
 



1. Відомості про викладача, який викладача, який викладає 

навчальну дисципліну 

Вдовенко Сергій Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та 

виноградарства, електронна адреса: vd_sa@vsau.vin.ua 

2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 29 «Плодівництво», кількість кредитів ЄКТС – 4; кількість годин – 

120 годин, у тому числі  60 аудиторних годин, 60 годин самостійна робота; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, VIІI семестр. 

4. Пререквізити і постреквізити навчальної програми 

«Плодівництво» належить до нормативної навчальної дисципліни, 

освітній компонент циклу професійної та практичної підготовки; 

✓  при вивченні даної дисципліни використовуються знання, 

отримані з таких дисциплін (пререквізитів): «Ботаніка», «Екологія», 

«Фізіологія рослин», «Ґрунтознавство з основами геології», «Ентомологія 

сільськогосподарська», «Фітопатологія сільськогосподарська», «Методика 

наукових досліджень», «Землеробство», «Гербологія», «Агрофармакологія», 

«Агрохімія». 

✓ основні положення навчальної дисципліни мають застосування при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів) «Інтегрований захист рослин», 

«Біологічний захист рослин». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Плодівництво як наука вивчає морфологічні та біологічні особливості 

плодових і ягідних рослин. У процесі вивчення даної дисципліни студент має 

можливість ознайомитись із сучасним станом та перспективою розвитку 

плодівництва в Україні, фізіологією стійкості рослин до факторів зовнішнього 

середовища, закономірності плодоношення плодових рослин, а також із 

сучасними технологіями вирощування високих врожаїв екологічно чистих 

плодів і ягід у різних ґрунтово-кліматичних зонах, шляхи і способи 

покращення якості продукції та заходи щодо її підтримання, способи 

скорочення затрат праці і засобів виробництва в процесі вирощування. 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 

Надати студентами ґрунтовні знання з базової, фахової дисципліни, яка 

відноситься до розділу плодівництво та допомоги опанувати особливості 

вирощування високих і сталих врожаїв якісних плодів з метою забезпечення 

населення в цінних, екологічно чистих продуктах харчування. 

5.3 Задачі вивчення дисципліни 

Проектувати плодові і ягідні насадження для господарств різних форм 

власності, розробляти, удосконалювати і реалізовувати прогресивні технології 

вирощування продукції плодових і ягідних рослин, здійснювати біологічний 

контроль за станом насаджень та управляти процесами формування урожаю, 

розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат 

продукції плодівництва, забезпечувати високу економічну ефективність 

впровадження технологій та їх екологічну чистоту. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Плодівництво» належить до нормативних 
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дисциплін.  

Формується із наступних програмних компетентностей:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми професійної діяльності з захисту і карантину рослин або у процесі 

навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, з 

використанням теорій і методів біології та аграрних наук. 

Загальна компетентність: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та 

пошуку. 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Фахова компетентність 

ФК 2. Здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою забезпечення 

дотримання ними фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання, 

транспортування, реалізації, експорту, імпорту, транзиту продукції рослинного 

походження. 

ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів. 

ФК 4. Здатність виявляти, локалізувати і ліквідовувати регульовані 

шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної 

експертизи. 

ФК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на 

об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 6. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів 

та підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

ПРН 7. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин. 

ПРН 8. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати 

організацію виробничих процесів під час проведення заходів із захисту 

рослин. 

ПРН 9. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих 

результатів діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і 

карантину рослин та оперативно реагувати на зміни в законодавстві. 

ПРН 12. Дотримуватися вимог охорони праці. 

 

 

 

 

 



5.5 План вивчення навчальної дисципліни 
 

№ 

тижня 

Назва теми Форми організації навчання та 

кількість годин 

Самостійна 

робота, кількість 

годин лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 Походження, класифікація, 

виробничо- біологічна й 

технологічна 

характеристика плодових, 

ягідних і горіхоплідних 

рослин 

2 2 4 

2 Морфологічна й анатомічна 

будова плодових рослин 

2 2 4 

3 Закономірності росту і 

розвитку плодових рослин 

2 2 4 

4 Фізіологія плодової 

рослини 

2 2 4 

5 Екологічні фактори в 

життєдіяльності плодових 

рослин 

2 2 4 

6 Біологічні чинники 

плодоношення плодових 

рослин 

2 2 4 

7 Проектування і закладання 

плодових насаджень 

2 2 4 

8 Способи регулювання 

росту і плодоношення та 

системи формування крон 

2 – 4 

9 Удобрення плодових 

насаджень 

2 2 4 

10 Зрошення плодових 

насаджень 

2 2 4 

11 Догляд за врожаєм 2 2 4 

12 обробка врожаю 2 2 4 

13 Технології вирощування 

зерняткових культур 

(яблуня, груша, айва) 

2 2 4 

14 Технології вирощування 

кісточкових культур (слива, 

алича, вишня, черешня, 

абрикос, персик, кизил) 

2 2 4 

15 Технології вирощування 

кущових ягідних культур 

(малина, смородина, 

порічка) 

2 2 2 

16 Технології вирощування 

суниці 

2 – 2 

Разом 32 28 60 
 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових занять час. 

Графік самостійної роботи 



№ з/п Вид самостійної 

роботи 

 

Години 
Термін виконання Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до 

практичних 

занять 

30 щотижнево Усне та письмове 

(тестове) 

опитування 

2 Виконання 

індивідуальних 

завдань 

 

30 
3 рази в семестр Усне опитування 

Разом 60   

 

Список основної та додаткової літератури 

Основна література 

1. Гонтар В. Т. Плодівництво. Київ: Вища школа, 2000. 244 с. 

2. Грицаєнко А. О. Плодівництво. Київ: Урожай, 2000. 432 с. 

3. Кондратенко П. В. Адаптація яблуні в Україні. Київ: 

Інститут садівництва, 2001. 192 с. 

4. Меженський В. М., Меженська Л. О. Систематика і класифікація 

плодових культур, Київ: Ліра-К, 2019. 8 с. 

5. Трейвас Л. Ю. Болезни и вредители плодовых растений. Москва: 

Фитон,2016. 352 с. 
 

Додаткова література 

1. Кондратенко Т. Є. Сорти яблуні для промислових і аматорських 

садів України. Київ, 2010. 400 с. 

2. Коханець О. М., Проць Р. Р. Шкідники та хвороби плодових і 

ягідних культур. Львів, 2006. 92 с. 

3. Плодоводство. За ред. В. И. Черепахина. Москва: Агропромиздат, 

1991. 270 с. 

4. Шестопал Г.С. Формування якості ягідної продукції під час 

виробництва та реалізації. Львів, 2016. 536 с. 

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами практичних та семінарських занять – 50 

балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану 

тему та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, реферат, 

виклад матеріалу на задану тему в письмовому вигляді); рубіжний контроль 

(контрольна  робота у письмовій  формі)  – 20 балів; підсумковий  контроль, 

(іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів. Якщо  студент впродовж 

семестру набрав (отримав) менше 35 балів, він до іспиту не допускається. 

Окрім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 

поточного та рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової 

контрольної роботи. 

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній 

освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено 

опанування освітнього компонента. 



 

8. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконання самостійної роботи, заохочення 

студентів до науково-дослідної роботи. 


