків донорів і джерел з 
цінними господарсько-біологічними ознаками серед існуючого генофонду 
рослинних ресурсів; залучення до селекційного процесу дикорослих 
форм, а також сортів народної селекції, які адаптовані до несприятливих 
змін екологічних умов зони вирощування. У результаті засвоєння 
програми студент повинен знати: історію, методи селекції, сорти, 
організацію селекційного процесу і сортовипробування, а також уміти: 
складати селекційну програму, плани, виконувати добір батьківських пар 
для схрещування, гібридизацію, оцінку селекційного матеріалу тощо.  

Технологія зберігання та переробки плодів та овочів. 
Дисципліна вивчається на завершальному курсі підготовки фахівців ОC 
“Бакалавр”, коли студенти вже вивчили технології вирощування 
овочевих, плодових і ягідних культур. Дисципліна вивчає наукові 
принципи зберігання плодів та овочів, особливості їх як об’єктів 
зберігання та переробки, вплив факторів вирощування та 
післязбиральної доробки на їх якість та лежкість, прогнозування 
придатності до зберігання та різних видів переробки. Програмою 
дисципліни передбачено вивчення схем післязбиральної доробки 
вирощеного врожаю плодів та овочів, особливості його транспортування 
залежно від виду транспорту. Вивчається технологічна характеристика 
тимчасових, універсальних та спеціалізованих сховищ, особливості 
розміщення у них плодів та овочів для короткочасного чи тривалого 
зберігання. Розглядаються ефективні режими та способи зберігання 
різних видів плодоовочевої продукції, можливість забезпечення та 
підтримання оптимальних параметрів режиму в сховищах різних типів. 
Особливості зберігання плодів, овочів та ягід в умовах регульованої та 
модифікованої атмосфери. Способи створення зміненої атмосфери та 
засоби для підтримання оптимального газового середовища у сховищах. 
Оцінка якості плодів та овочів після зберігання, запобігання втратам в 
кількості та якості. Окремим модулем передбачено вивчення сучасних 
технологій переробки плодів та овочів. Вимоги до сировини, призначеної 
для переробки. Розглядаються мікробіологічні, фізичні, хімічні способи 
консервування. Особливості виготовлення ферментованої, сушеної та 
замороженої продукції з плодів та овочів,  натуральних овочевих 
консервів, плодових та ягідних компотів, отримання соків, пюре, варення 
тощо. Основи переробки бульб картоплі. Оцінка якості плодоовочевих 
консервів. Облік, контроль якості та зберігання готової продукції.  

Агрохімсервіс у плодоовочівництві. Метою теоретичного 
вивчення матеріалу та лабораторно-практичних занять є формування у 
бакалавра спеціальності «садівництво та виноградарство» теоретичних 
знань і практичних умінь щодо основ агрохімічного забезпечення та 
обслуговування агропідприємств, моніторингу та застосування засобів 
хімізації у технологічних процесах овочівництва, плодівництва та 



 
 

виноградарства, збереження та підвищення родючості ґрунтів з 
урахуванням природних умов, ринку агрохімікатів, специфіки 
виробництва, забезпечення товаровиробника у галузі овочівництва, 
плодівництва та виноградарства засобами та послугами хімізації.  

Овочівництво закритого ґрунту. Деталізовано вивчається 
технологія вирощування овочевих культур у різних типах культиваційних 
споруд різними способами. Акцентується увага на виборі сортів і гібридів 
для конкретних умов вирощування, оптимізації мікрокліматичних 
параметрів в зимових і весняних теплицях, поживних режимах, способах 
формування рослин та інших операціях з догляду. Особливе місце 
приділяється розгляду питань приготування тепличних ґрунтосумішей, 
характеристиці субстратів і приготування поживних розчинів для 
гідропонного способу вирощування залежно від культури та фази її 
росту. 

 
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 
2.2. Дисципліни за вибором студентів 

 
2.2.1. Спеціалізація «Плодоовочівництво і виноградарство» 

 
Гербологія. Проблема забур’яненості садів і ягідників була, є і буде 

актуальною в садівництві та виноградарстві, тому дана дисципліна є 
однією з базових в професійній підготовці фахівців в цій галузі. В 
лекційному курсі висвітлюються наукові основи гербології, 
характеристика та місце сегетальної рослинності в сучасних садах та 
ягідниках а також заходи і системи контролювання рівня присутності 
бур’янів у багаторічних насадженнях за різних технологій їх 
вирощування. Лабораторний курс присвячений вивченню бур’янів та 
набуттю практичних навичок моніторингу і оцінки стану бур’янового 
компоненту і його впливу на ріст і розвиток багаторічних насаджень. 
Реалізують набуті знання майбутні фахівці шляхом розробки біологічно 
ефективної та економічно і екологічно прийнятної системи контролю 
бур’янів у садах та виноградниках, особливості ведення садівництва і 
виноградарства за умов органічного землеробства. 

Товарознавство плодів і овочів. Дисципліна, що вивчає 
товарознавчу характеристику різних видів плодоовочевої продукції та 
продуктів її переробки, методи підготовки до реалізації партій плодів та 
овочів, правила оформлення супровідних документів та методики оцінки 
товарної якості. 

Ампелографія. Вивчає види та сорти винограду, закономірності 
мінливості їх морфологічних, агробіологічних і господарсько-
технологічних  властивостей під впливом середовища та людини. 
Ампелографія поділяється на загальну і часткову. Загальна 



 
 

ампелографія вивчає систематику, класифікацію та походження сортів 
винограду. Часткова ампелографія вивчає окремі сорти, наводить їх 
ботанічний опис, агробіологічну і господарсько-технологічну 
характеристику та методи визначення. Ампелографія сприяє визначенню 
сортового фонду винограду, вирішенню питань сортового районування і 
спеціалізації виноградарства, просування культури винограду у нові 
регіони, підбору та використанню сортів у якості вихідного матеріалу у 
селекційному процесі, підтриманню сортової агротехніки. 

Сільськогосподарська мікробіологія. Курс дає знання та сучасні 
уявлення з  морфології, ультраструктури, систематики, генетики, 
фізіології та екології  мікроорганізмів, їх метаболізм  та роль в 
перетворенні органічних та неорганічних речовин в процесах 
ґрунтоутворення та підвищення родючості грунту. Висвітлюються новітні 
дані щодо взаємовідносин мікроорганізмів з вищими рослинами, 
можливості керування мікробіологічними процесами, перспективи 
створення мікробіологічних засобів захисту рослин, бактеріальних 
добрив та біопрепаратів для збільшення врожайності 
сільськогосподарських культур, ролі мікроорганізмів в очищенні 
забруднених ґрунтів токсичними сполуками та пестицидами. 

Біотехнологія. В дисципліні вивчаються біотехнологія 
культивування ізольованих клітин і тканин, калюсні та суспензійні 
культури, мікроклональне розмноження рослин та їх оздоровлення від 
вірусних інфекйцій, морфогенез та регенерація рослин в умовах in vitro 
(органогенез, ембріогенез, ризогенез), культура ізольованих протопласті, 
як основа клітинної інженерії, селекція рослин в умовах in vitro, клітинна 
та генетична інженерія, методи створення трансгенних рослин.  

Вірусологія. Основною метою вивчення курсу є засвоєння 
теоретичних основ та формування практичних навичок студентів при 
дослідженні фітовірусів та способів обмеження їх поширення. 
Спеціальна частина включає в себе оволодіння методиками, що 
необхідні при роботі з вірусами рослин, а особливо з методами 
діагностики та ідентифікації вірусів за допомогою біологічного 
тестування, електронної мікроскопії, методами імуноаналізу, а також 
отримуванню безвірусного посадкового матеріалу методом 
мікроклонального розмноження, що необхідно для формування 
висококваліфікованих фахівців аграрного виробництва. 

Картоплярство. Програма дисципліни передбачає вивчення 
технології вирощування стабільних урожаїв картоплі у різних ґрунтово-
кліматичних зонах з високою лежкоздатністю, товарною якістю, 
технологічними і кулінарними властивостями. Висвітлюються питання 
формування та управління якістю картоплі на шляху від поля до 
споживача, вимоги нормативно-технічної документації до якості картоплі 
різного призначення, ресурсний сортимент картоплі. 



 
 

Декоративне садівництво. Дисципліна формує у студентів 
компетентності з біології деревних і трав’янистих декоративних рослин 
різноманітного використання. Знайомить з їх асортиментом та 
способами розмноження (насінням, кореневищами, цибулинами, 
відсадками, живцями, кореневими паростками, щепленням тощо). 
Програмою курсу «Декоративне садівництво» передбачається вивчення 
історії декоративного садівництва, розвитку основних його стилів, 
класифікації декоративних рослин. Акцентується увага на основних 
елементах (газони, клумби, рабатки, арабески, алеї, лінійні насадження, 
боксети, живоплоти, бордюри, перголи, солітери, куртини та ін.) головних 
видів та систем зелених насаджень. Розглядаються технології створення 
декоративних насаджень та догляду за ними.  

Меліорація земель. Програмою дисципліни передбачено 
ознайомлення студентів з різними видами меліорації, як комплексом 
заходів докорінного поліпшення несприятливих природних умов. 
Основна увага при вивченні дисципліни приділяється можливостям та 
технологічним особливостям меліоративних інновацій (мікрозрошення, 
фертигація, тощо). Ці елементи агротехнології є важливою складовою в 
процесі отримання високоякісної плодоовочевої продукції, як у 
відкритому, так і у закритому ґрунті. Опанування дисципліни формує у 
студентів професійні компетенції щодо вміння коректного застосування 
сучасних меліоративних заходів у науково-обґрунтованій системі 
садівництва, овочівництва і виноградарства 

Розсадництво. Програмою передбачено ознайомлення з історією, 
сучасним станом і перспективами розсадництва в Україні і світі, 
вивчення біологічних основ розмноження плодових і ягідних рослин, 
основних шляхів вирощування садивного матеріалу. Програма включає 
структуру плодового розсадника, організацію його території, вимоги до 
ґрунтово-кліматичних умов, принципи розрахунку площ основних 
відділень. Основу програми складає вивчення підщеп плодових, ягідних і 
горіхоплідних культур, основних технологій вирощування щепленого та 
кореневласного садивного матеріалу, знання сучасних стандартів на 
підщепи та саджанці, технологій зберігання садивного матеріалу.  

Насінництво овочевих культур. Дисципліна вивчає питання 
організації і системи насінництва овочевих культур в Україні, 
теоретичних основ насінництва, сортового і насінного контролю, 
особливостей вирощування насіння основних овочевих культур. 

Олерографія. Вивчаються внутрівидові класифікації (підвиди, 
різновидності, сортотипи, сорти) овочевих і баштанних культур за 
групами. Сорт є головним об’єктом на який направлені технології 
вирощування. Висвітлений аналіз стану сортових ресурсів в Україні та їх 
роль у виробництві с.-г. продукції. Глибоко обґрунтований підбір сортів і 
гібридів для певних технологій вирощування овочевих культур та  різних 
напрямків  овочівництва. Вивчаються конкретні сорти і гібриди овочевих і 



 
 

баштанних культур різних сортотипів; системи апробаційних  та 
ідентифікаційних ознак, особливості експертизи сортів на ВОС – тест 
овочевих і баштанних культур.  

Помологія. Дисципліна вивчає господарсько-біологічні ознаки 
плодових і ягідних культур та їх мінливість в залежності від природних і 
агрокліматичних умов, походження сортів і вимоги їх до агротехніки. 
Розглядає питання підтримання існуючих сортів та їх подальшого 
поліпшення шляхом клонової селекції, а також інтродукцію, районування 
сортів на основі виробничо-біологічного вивчення в конкретному регіоні. 
Вивчення основ помології дозволить майбутнім агрономам-садівникам 
грамотно орієнтуватися у величезному розмаїтті сортів плодових і 
ягідних рослин, правильно добирати кращі для масового розмноження у 
розсадниках і вирощування у промислових та аматорських насадженнях 
у конкретному господарстві або природно-кліматичному регіоні. Вона 
вчить основам визначення потенціалу сортів для використання у 
селекції, як донорів або джерел цінних ознак.  

Культиваційні споруди. Вивчаються наукові та інноваційні аспекти 
створення сучасних теплиць,сучасні методи модернізації та 
реконструкції споруд закритого ґрунту, пояснюються шляхи регулювання 
мікроклімату та взаємовплив мікрокліматичних показників. Дисципліна 
пояснює цикл роботи інженерних систем в теплицях та основні принципи 
роботи тепличного обладнання. 

Бджільництво. Дисципліна дозволяє отримати необхідні знання з 
питань медоносних рослин, запилення сільськогосподарських культур 
бджолами. Передбачається вивчення продуктів рослин, що їх збирають 
бджоли для свого живлення та забезпечують отримання товарної 
продукції. Подається характеристика рослин як медоносів, їх 
класифікація, використання для створення взятків у різні періоди сезону. 
Висвітлюється роль бджіл як запилювачів рослин, техніка й організація 
запилення різних культур, ефективність у підвищенні врожаю культур. 

 
 



 
 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 
 компонентам освітньо-професійної  програми «Садівництво та виноградарство» 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 
компонентами освітньо-професійної програми «Садівництво та виноградарство» 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

                                                                                       
                                                                                                                         

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
  підготовки фахівців 2018 року вступу 

Рівень вищої освіти (ОР) Перший (бакалаврський) 
Галузь знань 20  «Аграрні науки та продовольство» 
Спеціальність 203 «Садівництво та виноградарство»   
Освітня програма «Садівництво та виноградарство» 
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна 
  

Форма навчання денна 

Термін навчання (обсяг 
ЄКТС) 

4 роки,   240 кредитів   

На основі 
 

повної загальної середньої освіти 

Ступінь вищої освіти «Бакалавр» 
Кваліфікація Бакалавр із спеціальності «Садівництво та виноградарство» 

 
 



 
 

 
I. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2018 року вступу 
спеціальності «Садівництво та виноградарство» 
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2017 рік 2018 рік 
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Умовні позначення:                        

  - теоретичне навчання   
Х - виробнича практика 

 

 : - екзаменаційна сесія    

 - - канікули   О - навчальна практика          

 А - проміжна атестація  ІІ - підготовка бакалаврської роботи 

     // - державна атестація (державний екзамен та захист бакалаврської роботи) 

 
 
 



 
 

 

ІІ. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
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дисципліни 

Загальн
ий 

обсяг  

Форми 
контролю 
знань за 

семестрам
и 

Аудиторні 
заняття 

С
а
м

о
с

т
ій

н
а

 р
о

б
о

т
а
 

Практичн
а 

підготов
ка 

Розподіл тижневих годин за 
курсами та семестрами 

го
д

и
н

 

к
р

е
д

и
т
ів

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
 

(1
 Є

К
Т

С
 =

 3
0

 г
о

д
.)

 

Е
к
з
а

м
е

н
  

З
а

л
ік

 

К
у

р
с

о
в

а
 р

о
б

о
т
а

 

В
с
ь

о
го

 

у тому числі 

Н
а
в

ч
а

л
ь

н
а

 п
р

а
к
т
и

к
а

 

В
и

р
о

б
н

и
ч

а
 п

р
а

к
т
и

к
а

 

І курс ІІ курс ІІІ курс 
ІV 

курс 

л
е
к
ц

ії
 

л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

і 

з
а
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к
т
и

ч
н

і 
з
а
н

я
т
т
я

 

(с
е
м

ін
а
р

с
ь

к
і 

з
а
н

я
т
т
я

) 

Семестри  

1 
с. 

2 
с. 

3 
с. 

4 
с. 

5 
с. 

6 
с. 

7 
с. 

8 
с. 

Кількість тижнів у семестрі 

15 15 15 15 15 10 13 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1 Ботаніка 150 5,0 е з   90 30 60   60 НП   3 3             

3 Агрофізика 90 3,0   з   45 15 30   45       3             

4 Хімія  180 6,0                                     

  
(у т.ч. неорганічна та 
аналітична 

90 3,0 е     75 30 45   15     5               

  
органічна, фізична та 
колоїдна) 

90 3,0 е     75 30 45   15       5             

5 Генетика 120 4,0 е     60 30   30 60         4           

6 Фізіологія рослин 120 4,0 е     60 30 30   60       4             

7 Інформаційні технології 90 3,0   з   45 15 30   45     3               

8 Агрометеорологія 90 3,0   з   45 15   30 45       3             

9 Ґрунтознавство  180 6,0 е     90 45 45   90 НП       6           

1
0 

Ентомологія  120 4,0 е     60 30 30   60             4       



 
 
1
1 

Фітопатологія 120 4,0 е     60 30   30 60           4         

1
2 

Сільськогосподарські 
машини та знаряддя 

90 3,0   з   45 15   30 45 НП       3           

1
3 

Основи наукових 
досліджень 

90 3,0   з   30 10 20   60               3     

1
4 

Землеробство  150 5,0 е     90 45   45 60 НП       6           

1
5 

Агрофармакологія 90 3,0 е     30 10 20   60               3     

1
6 

Рослинництво 150 5,0 е     90 45   45 60 НП         6         

1
7 

Агрохімія  150 5,0 е     90 45 45   60 НП           6       

1
8 

Введення у спеціальність 
90 

3,0 
  з   

15 
15     

75 
    1               

1
9 

Плодівництво  300 
10,
0 

е з КР 180 75 105   120 НП ВП     4 4 5       

2
0 

Овочівництво 270 9,0 е з КР 165 60 105   105 НП ВП       4 3 6     

2
1 

Селекція овочевих, 
плодових і ягідних 
культур 

120 4,0 е з   69 23 46   51 НП ВП           3 3   

2
2 

Технологія зберігання та 
переробки плодів і овочів 

150 5,0 е     70 28 42   80 НП ВП               5 

2
3 

Агрохімсервіс у 
плодоовочівництві 

120 4,0 е     40 20 20   80               4     

2
4 

Стандартизація та 
управління якістю 
продукції плодоовочів-
ництва і виноградарства 

90 3,0   з   45 15   30 45         3           

2 Грибівництво 90 3,0 е   КР 60 30   30 30 НП ВП       4         



 
 
5 

2
6 

Виноградарство 150 5,0 е з КР 89 33 56   61 НП ВП           5 3   

2
7 

Овочівництво закритого 
ґрунту 

180 6,0 е з   135 67   68 45 НП ВП             5 5 

2
8 

Економіка, 
підприємництво та 
менеджмент 

90 3,0 е     42 14   28 48                   3 

Всього  363
0 121 20 15 4 

199
0 850 774 

36
6 

164
0 0 0 12 18 26 22 18 24 11 13 

 
 

2.1. Дисципліни за вибором університету 

1 
Історія української 
державності  

120 4,0 е     60 30   30 60     4               

2 Етнокультурологія 90 3,0   з   30 15   15 60     2               

3 Філософія  90 3,0 е     45 15   30 45     3               

4 
Українська мова  за 
професійним 
спрямуванням 

90 3,0 е     45   45   45     3               

5 Іноземна мова  210 7,0 е з   105   105   105     4 3             

6 Фізичне виховання 120 4,0   з   120   120         2 2 2 2         

7 
Безпека праці та 
життєдіяльності  

90 3,0   з   60 30 30   30       4             

8 
Правова культура 
особистості 90 

3,0 
  з   

30 
15   15 

60 
    

              2 

Всього  900 30 5 4   495 105 300 90 405 0 0 18 9 2 2 0 0 0 2 

2.2. Дисципліни за вибором студента 

1 Гербологія 90 3,0   з   30 15   15 60           2         

2 
Товарознавство плодів і 
овочів 120 

4,0 
  з   

42 
14   28 

78 
    

              3 

3 Ампелографія 90 3,0   з   26 13 13   64                 2   



 
 

4 
Сільськогосподарська 
мікробіологія 

90 3,0   з   45 15   30 45       3             

5 Біотехнологія 90 3,0   з   30 15 15   60               2     

6 Вірусологія 90 3,0   з   30 15 15   60             2       

7 Картоплярство 90 3,0   з   26 13 13   64                 2   

8 Декоративне садівництво 90 3,0   з   28 14 14   62                   2 

9 Меліорація земель 90 3,0   з   28 14 14   62                   2 

1
0 

Розсадництво 120 4,0 е     45 15 30   75 НП ВП         3       

1
1 

Насінництво овочевих 
культур 

90 3,0 е     28 14 14   62                   2 

1
2 

Олерографія 90 3,0   з   39 13 26   51                 3   

1
3 

Помологія 150 5,0 e     78 39 39   72 НП ВП             6   

1
4 

Культиваційні споруди 120 4,0   з   45 15   30 75             3       

1
5 

Бджільництво 90 3,0   з   30 15   15 60           2         

  
Всього 

150
0 50 3 

1
2 0 550 239 193 

11
8 950     0 3 0 4 8 2 13 9 

  РАЗОМ 
240

0 
80 8 

1
6 

0 
104
5 

344 493 
20
8 

135
5 

0 0 18 12 2 6 8 2 13 11 

3. ІНШІ ВИДИ НАВЧАННЯ 

  Військова підготовка 870 
29,
0 

      436       434                     

  Навчальна практика 720 
24,
0 

                                    

  Виробнича практика 300 
10,
0                                     

  

Підготовка бакалаврської 
роботи 120 

4,0 
                                    

  Державна атестація 30 1,0                                     



 
 

  РАЗОМ ЗА ОC 
720

0 

24
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2
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3
1 4 

303
5 

119
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126
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57
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299
5 0 0 30 30 28 28 26 26 24 24 

 
 
 

 



 
 
                          

ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 
 

Навчальні дисципліни Години Кредити % 

1. Обов’язкові  
навчальні дисципліни 

3630 121 50,4 

2. Вибіркові навчальні 
дисципліни 

2400 80 33,3 

2.1. Дисципліни за 
вибором університету 

900 30 12,5 

2.2. Дисципліни за 
вибором студента 

1500 50 20,8 

3. Інші види навчання 1170 39 16,3 

Разом за ОС 7200 240 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, ТИЖНІ 
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Всього 

1 30 4  8     10 52 

2 30 4  8     10 52 

3 25 4 15   8 52 

4 27 4 3 4 2 2 42 

Разом 
за ОС 

 112 16  34 4 2  30 198 

         V. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

№ Вид практики Семестр Години Кредити 
Кількість 

тижнів 

1 
Навчальна (агрономічно-
ознайомча) практика 

1,2  120 4,0 4,0 

2 
 Навчальна практика з 
ботаніки 

2  30 1,0  1,0 

3 
Навчальна практика з 
ґрунтознавства 

4 15 0,5 0,5 

4 
Навчальна практика з 
сільськогосподарських 
машин 

4 15 0,5 0,5 

5 
Навчальна практика з 
плодівництва 

4, 5 90 3,0  3,0 

6 
Навчальна практика із 
землеробства та гербології 

4 15 0,5 0,5 

7 
Навчальна практика з 
агрохімії 

5 30 1,0  1,0 

8 
Навчальна практика з 
овочівництва 

4, 5, 6 90 3,0  3,0 

9 
Навчальна практика з 
рослинництва 

4 15 0,5 0,5 

10 
Навчальна практика з 
грибівництва 

4 60 2,0 2,0 



 
 

11 
Навчальна практика з 
виноградарства 

6, 7 60 2,0 2,0 

12 
Навчальна практика із 
технології зберігання і 
переробки плодів і овочів 

7 30 1,0 1,0 

13 
Навчальна практика із 
селекції овочевих, 
плодових і ягідних культур 

6,7 30 1,0 1,0 

14 
Навчальна практика із 
овочівництва закритого 
грунту 

7, 8 60 2,0 2,0 

15 
Навчальна практика із 
розсадництва 

5 30 1,0 1,0 

16 
Навчальна практика з 
фітопатології 

4 15 0,5 0,5 

17 
Навчальна практика із 
помології 

7 15 0,5 0,5 

18 Виробнича практика  6 300 10,0 100 

Всього  1020 34,0 34,0 

 
VI. КУРСОВІ РОБОТИ І ПРОЕКТИ 

№                                                                                                                             Назва дисципліни Години Кредити 
Курсова 
робота 

Курсовий 
проект 

1 Овочівництво 15 0,5  1   

2 Плодівництво   15 0,5  1   

3 Виноградаство 15 0,5  1   

4 Грибівництво 15 0,5 1  

 
VІІ. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ  

№ Складова атестації Години Кредити 
Кількість 

тижнів 

1 Державний  екзамен 30 1,0  1,0 

2 
Захист бакалаврської 
роботи 

 120 4,0 
4,0 

 

  
  

  
  



 
 

 


