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Авторський колектив
Васильчук Валентина
Ананіївна

- директор навчально-методичного кабінету
професійно-технічної освіти у Житомирській
області.
Дятел Юрій Васильович
- заступник директора ДНЗ «Житомирське
вище професійне технологічне училище».
Загацька Алла Миколаївна - Начальник відділу організації професійного
навчання Житомирського обласного центру
зайнятості.
Малінкіна Ніна Павлівна
- методист навчально-методичного кабінету
професійно-технічної освіти у Житомирській
області.
Прокопчук Діна
виробничого
навчання
ДНЗ
- майстер
Володимирівна
«Житомирське вище професійне технологічне
училище».
Рижко Валентина
виробничого
навчання
ДНЗ
- майстер
Леонідівна
«Житомирське вище професійне технологічне
училище».
Сенчило Ольга Павлівна
виробничого
навчання
ДНЗ
- майстер
«Житомирське вище професійне технологічне
училище».
Скремінська Світлана
виробничого
навчання
ДНЗ
- майстер
Миколаївна
«Житомирське вище професійне технологічне
училище».
Теслюк Наталія Іванівна
ДНЗ
«Житомирське
вище
- методист
професійне технологічне училище».
Науковий консультант
Саюк Олександр
агрономічного
факультету
- декан
Анатолійович
Житомирського
національного
агроекологічного університету, кандидат
сільськогосподарських наук, доцент.
Рецензенти
Іщенко Ігор Григорович
- директор Житомирського обласного центру
зайнятості.
Алієва Юлія Павлівна
- головний агроном ТОВ «Овочевий комбінат
«Станишівка».
Літературний редактор
Теслюк Наталія Іванівна
ДНЗ
«Житомирське
вище
- методист
професійне технологічне училище».
Технічний редактор
Малінкіна Ніна Павлівна
- методист навчально-методичного кабінету
професійно-технічної освіти у Житомирській
області.

Супрун
Васильович

Керівники проекту
В’ячеслав - директор департаменту професійно-технічної
освіти Міністерства освіти і науки України.

Паржницький Віктор
Валентинович

начальник відділу професійної освіти і
- тренінгів Інституту модернізації змісту освіти
Міністерства освіти і науки України, керівник
авторського колективу.

Багмут Ольга Миколаївна

- завідувач сектору прогнозування потреб у
професійних навичках відділу професійної
освіти і тренінгів Інституту модернізації
змісту освіти Міністерства освіти і науки
України.

Васильчук Валентина
Ананіївна

- директор навчально-методичного кабінету
професійно-технічної освіти у Житомирській
області.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії
Овочівник, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:
03035, м. Київ, вул. В. Липківського, 36.
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки
України.
Телефон: (044) 248-24-31
*Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований та розповсюджений без дозволу ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки
(підвищення кваліфікації) робітників з професії Овочівник 2, 3, 4, 5-го розрядів
розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну
освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року
№ 1135 «Про затвердження стандарту професійно-технічної освіти» та є
обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними
закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або
забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників,
незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання
на 2 розряд становить 515 годин, на 3 розряд – 385 годин, на 4 розряд –
285 годин, на 5 розряд – 207 годин.
У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної
професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої
набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.
При організації перепідготовки за робітничими професіями термін
професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для
первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому
навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок
виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про
присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за
рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог
сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих
кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення
предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і
культура спілкування» тощо).
Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі
кваліфікаційних характеристик з професії 6111 Овочівник (Випуск 2 «Сільське
господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги», Розділ «Рослинництво.
Овочівництво. Садівництво» Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової
політики України від 13.07.2005 № 245), досягнень науки і техніки,
впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці,
врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня
знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок
до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7
«Загальних положень» (Випуск 1 «Професій працівників, що є загальними для
всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 29.12.2004 № 336.

Професійно-практична
підготовка
здійснюється
в
навчальних
майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або
безпосередньо на робочих місцях підприємств.
Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійнотехнічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального
часу, відповідно варіативний компонент – 20%.
Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу,
передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
академічна година тривалістю 45 хвилин;
урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6
академічних годин;
навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних
годин;
навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження
виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється
залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із
законодавством.
Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою,
засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і
вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну
атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються
до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів),
їх кваліфікаційної атестації.
Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації
робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний
контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої
влади.
Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти
самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною
характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у
відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після
навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного
на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється
професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами
та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик,
критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та
третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень
«кваліфікований робітник», видається диплом.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно
пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та
видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення)
робітничої кваліфікації.
Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 09.08.2001 № 979 «Про затвердження зразків документів
про професійно-технічну освіту».
Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного
навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм
присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво державного
зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства,

установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

2. Кваліфікація: овочівник 2-го розряду
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
технологію роботи із затриманням снігу і талих вод, обробітку ґрунту, в
тому числі використання плоскорізів для збереження родючості ґрунту та
догляду за посівами;
агротехніку та технологію ручних робіт з підготовки ґрунту до висівання,
садіння, приготування до внесення добрив у ґрунті, підготовки насіння і
садивного матеріалу, пікірування розсади та сіянців овочевих культур,
збирання урожаю огірків, помідорів, капусти та зелених культур у відкритому
ґрунті, переробки та зберігання овочів;
насінництво (закладання посівного та садивного матеріалу, стратифікація,
дражування
та
обробка
насіння
бактеріальними
добривами
та
мікроелементами);
заправку сівалок і саджалок насінням та мінеральними добривами та
піднесення садивного матеріалу до розсадосадильних машин; порядок
виконання підготовчих робіт у закритому ґрунті;
правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.

Повинен уміти:
виконувати нескладні ручні та механізовані роботи з вирощування овочів;
готувати насіння та садивний матеріал до висівання та садіння (очищення
та сортування насіння, загартування, стратифікація й пророщування,
стратифікація та повітряно-теплова обробка, дражування та обробка насіння
бактеріальними добривами, мікроелементами, закладання садивного матеріалу
для яровизації тощо);
здійснювати догляд за рослинами у закритому ґрунті: пікірування
розсади, рихлення ґрунту, полив та підживлення, знищення бур’янів,
формування рослин, здійснювати боротьбу з хворобами та шкідниками;
виконувати агротехнічні заходи по догляду за рослинами у відкритому
ґрунті: прополювати овочеві культури, вибирати огірки, помідори, капусту та
зрізувати зелені овочі (салат, шпинат, щавель, цибулю на перо тощо);
виконувати найпростіші роботи з переробки та зберігання овочів
(просушування на токах і майданчиках цибулі та насіння овочевих культур,

видалення, промивання та просушування насіння овочів, протирання та
просіювання насіння, укладання овочів у сховища, перебирання, миття,
очищення та сортування овочів);
обслуговувати механізовані агрегати під час висівання насіння та садіння
розсади;
виконувати роботи в закритому ґрунті з підготовки теплиць та парників
до експлуатації (очищення парників і теплиць від снігу, заготівля та
перелопачування дернової землі, очищення каркасів теплиць від старої плівки
тощо);
додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
додержуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього,
кваліфікації осіб

освітньо-кваліфікаційного

рівнів,

5.1. При вступі на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Овочівник
2-го розряду. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство.
Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (КВЕД
-2010, Секція - А, Клас - 01.13).

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України від 29.12.1993 № 256).
7.3. Медичні обмеження відповідно до вимог діючих законодавчих і
нормативних документів.

Типовий навчальний план
Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

Кваліфікація: овочівник 2-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

Загальний фонд навчального часу – 515 годин
№
з/п

Навчальні предмети

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Правила дорожнього руху
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Овочівництво
Основи землеробства і екології
Захист рослин у овочівництві
Механізація робіт в овочівництві
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна
кваліфікаційна атестація при продовженні
навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

6.

Кількість годин
усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

60
17
17
10
8
8
130
50
23
17
20
20
288
120
168
30
7

4

485

13

4

9
2
4
3

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих
робітників за професією 6111 Овочівник 2-го розряду
1. Кабінети:
- землеробства і екології;
- овочівництва, механізації робіт і захисту рослин в овочівництві;
- охорони праці;
- інформаційних технологій;
- основ галузевої економіки і підприємництва;
- основ правових знань.
2. Лабораторії:
- овочівництва.

3. Навчальні дільниці:
- теплиці та парники.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при
наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
№
з/п

Кількість годин

Назва теми

1 Право – соціальна цінність, складова частина
загальнолюдської культури. Поняття та ознаки
правової держави
2 Конституційні основи України
3 Цивільне право і відносини, що ним
регулюються
4 Господарство і право
5 Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд
господарчих спорів
6 Праця, закон і ми
7 Адміністративний проступок і адміністративна
відповідальність
8 Злочин і покарання
9 Правова охорона природи. Охорона природи –
невід’ємна умова економічного та соціального
розвитку України
Усього годин

усього

з них на
лабораторнопрактичні роботи

1
5
1
1
2
2
2
2
1
17

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської
культури. Поняття та ознаки правової держави
Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад державного
і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї.
Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення.
Юридична відповідальність.
Тема 2. Конституційні основи України
Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове
становище громадян України, їхня рівноправність.
Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на
повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість
житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.
Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні.
Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган
державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи.

Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його
повноваження. Припинення повноважень Президента України.
Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої
влади.
Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в
Україні винятково судами. Система судів в Україні.
Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні,
його система та повноваження.
Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються
Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні
правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин.
Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.
Тема 4. Господарство і право
Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських
відносин. Система господарського права. Господарське законодавство,
господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове
становище господарських організацій. Правове становище підприємств і
об'єднань.
Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських
спорів
Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони,
які використовуються для розв'язання господарських спорів.
Тема 6. Праця, закон і ми
Трудовий договір. Право громадян України на працю.
Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір.
Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.
Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність
Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та
організація державного управління. Роль адміністративного права у
регулюванні відносин у сфері державного управління.
Тема 8. Злочин і покарання
Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права.
Злочин та інші правопорушення.
Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи
відповідно до вчинку.
Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід'ємна умова
економічного та соціального розвитку України
Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людинасуспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.
Відповідальність
за
порушення
законодавства
про
охорону
навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
№
з/п

Кількість годин

Назва теми

1 Інформація та інформаційні технології
2 Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології
3 Мережні системи та сервіси
Усього годин

усього

з них на
лабораторнопрактичні роботи

1
4
5
10

2
2
4

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Поняття про інформацію та інформаційні технології.
Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології
Програми для створення текстових і графічних документів. Стилі
оформлення та подання інформації.
Розробка фірмового стилю.
Мультимедійні технології.
Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення
презентацій в програмі РowerPoint.
Лабораторно-практичні роботи
1. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».
2. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».
Тема 3. Мережні системи та сервіси
Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні
і глобальні мережі.
Загальні відомості про Інтернет, електронну пошту та телеконференції.
Основні мережні сервіси. Браузери.
Лабораторно-практичні роботи
1. Пошук статистичної інформації в мережі Інтернет (за напрямом
професії).
2. Створення публікації «Інновації в професії».

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
№
з/п

Назва теми

1

Вступ. Галузева економіка: поняття, предмет
науки
Сільське господарство – особливості,
перспективи розвитку на сучасному етапі
розвитку
Земля – основний засіб виробництва у
сільському господарстві
Матеріально-технічна база сільського
господарства та заходи щодо її
раціонального використання
Трудові ресурси і продуктивність праці
Нормування праці у сільському господарстві
Оплата праці у сільському господарстві
Усього годин

2

3
4

5
6
7

Кількість годин
з них на
лабораторноусього
практичні
роботи

2
2

2
3

2
2
4
17

Тема 1. Вступ. Галузева економіка: поняття, предмет науки
Поняття
економіки,
економіки
сільського
господарства
та
підприємництва, розвиток економіки (в тому числі – регіональної) на
сучасному етапі.
Тема 2. Сільське господарство – особливості перспективи розвитку на
сучасному етапі
Поняття та структура АПК; організаційні форми підприємницької
діяльності; форми власності на землю, державна політика в АПК.
Тема 3. Земля – головний засіб виробництва у сільському господарстві
Нормативно-правова база; земельні фонди та їх структура; земельна рента
та ціна землі; поняття Земельного кадастру.
Тема 4. Матеріально-технічна база сільського господарства та заходи щодо
її раціонального використання
Особливості матеріально-технічної бази; механізація та автоматизація
сільськогосподарського виробництва; енергетичні ресурси; транспортні засоби.
Тема 5. Трудові ресурси і продуктивність праці
Особливості використання трудових ресурсів; продуктивність праці та
шляхи її підвищення.
Тема 6. Нормування праці у сільському господарстві
Поняття нормування. Принципи нормування. Класифікація затрат
робочого часу. Види норм праці. Способи встановлення норм праці.

Тема 7. Оплата праці у сільському господарстві
Тарифна система та її елементи. Сучасні форми та системи оплати праці.
Натуральна оплата у сільському господарстві.

Типова навчальна програма з предмета
«Правила дорожнього руху»
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Закон України «Про дорожній рух». Загальні
положення, визначення
Обов’язки та права пасажирів і пішоходів
Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які
керують гужовим транспортом і погоничів тварин
Регулювання дорожнього руху
Рух транспорту та безпека пішоходів і
пасажирів
Особливі умови руху
Надання першої домедичної допомоги під час
дорожньо-транспортних випадків
Відповідальність за порушення правил
дорожнього руху
Усього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноусього
практичні
роботи

1
1
1
1
1
1
1
1
8

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення,
визначення
Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення
Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова
основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його
учасників.
Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп
населення Правилам дорожнього руху.
Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та
причини їх виникнення.
Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.
Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень,
інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.
Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед,
причеп, напівпричепи, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина,
смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка,
стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.
Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів
Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які
пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом,
мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо.
Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у
темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей
дорогою.
Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна
доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух
людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів
при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і
спеціальним звуковим сигналом.
Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.
Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту
Значення світлофорів і жестів регулювальника. Очікування автобуса,
тролейбуса, трамвая, автомобіля-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час
зупинки транспорту.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим
транспортом і погоничів тварин
Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового
транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних
засобів. Документи водія. Обов’язки водія.
Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.
Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух
зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони
водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин.
Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового
транспорту. Заборони погоничам тварин.
Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими велосипедами,
мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху
Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього
руху, їх класифікація.
Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації
дорожнього руху, класифікація розмітки .
Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання
дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.
Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух
світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.
Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній
рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми;
права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали
регулювальника.
Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми
знаками і розміткою.

Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів
Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.
Взаємна увага – умова безпеки руху.
Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання
світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил
подавання попереджувальних сигналів.
Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека
пішоходів і пасажирів.
Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину
шляху гальмування.
Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
Тема 6. Особливі умови руху
Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.
Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на дорогах.
Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.
Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.
Рух по автомагістралях і автобанах.
Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на
гірських дорогах і крутих спусках.
Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по
швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби.
Буксирування.
Тема 7. Надання першої домедичної допомоги під час дорожньотранспортних випадків
Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення
потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.
Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання
першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при
ДТП.
Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху
Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття
і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність.
Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.
Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність.
Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

Типова навчальна програма з предмета
«Овочівництво»
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Тема 1. Овочівництво як галузь сільського господарства
Загальні питання овочівництва. Перспективи розвитку овочівництва в
Україні. Класифікація овочевих культур за ботанічними, біологічними і
господарськими ознаками. Біологічні особливості овочевих культур.
Шляхи і методи підвищення врожайності овочевих культур. Пілотний
проект «Овочі України – 2020».
Розділ І. Овочівництво відкритого ґрунту
Тема 2. Способи передпосівної підготовки насіння і сівба
Поділ овочевих культур на групи за крупністю і періодом проростання.
Сортові і посівні якості насіння. Способи передпосівної підготовки насіння.
Глибина загортання насіння. Строки і способи сівби овочевих культур. Садіння
овочевих культур. Вегетативне розмноження овочевих культур.
Тема 3. Технологія вирощування розсади овочевих культур
Вибір ділянки. Строки та способи висівання насіння. Догляд за розсадою.
Висаджування розсади на постійне місце. Сучасні технології вирощування
розсади:технологія вирощування розсади в касетах, ЕМ-технологія, технологія

in-vitro, технології з використанням ґрунтозамінників, інтенсивна технологія,
фріго-розсада, метод фертигації.
Тема 4. Догляд за овочевими культурами
Боронування посівів. Мульчування посівів. Боротьба з бур’янами.
Проріджування посівів. Розпушування міжрядь. Підгортання рослин.
Пасинкування і прищипування рослин. Зрошення. Заходи регулювання росту
рослин.
Лабораторно-практичні роботи
1. Складання плану догляду за різними овочевими культурами.
Тема 5. Технологія збирання врожаю
Поняття про стиглість овочів. Способи збирання овочевих культур.
Збирання огірків, помідорів, капусти та зелених культур. Зменшення витрат при
збиранні овочів. Збирання маточників та насіння.
Тема 6. Технологія зберігання та переробки овочевої продукції
Класифікація овочів за придатністю до зберігання та переробки.
Характеристика режимів зберігання овочів. Способи зберігання овочів.
Підготовка сховищ для зберігання продукції. Післязбиральна обробка,
закладання і зберігання овочів: просушування на токах і майданчиках цибулі та
насіння овочевих культур, видалення, промивання та просушування насіння
овочів, протирання та просіювання насіння, укладання овочів у сховища,
перебирання, миття, очищення та сортування овочів. Специфіка зберігання
овочевої продукції в регульованому газовому середовищі (РГС). Підготовка
сировини до переробки. Сучасні технології зберігання овочевої продукції.
Принципи і методи стерилізування. Метод заморожування, висушування.
Тема 7. Насінництво овочевих культур
Закладання посівного та садивного матеріалу, стратифікація, дражування
та обробка насіння бактеріальними добривами та мікроелементами.
Агротехніка насінницьких посівів овочевих культур. Розміщення і
концентрація насінницьких посівів. Технологія виробництва високоякісного
насіння.
Розділ ІІ. Овочівництво закритого ґрунту
Тема 8. Культиваційні споруди закритого ґрунту
Роль закритого ґрунту у вирішенні питань із постачання ранніх овочів
у несезонний період та забезпечення розсадою відкритого ґрунту.
Значення і сучасний стан овочівництва закритого ґрунту в Україні. Види
культиваційних споруд, їх характеристика. Сучасні культиваційні споруди:
теплиця типу Venlo, теплиці з полікарбонату. Енергоефективні технології.
Тема 9. Обігрів і види обігріву закритого ґрунту
Види обігріву, їх характеристика, економічна ефективність.
Сонячний обігрів, способи економії тепла у закритому ґрунті.
Властивості матеріалів для покриття культиваційних споруд. Плівкові
теплиці, парники і тимчасові споруди.

Стисла характеристика біологічного обігріву, його переваги і
недоліки. Види біопалива (гній різних видів тварин, побутове сміття,
волога і загнила солома, кора, тирса, листя, нерозкладений торф). Технічний
обігрів, його види (водяний, паровий, повітряний,газовий, електричний),
переваги і недоліки. Сучасні види обігріву ґрунту: кабельні системи для обігріву
теплиць, обігрів ґрунту «GreenBox Агро».
Методи регулювання температури у закритому ґрунті.
Тема 10. Штучний клімат у закритому ґрунті
Особливості росту і розвитку овочевих культур у закритому ґрунті.
Фактори росту і розвитку овочевих культур, їх рівнозначність і незамінність.
Світловий режим. Сила освітлення протягом року.
Тепловий режим, його регулювання. Роль води і тепла в житті рослин.
Способи регулювання теплового режиму і вологи в культиваційних
спорудах залежно від пори року і фази розвитку рослин.
Особливості умов живлення овочевих культур у закритому ґрунті. Режим
ґрунтового живлення (основне внесення добрив, підживлення). Вуглекислий
газ у ґрунтових теплицях. Технологія регулювання концентрації вуглекислого
газу у спорудах закритого ґрунту.
Тема 11. Тепличні ґрунти, їх підготовка
Вимоги до ґрунтосуміші, основні компоненти для приготування
ґрунтосуміші. Заготівля дернової, польової, компостної, перегнійної і
торфової землі та інших замінників органічного походження.
Склад тепличних ґрунтів. Приготування штучних ґрунтосумішей. Умови
довгострокової експлуатації тепличних ґрунтів. Заміна ґрунтів Властивості і
застосування розпушувальних матеріалів і структуроутворювачів.
Гідропонні субстрати для вирощування сільськогосподарських культур.
Тема 12. Загальні підготовчі роботи у закритому ґрунті
Підготовка парників і теплиць до використання: очищення парників і
теплиць від снігу, заготівля та перелопачування дернової землі, очищення
каркасів теплиць від старої плівки, звільнення від рослинних решток.
Промивання покрівлі, обпалювання шпалери і утеплення теплиць. Термічна
дезінфекція. Внесення органічних і мінеральних добрив, розпушувальних
матеріалів. Навішування шпалерного дроту. Планування ґрунту. Механізація і
автоматизація робіт у закритому ґрунті.
Тема 13. Технологія вирощування розсади
Значення розсадного методу в овочівництві. Забіг розсади.Площа
живлення для розсади.
Вимоги докультиваційних споруд для вирощування розсади.
Передпосівна підготовка насіння огірків і помідорів.
Способи вирощування розсади. Пікірування, його переваги і недоліки.
Призначення живильних горщечків і кубиків. Ґрунтосуміші для вирощування
розсади. Гідропонний спосіб вирощування розсади.

Доосвітлювання розсади. Підготовка розсади овочевих культур до
висаджування у відкритий ґрунт, транспортування розсади. Показники якості і
вихід розсади з одиниці площі.
Технологія вирощування розсади капусти (ранньої, середньої,пізньої).
Вирощування розсади цвітної капусти.
Технологія вирощування розсади ранніх помідорів, перцю, баклажанів
для масових строків висаджування.
Технологія вирощування розсади огірків, динь, кавунів і кабачків для
закритого і відкритого ґрунту.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи землеробства і екології»
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Обробіток ґрунту
Основні заходи боротьби з ерозією ґрунтів
Добрива і їх застосування
Сівозміни і їх класифікація
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Тема 1. Наукові основи землеробства
Значення і особливості розвитку сільськогосподарського виробництва в
сучасних умовах. Досягнення науки в розвитку землеробства.
Природні та економічні умови ґрунтово-кліматичних зон, організація
землеробства з урахуванням цих умов. Ґрунтово-кліматичні умови регіону і
місцевості та їх вплив на спеціалізацію виробництва овочевої продукції. Вплив
глобального потепління на агротехнології.
Тема 2. Ґрунти і їх родючість
Поняття про ґрунт та його родючість. Роль добрив в підвищенні
родючості ґрунтів. Закон України «Про ґрунти та їх родючість».
Поняття про склад ґрунту, його три основні фази.
Поняття про механічний склад ґрунту.
Загальні фізичні та фізико-механічні властивості ґрунту.
Водні, повітряні та теплові властивості ґрунту.
Поняття про родючість ґрунту, її значення. Види родючості, шляхи її
підвищення.
Реакція ґрунту.
Основні ґрунти України та їх сільськогосподарське використання.
Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчення ґрунтових профілів. Визначення механічного складу ґрунту.
Тема 3. Бур’яни і заходи боротьби з ними
Поняття про бур’яни, їх поширення.
Класифікація бур’янів за біологічними ознаками.
Малорічні бур’яни. Заходи боротьби з ними.
Багаторічні бур’яни.

Агротехнічні та хімічні методи боротьби з бур’янами. Біологічні методи
боротьби з бур’янами. Технологія ЧИСТЕ ПОЛЕ/CLEARFIELD в боротьбі з
бур’янами.
Лабораторно-практичні роботи
1. Ознайомлення з біотипами бур’янів.
Тема 4. Обробіток ґрунту
Поняття про систему обробітку ґрунту, послідовність його виконання,
агротехнічні вимоги. Загальні заходи обробітку ґрунту: боронування, лущення,
шлейфування, культивація, шарування, коткування, щілювання, кротування,
безполицеве розпушування, грядкування, гребенування. Стиглість ґрунту.
Спеціальні заходи обробітку ґрунту: ярусна оранка, плантажна з
передплужником, обробіток ґрунту важкою дисковою бороною і дисковим
лущильником тощо.
Обробіток ґрунту під овочеві культури.
Система нульового обробітку землі No-Till. Сучасні диференційовані
системи обробітку ґрунту.
Тема 5. Основні заходи боротьби з ерозією ґрунтів
Основні типи ґрунтової ерозії, причини її виникнення.
Особливості захисту ґрунтів від ерозії.
Тема 6. Добрива і їх застосування
Значення добрив у підвищенні врожайності сільськогосподарських
культур.
Класифікація добрив. Сидеральні добрива. Нові мінеральні добрива на
ринку України.
Строки і способи їх внесення. Способи внесення добрив сучасними
технічними засобами.
Підготовка добрив до внесення в ґрунт.
Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчення і визначення мінеральних добрив за колекціями.
Тема 7. Сівозміни і їх класифікація
Поняття про сівозміну та її значення. Необхідність чергування культур в
сівозміні.
Принципи побудови сівозмін. Класифікація сівозмін.
Лабораторно-практичні роботи
1. Складання польових і овочевих сівозмін.
Тема 8. Зрошення і осушення земель
Режим зрошення. Норми, строки і способи поливів овочевих культур.
Осушення перезволожених земель. Краплинне зрошення.
Тема 9. Охорона навколишнього середовища
Необхідність
охорони
навколишнього
середовища.
атмосферного повітря, ґрунту, рослинності, водоймищ, надр землі.

Охорона

Типова навчальна програма з предмета
«Захист рослин в овочівництві»
Кількість годин

№
з/п
1
2
3
4

Назва теми
Роль захисту рослин для збереження врожаю
Шкідники овочевих культур та заходи боротьби з ними
Хвороби овочевих культур та заходи боротьби з ними
Комплекс методів захисту рослин
Усього годин

усього

1
6
5
5
17

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
1
1
3

Тема 1. Роль захисту рослин для збереження врожаю
Закон України «Про захист рослин».
Значення захисту рослин від шкідників і хвороб для збереження врожаю.
Класифікація хімічних засобів захисту овочевих культур.
Санітарно-гігієнічні основи застосування хімічних засобів. Прогноз появи
основних шкідників. Втрати, що наносяться шкідниками.
Тема 2. Шкідники овочевих культур та заходи боротьби з ними
Фактори, що сприяють розвитку шкідників овочевих культур. Джерела їх
розповсюдження.
Павутинний кліщ, трипси, білокрилка, баштанна попелиця і заходи
боротьби з ними.
Галова нематода, вовчок, слимаки, мишоподібні гризуни і заходи
боротьби з ними.
Хрестоцвітні блішки, капустяна попелиця, капустяні мухи і заходи
боротьби з ними.
Капустяна совка, капустяний і ріпаковий білани, капустяна міль і заходи
боротьби з ними.
Шкідники цибулі та часнику. Стеблова нематода, цибулева муха,
кореневий кліщ, трипси і заходи боротьби з ними.
Шкідники картоплі. Стеблова нематода, колорадський жук і заходи
боротьби з ними.
Багатоїдні шкідники: вовчок, дротяники, личинки травневого хруща і
заходи боротьби з ними.
Шкідники буряків, моркви: бурякові довгоносики, морквяна муха,
бурякова попелиця, грибний комарик, подури, мокриці, попелиці, трипси,
білокрилка, павутинний кліщ і заходи боротьби з ними.
Заходи безпеки праці під час використання інсектицидів.
Лабораторно-практичні роботи
1. Ознайомлення з основними шкідниками овочевих культур по колекціях
і натуральних зразках.

Тема 3. Хвороби овочевих культур та заходи боротьби з ними
Фактори, що сприяють розвитку хвороб овочевих культур. Джерела їх
розповсюдження.
Вилягання сіянців, коренева і прикоренева гнилі, фузаріозне в'янення,
аскохітоз і заходи боротьби з ними.
Біла гниль огірків, борошниста роса, несправжня борошниста роса і
заходи боротьби з ними.
Антракноз, бура і оливкова плямистість, бактеріоз огірків і заходи
боротьби з ними.
Зелена і біла мозаїка огірків і заходи боротьби з ними.
Мозаїка помідорів, штрихуватість (стрик) і заходи боротьби з ними.
Сіра і біла гниль помідорів, бура плямистість, фітофтороз, макроспоріоз і
заходи боротьби з ними.
Бактеріальний рак помідорів, чорна бактеріальна плямистість, верхівкова
гниль помідорів і заходи боротьби з ними.
Хвороби картоплі: фітофтороз, звичайна парша, рак картоплі, кільцева
гниль і заходи боротьби з ними.
Хвороби буряків, моркви: коренеїд буряка, церкоспороз, біла і сіра гнилі і
заходи боротьби з ними.
Хвороби цибулі і часнику: несправжня борошниста роса цибулі, шийкова
гниль і заходи боротьби з ними.
Лабораторно-практичні роботи
1. Ознайомлення з основними хворобами овочевих культур за гербарними
зразками.
Тема 4. Комплекс методів захисту рослин
Загальні відомості про методи боротьби зі шкідниками і хворобами:
профілактичний,
агротехнічний,
фізичний,
механічний,
термічний,
хімічний,народний, біологічний та карантинні заходи, способи їх застосування.
Передпосівний обробіток ґрунту. Підготовка насіння до сівби.
Підготовка і дезінфекція теплиць. Загальні карантинно-профілактичні
заходи. Вакцинація сіянців. Вогнищеві профілактичні оброблення у теплицях.
Поняття про пестициди та їх застосування.
Використання ентомофагів і біопрепаратів. Особливості використання
препаратів, що викликають «зелений ефект», та адювантів.
Заходи безпеки праці під час використання пестицидів.
Лабораторно-практичні роботи
1. Ознайомлення з основними пестицидами для боротьби із шкідниками і
хворобами овочевих культур.

Типова навчальна програма з предмета
«Механізація робіт в овочівництві»
Кількість годин

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Назва теми

усього

Загальні відомості про механізацію робіт
Знаряддя праці для виконання ручних робіт в
овочівництві
Механізація обробітку ґрунту
Механізація внесення добрив
Механізація сівби насіння овочевих культур
Механізація садіння розсади
Механізація садіння картоплі
Механізація робіт по захисту рослин від
шкідників, хвороб і бур’янів
Механізація збирання врожаю овочевих
культур та картоплі
Механізація збирання, обмолоту та
відокремлення насіння з насінників, сушіння,
очищення і сортування насіння
Механізація робіт в закритому ґрунті
Усього годин

1
1

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
2
2
1
2
3
2

2
20

Тема 1. Загальні відомості про механізацію робіт
Роль механізації процесів виробництва овочів у підвищенні врожайності і
зниженні собівартості продукції, полегшенні умов і підвищенні
продуктивності праці овочівників. Комплексна механізація виробничих
процесів овочівництва відкритого і закритого ґрунту. Досвід роботи передових
господарств щодо вирощування овочевих культур.
Тема 2. Знаряддя праці для виконання ручних робіт в овочівництві
Знаряддя праці, що використовуються для виконання ручних робіт в
овочівництві, їх призначення, використання та підготовка до роботи.
Технологія затримання снігу і талих вод.
Тема 3. Механізація обробітку ґрунту
Способи обробітку ґрунту. Машини і знаряддя для обробітку ґрунту, їх
призначення і способи агрегатування. Агротехнічні вимоги. Вимоги охорони
праці при виконанні робіт з механізації обробітку ґрунту. Спеціальні агрегати.
Комбіновані агрегати. Малогабаритні агрегати.
Тема 4. Механізація внесення добрив
Машини і знаряддя для внесення органічних і мінеральних добрив.
Основні вимоги до якості їх роботи. Обслуговуючий персонал Підготовка до

роботи розкидачів органічних добрив. Підготовка до роботи розкидачів
мінеральних добрив. Перевірка якості роботи. Малогабаритні агрегати.
Вимоги охорони праці при виконанні робіт з механізації внесення добрив.
Тема 5. Механізація сівби насіння овочевих культур
Типи овочевих сівалок, призначення, загальна будова і технологічний
процес їх роботи. Завантаження сівалок насінням та добривами. Організація
сівби.
Вимоги охорони праці при виконанні робіт з механізації посіву.
Тема 6. Механізація садіння розсади
Схеми механізованого садіння розсади. Агротехнічні вимоги до
підготовки ділянки, якості розсади та машинного садіння.
Призначення та загальна будова розсадосадильних машин. Призначення,
будова і процес роботи садильного апарата. Завантаження машин садивним
матеріалом. Перевірка якості садіння.
Вимоги охорони праці при виконанні робіт з механізації садіння розсади.
Тема 7. Механізація садіння картоплі
Агротехнічні вимоги до садивного матеріалу. Машини для садіння
картоплі, їх загальна будова, принцип дії. Організація садіння картоплі.
Завантаження машин садивним матеріалом та добривами. Малогабаритні
агрегати. Вимоги охорони праці при виконанні робіт з механізації садіння
картоплі.
Тема 8. Механізація робіт по захисту овочевих культур від шкідників,
хвороб і бур’янів
Знаряддя та машини для хімічного захисту овочевих культур від
шкідників, хвороб і бур’янів. Призначення, загальна будова і принцип роботи
обприскувача. Нові підходи в використанні наземних обприскувачів, літальних
апаратів. Малогабаритні агрегати. Вимоги безпеки праці при роботі з
пестицидами.
Тема 9. Механізація збирання врожаю овочевих культур та картоплі
Типи машин для збирання врожаю овочевих культур. Технологічний
процес збирання овочів. Матеріальне і технологічне забезпечення технологій
прямого збирання врожаю овочевих культур. Вимоги охорони праці при
виконанні робіт з механізації збирання врожаю.
Тема 10. Механізація збирання, обмолоту та відокремлення насіння з
насінників, сушіння, очищення і сортування насіння
Машини для очищення і сортування насіння. Призначення, загальна
будова і принцип роботи насіннєочисних машин. Вимоги охорони праці при
виконанні робіт з механізації очищення насіння.
Тема 11. Механізація робіт в закритому ґрунті
Класифікація машин та обладнання для роботи в закритому ґрунті, їх
будова та принцип роботи. Машини для різних типів культиваційних споруд, їх
призначення і принцип роботи. Вимоги охорони праці при виконанні робіт з
механізації робіт в закритому ґрунті.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
Кількість годин

№
з/п
1
2

3
4
5
6

Назва теми
Правові та організаційні основи охорони праці
Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості
про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці.
Організація роботи з охорони праці
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і
вибухозахист виробництва
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди
Надання першої домедичної допомоги потерпілим
при нещасних випадках
Усього годин

усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
7

3
3
3
2
20

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони
праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його
вивчення. Додаткові вимоги вивчення предмета щодо виконання робіт з
підвищеною небезпекою. Основні законодавчі акти з охорони праці:
Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони України «Про
охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», «Про пожежну безпеку», «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Основи законодавства
України про охорону здоровя».
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: щодо зниження і
усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення
ефективних засобів захисту працівників. Галузеві стандарти.
Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його
укладення і виконання. Права трудівників на охорону праці на підприємстві, на
пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і
підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного
захисту. Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий
контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність (дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і
кримінальна) за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з
охорони праці.
Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і
профзахворювання та профотруєння. Нещасні випадки на виробництві і в
побуті. Алкоголізм і безпека праці.
Основні причини травматизму і професійних захворювань на
виробництві. Найперші заходи запобігання травматизму та захворюванню на
виробництві:
організаційні,
технічні,
санітарно-виробничі,
медикопрофілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних
захворювань.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних
захворювань і отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал
небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою,
для яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони
праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі овочівництва. Вимоги безпеки
праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування під час
виконання робіт, які відносяться до професії овочівника. Зони небезпеки та їх
огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні написи,
сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Вимоги безпеки праці під час ведення робіт із обробітку ґрунту, догляду
за посівами, вирощування та збирання овочів.
Правила допуску робітників до особливо небезпечних робіт. Заходи щодо
безпеки праці в зоні механізмів, що рухаються, і електрообладнання.
Заходи безпеки праці під час обслуговування механізованих агрегатів для
висівання насіння та садіння розсади.
Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих
факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист
від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов.
Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці,
порядок їх використання.
Правила та заходи попередження нещасних випадків і аварій. План
ліквідації аварій. План евакуації з аварійних приміщень.
Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях
освітніх закладів.
Фізіологічна та психологічна основи трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Пристосування людини до навколишніх умов на виробництві (почуття,
сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх
вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих
процесів, обладнання, будівель в овочівництві.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та тих, що потребують
професійного добору; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Прилади контролю за безпечними умовами праці. Світлова та звукова
сигналізації. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації аварій. План
евакуації з приміщень при аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист
виробництва
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання
відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація непідготовленої техніки в
пожеженебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних
систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки,
дитячі пустощі. Пожеженебезпечні властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала,
їх
вогнегасильні
властивості.
Протипожежна
техніка:
спецавтомашини, авто- та мотопомпи, спецустановки, вогнегасники, ручний
протипожежний інструмент, їх призначення, будова та використання.
Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності у світовій індустрії. Аналіз найвідоміших
промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних
речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнування і наслідків
аварій від масштабу, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних
речовин, що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та
вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, газових викидів у незамкнутому
просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і
тяжкість наслідків.
Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів;
показники рівня руйнування промислових об’єктів.
Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ).
Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю,
управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і
енергетичного потенціалу об’єкта.

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загорянню
аварійних викидів.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що
впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги,
частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря.
Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова
та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга
доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження
працівників електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення
та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних
комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних
та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація,
іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на
організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика.
Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і
жінками.
Основні гігієнічні особливості праці овочівника.
Вимоги до опалення, вентиляції і кондиціонування повітря виробничих,
навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та
вентиляції.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та
аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го
року.
Тема 6. Надання першої домедичної допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої домедичної допомоги.
Дії у складних випадках. Основні принципи надання першої допомоги:
правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання
першої домедичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила
користування.
Перша домедична допомога при запорошуванні очей, пораненнях,
вивихах, переломах.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.
Надання першої домедичної допомоги при непритомності (утраті
свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.
Ознаки отруєння і перша домедична допомога потерпілому. Способи
надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Правила надання першої домедичної допомоги при ураженні
електричним струмом.
Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії
особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного
виконання масажу серця та штучного дихання.
Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних
засобів. Транспортування потерпілого.
Примітка. Зміст теми № 6 доповнюється і уточнюється відповідно до вимог діючих
нормативних документів.
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І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тема 1. Вступне заняття. Первинний інструктаж з охорони праці та
пожежної безпеки
Ознайомлення учнів з кваліфікаційною характеристикою овочівника 2-го
розряду. Ознайомлення з програмою навчання.
Ознайомлення із базовим підприємством навчального закладу, його
трудовими традиціями, формами участі учнів у виконанні виробничого плану
підприємства.
Ознайомлення
учнів
з
навчальною
майстернею,
навчальним
господарством, з режимом роботи і формами організації праці у них, правилами
внутрішнього розпорядку.

Загальні організаційні вимоги. Ознайомлення з порядком одержання і
здачі інструментів.
Первинний інструктаж з охорони праці. Загальні організаційні вимоги до
безпеки праці. Вимоги безпеки праці на конкретних робочих місцях і при
виконанні конкретних технологічних операцій. Заходи щодо попередження
травматизму. Ознайомлення з інструкцією з охорони праці.
Заходи попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди.
Правила користування первинними засобами гасіння пожежі.
Тема 2. Підготовка теплиць та інших споруд закритого ґрунту до
вирощування овочевих культур
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Підготовка теплиць та інших споруд закритого ґрунту до вирощування
овочевих культур.Звільнення від рослинних решток.
Промивання
покрівлі,
обпалювання
шпалери
і
утеплення
теплиць.Внесення органічних і мінеральних добрив, розпушувальних
матеріалів.
Навішування шпалерного дроту.
Очистка і дезінфекція теплиць та споруд закритого ґрунту.
Підготовка ґрунтів і біопалива, пропарювання ґрунту, закладання
біопалива, насипання ґрунту.
Тема 3. Вирощування розсади овочевих культур
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Приготування ґрунтосуміші для горщиків та парників.
Визначення посівних якостей насіння (калібрування, хімічна обробка,
стратифікація, дражування, термічна обробка, загартовування, обробка
добривами і біологічно активними речовинами, барботування, гідрофобізація,
інкрустація).
Посів насіння овочевих культур: капусти, перцю, помідор, цибулі,
баклажанів та інших культур в торфоперегнійні горщики, касети, посівні
ящики, стелажі теплиць та парники.
Пікірування розсади, догляд за розсадою: полив, підживлення,
мульчування, знищення бур’янів. Боротьба з шкідниками та хворобами.
Загартування.
Вибирання, сортування і висаджування розсади.
Тема 4. Підготовка ґрунту, насіння і садивного матеріалу до висівання і
садіння овочевих культур
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Проведення шлейфування, боронування та коткування ґрунту перед
висіванням та садінням овочевих культур. Внесення мінеральних та органічних
добрив.
Підготовка насіння та садивного матеріалу до висівання та садіння
(очищення і сортування насіння, загартування, стратифікація, пророщування та

повітряно-теплова обробка насіння, дражування та обробка насіння
бактеріальними добривами і мікроелементами). Закладання садивного
матеріалу для яровизації.
Тема 5. Посів, висаджування та догляд за овочевими культурами у
відкритому і закритому ґрунті
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Підготовка добрив і машин до внесення мінеральних та органічних
добрив.
Роботи сівача і садильника (обслуговування сівалок та саджалок).
Висів насіння овочевими сівалками. Встановлення овочевих сівалок на
норму висіву, задану схему посіву і глибину загортання насіння.
Висаджування розсади у відкритий ґрунт ручним способом і
розсадосадильними машинами.
Здійснення догляду за рослинами у закритому ґрунті: пікірування
розсади, рихлення ґрунту, полив та підживлення, знищення бур’янів,
формування рослин, здійснення боротьби з хворобами та шкідниками.
Виконання агротехнічних заходів по догляду за рослинами у відкритому
ґрунті: прополювання овочевих культур, вибирання огірків, помідорів, капусти
та зрізування зелених овочів (салат, шпинат, щавель, цибулю на перо тощо).
Тема 6. Збирання і закладання на зберігання овочевої і насіннєвої
продукції
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи
Способи збирання овочів. Вибирання огірків, помідорів, капусти.
Зрізування зелених овочів (салат, шпинат, щавель, цибуля на перо).
Підготовка овочесховищ до зберігання овочів. Підготовка овочів до
зберігання: просушування на токах і майданчиках овочевих культур.
Підготовка насіннєвої продукції: видалення, промивання, протирання,
просіювання та просушування насіння овочів.
Підготовка овочів до переробки: перебирання, миття, очищення та
сортування овочів.
Закладання овочів та посівного і садивного матеріалу на зберігання.
ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці та
пожежної безпеки на підприємстві
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. Система управління
охороною праці, організація служби безпеки праці на підприємстві.
Використання засобів індивідуального та колективного захисту.
Структура підприємства й організація праці. Основні підрозділи, цехи
підприємства, технологічний процес вирощування, збирання, зберігання і
переробки овочевих культур, устаткування. Технічні служби, їхні задачі і
основні
функції.
Впровадження
автоматизованих
виробництв
і
ресурсозберігаючих технологій.

Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, у бригаді, на
робочому місці.
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки при виконанні навчальновиробничих завдань під час виробничої практики на підприємстві.
Тема 2. Самостійне виконання робіт овочівника 2-го розряду (під наглядом
інструктора)
Самостійне виконання робіт (під наглядом інструктора, наставника) з
професії відповідно до кваліфікаційної характеристики овочівника 2-го розряду
за детальною програмою, розробленою у навчальному закладі та погодженою з
відповідними технічними службами підприємства.
Застосування
високопродуктивних
інструментів,
пристосувань,
агротехнічних прийомів і прогресивних методів праці новаторів виробництва.
Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил
безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і
електроенергії.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього устаткування
та матеріалів, умов виробництва за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та
затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Боронування і шлейфування ґрунту.
2. Руйнування кірки ґрунту ротаційною мотикою, коткуванням.
3. Боронування посівів.
4. Підготовка ґрунту до висаджування розсади.
5. Просіювання торфу, попелу, землі та інших сипких речовин.
6. Очищення та сортування насіння.
7. Закладання посівного і садивного матеріалу для гартування, стратифікації і
пророщення.
8. Стратифікація насіння.
9. Повітряно-теплове прогрівання насіння.
10.Дражування і оброблення насіння бактеріальними добривами та
мікроелементами, змішування насіння із сипкою масою.
11. Замочування насіння.
12. Промивання насіння в соляному розчині.
13. Пікірування розсади.
14. Обслуговування механізованих агрегатів під час висівання насіння.
15. Обслуговування механізованих агрегатів під час садіння розсади.
16. Прополювання овочевих культур.
17. Проріджування овочевих культур.
18. Вибрання посадкового матеріалу овочів, коренеплодів з буртів, траншей,
сховищ.
19. Різання кореневищ для садіння.
20. Підготування овочів до закладання на зберігання.
21. Підготовка овочів до переробки.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

Кваліфікація: овочівник 2-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1. Класифікацію овочевих культур.
2. Сортові і посівні якості насіння.
3. Підготовку насіння та садивного матеріалу до посіву і посадки овочевих
культур.
4. Строки і способи сівби та садіння, норми висіву овочевих культур.
5. Методи вирощування овочевих культур.
6. Основні агротехнічні прийоми догляду за овочевими культурами у
відкритому ґрунті.
7. Строки і способи збирання врожаю овочевих культур у відкритому ґрунті.
8. Види та конструкції споруд закритого ґрунту та підготовку їх до
експлуатації.
9. Види обігріву закритого ґрунту та їх характеристику.
10. Склад тепличних ґрунтів та їх підготовку.
11. Загальні підготовчі роботи у закритому ґрунті.
12. Технологію вирощування розсади у закритому ґрунті.
13. Технологію переробки та зберігання овочевої продукції.
14. Насінництво овочевих культур.
15. Поняття про ґрунт та його родючість.
16. Класифікацію бур’янів та заходи боротьби з ними.
17. Технологію затримання снігу та талих вод.
18. Завдання та способи обробітку ґрунту.
19. Основні типи ґрунтової ерозії та особливості захисту від неї.
20. Класифікацію, строки та способи внесення добрив.
21. Поняття про сівозміни та їх класифікацію.
22. Способи зрошення та осушення перезволожених земель.
23. Основи охорони навколишнього середовища.
24. Основні групи шкідників та хвороб овочевих культур та заходи боротьби з
ними.
25. Види пестицидів, правила їх зберігання та використання.
26. Призначення, класифікацію,будову та принцип роботи плугів, лущильників,
борін, культиваторів, спеціальних агрегатів, розкидачів органічних і
мінеральних добрив, овочевих сівалок, розсадосадильної машини,
картоплесаджалок, машин для захисту рослин від шкідників, хвороб та
бур’янів, машин для збирання врожаю овочевих культур, механізації робіт в
закритому ґрунті.
27. Основи економічної ефективності вирощування культур.
28. Правові та організаційні основи охорони праці, безпеку праці у

овочівництві, основи пожежної та електробезпеки, основи гігієни праці та
виробничої санітарії, надання першої медичної допомоги у разі нещасних
випадків.
УМІЄ:
1. Організовувати робоче місце.
2. Дотримуватись вимог безпеки праці в овочівництві, пожежної безпеки та
електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надавати першу медичну
допомогу у разі нещасних випадків при виконанні робіт.
3. Виконувати роботи по догляду за рослинами у закритому ґрунті: пікірування
розсади, рихлення ґрунту, полив та підживлення, знищення бур’янів,
формування рослин, здійснювати боротьбу з хворобами та шкідниками.
4. Виконувати агротехнічні заходи по догляду за рослинами у відкритому
ґрунті: прополювати овочеві культури, вибирати огірки, помідори, капусту та
зрізувати зелені овочі (салат, шпинат, щавель, цибулю на перо тощо).
5. Виконувати роботи по підготовці теплиць та інших споруд закритого ґрунту
до вирощування овочевих культур (очищення, дезінфекція, підготовка та
закладання ґрунтів та біопалива).
6. Виконувати роботи по збиранню, сортуванню та закладанню на зберігання
врожаю овочевих культур.
7. Виконувати роботи по вирощуванню розсади овочевих культур.
8. Виконувати роботи по вирощуванню овочевих культур у закритому ґрунті
(підготовка насіння до посіву, посів та посадка зеленних культур, цибулі).
9. Виконувати роботи по збиранню, сортуванню та пакуванню помідорів,
огірків, кабачків, ранньої капусти, перцю.
10. Підготовлювати і вносити в ґрунт органічні і мінеральні добрива.
11. Виконувати основні роботи з підготовки ґрунту до посіву і посадки
овочевих культур.
12. Проводити посів і посадку овочевих культур у відкритому ґрунті.
13. Виконувати роботи по боротьбі з хворобами та шкідниками овочевих
культур.
14. Виконувати найпростіші роботи з переробки овочів.
15. Обслуговувати механізовані агрегати під час висівання насіння та садіння
розсади.
16. Дотримуватись вимог нормативних документів щодо охорони праці.

Перелік основних обов'язкових засобів навчання
Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

Кваліфікація: овочівник 2-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

№
з/п
1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Найменування

2

Обладнання
Трактор
Плуг тракторний
Борони дискові
Борони зубові
Овочева сівалка
Розкидач мінеральних добрив
Картоплесаджалка
Оприскувач
Культиватор
Лупа складна кишенькова
Пінцет
Пробірки
Натуральні зразки
Зразки біопалива, комплект
Зразки ґрунтів, комплект
Зразки субстратів, комплект
Зразки овочів, комплект:
Колекція мінеральних добрив
Колекція насіння без етикеток
Колекція насіння з етикетками
Муляжі овочів, комплект
Гербарні зразки хвороб овочевих
культур, комплект
Колекції шкідників овочевих
культур, комплект
Інструмент
Сапа
Вила господарські
Лопати господарські
Бочки для приготування робочих
розчинів (мінеральних та
органічних)
Відра

Кількість на групу з 15 осіб
Для
індивідуального
користування
3

Для групового
користування

1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
3

1
2
1
5
1
1
1
1
1
15
15
45

1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
15
15
15
15
15
15
15
15

1

15

1
1
1
1

15
15
15
3

1

15

4

Примітка

5

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Оприскувач ручний
Ніж господарський
Носилки , візок для перевезення
Маркер
Прилади і пристрої
Ваги технічні
Лінійка вимірювальна
Термометр для вимірювання
температури ґрунту
Термометр для вимірювання
температури повітря

1
1
1

5
15
10
4

1
1
1

2
5
2

1

2

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
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(позначення стандарту)

Професія: Овочівник
Код: 6111

Кваліфікація: овочівник 3-го розряду

Видання офіційне

Київ − 2015

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства,

установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

2. Кваліфікація: овочівник 3-го розряду
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
сучасну технологію вирощування овочів;
основи агротехніки та технологію виконання ручних робіт,
обслуговування машин та знарядь під час обробітку ґрунту, підготовки ґрунту
до висівання, садіння та підсаджування розсади;
приготування, змішування мінеральних добрив; ручне прополювання,
букетування, проріджування та перевірку овочевих культур; сортове
прополювання;
ручне збирання огірків, помідорів, капусти та відбирання насінників
(маточників) овочевих культур; підготовчі роботи в закритому ґрунті;
способи обслуговування машин для подрібнювання мінеральних добрив
та виготовлення торфоперегнійних горщечків;
вибіркове та суцільне збирання овочів за допомогою транспортного візка
чи платформи;
основи ринкової економіки; нормування, організацію та оплату праці;
вимоги споживача до якості продуктів;
напрями та методи підвищення продуктивності праці та якості продукції;
правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.

Повинен уміти:
високопродуктивно використовувати реманент та знаряддя для виконання
робіт з обробітку ґрунту, висівання, садіння, догляду за посівами та
насадженнями овочів;
вирощувати овочі за сучасною технологією;
виконувати ручні роботи та роботи з обслуговування механізованих
агрегатів під час обробки ґрунту, підготовки ґрунту до висівання чи садіння
овочів, приготування, змішування мінеральних добрив, приготування
компостів, розчинів рідких органічних та мінеральних добрив, догляду за
посівами, захисту рослин від шкідників та хвороб, збирання врожаю;
виконувати ручні та механізовані польові роботи з вирощування овочів;
додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
додержуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі
професійно-технічної освіти
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
Овочівник 2-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.3. Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Овочівник
3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство.
Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (КВЕД
– 2010, секція - А, клас - 01.13).

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України від 29.12.1993 № 256).

7.3. Медичні обмеження відповідно до вимог діючих законодавчих і
нормативних документів.

Типовий навчальний план
Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

Кваліфікація: овочівник 3-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

Загальний фонд навчального часу – 385 годин
№
з/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.

6.

Навчальні предмети

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Овочівництво
Основи землеробства і екології
Захист рослин у овочівництві
Механізація робіт в овочівництві
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна
кваліфікаційна атестація при продовженні
навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

Кількість годин
усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

33
7
9
7
10
95
40
15
15
15
10
230
90
140
20
7

4

365

4
23
9
5
6
3

27

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих
робітників за професією 6111 Овочівник 3-го розряду
1. Кабінети:
- землеробства і екології;
- овочівництва, механізації робіт і захисту рослин в овочівництві;
- охорони праці;
- інформаційних технологій;
- основ галузевої економіки і підприємництва;
- основ правових знань.
2. Лабораторії:
- овочівництва.

3. Навчальні дільниці:
- теплиці та парники.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників
кадрів.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
Кількість годин

№
з/п
1
2
3

Назва теми

усього

Правове регулювання господарських відносин у
сільському господарстві
Захист господарських прав та інтересів. Розгляд
господарських суперечок
Адміністративний проступок і адміністративна
відповідальність
Усього годин

3

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
7

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у сільському
господарстві
Правове регулювання діяльності сільського господарства – обов’язкова
умова ефективності виробництва. Законодавство про сільське господарство.
Правовий статус підприємства. Законодавство про підприємство. Поняття
підприємства та його види. Загальні умови створення та реєстрації
підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність
підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності
підприємства.
Договори. Договірна дисципліна у сільському господарстві.
Тема 2. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських
суперечок
Органи, що вирішують господарські суперечки. Закони, які
використовуються при розв’язанні господарських суперечок. Система
господарських судів. Подання позову. Вирішення господарських суперечок.
Тема 3. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність
Визначення та загальні положення адміністративного права.
Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у
регулюванні відносин у сфері державного управління.
Поняття
адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.
Адміністративна
відповідальність
неповнолітніх.
Адміністративна
відповідальність за господарські порушення.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
Кількість годин
№
з/п

Назва теми

усього

1

Система підприємництва у сільському
господарстві
Сучасні організаційно-виробничі структури на
селі
Організаційно-кадрові питання у діяльності
підприємств АПК
Соціальний захист населення
Витрати виробництва та прибуток у галузях
сільського господарства
Усього годин

1

2
3
4
5

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
2
2
9

Тема 1. Система підприємництва у сільському господарстві
Підприємництво – соціально-економічна основа ринкової економіки.
Особливості
функціонування
підприємницьких
структур
в
агропромисловому комплексі, економічні та екологічні аспекти.
Тема 2. Сучасні організаційно-виробничі структури на селі
Специфіка основних видів підприємницьких структур. Малі форми
підприємництва в АПК. Реєстрація підприємств. Реорганізація підприємств.
Основні аспекти земельної власності.
Тема 3. Організаційно-кадрові питання у діяльності підприємств АПК
Принципи трудових відносин в агропромисловому виробництві.
Створення трудового колективу та організація його діяльності. Організація
робочого часу. Раціональний режим праці і відпочинку.
Тема 4. Соціальний захист населення
Ринок праці у сільському господарстві. Соціальні гарантії вивільненим
працівникам та незайнятому населенню. Регулювання відносин та ринку
праці на підставі систем колективних договорів.
Тема 5. Витрати виробництва та прибуток у галузях сільського
господарства
Поняття собівартості. Класифікація витрат виробництва у сільському
господарстві. Планування собівартості на сільськогосподарську продукцію.
Корегування планової собівартості до рівня фактичної. Шляхи зниження
собівартості в АПК. Валова і товарна продукція сільського господарства.
Валовий дохід. Чистий дохід. Рентабельність.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин

№
з/п

Назва теми

усього

1

Інформація та інформаційні технології

1

2
3

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології
Мережні системи та сервери
Усього годин

3
3
7

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
4

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Зміст інформаційних технологій як складової частини інформатики.
Суспільство і інформація, перетворення інформації в ресурс, визначення і
задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної технології,
автоматизація інформаційного процесу – інформатизація.
Вплив інформаційних технологій на розвиток галузевої промисловості
та виробництва. Джерела і етапи розвитку інформаційної технології в
галузі. Інформаційний криз і інформаційні ресурси. Особливості нових
інформаційних технологій в галузі. Використання інформаційних і
комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.
Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням:
верстатом,
агрегатом,
виробничою
установкою,
фермою,
теплицею,тепличним комбінатом, робото технічним комплексом, гнучким
автоматизованим модулем, лінією, цехом, підприємством.
Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології
Основні напрямки застосування обчислювальної техніки в галузі.
Галузеве програмне забезпечення.
Прикладене програмне забезпечення професійного спрямування
відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу.
Лабораторно-практичні роботи
1. Ознайомлення
з
програмними
продуктами
професійного
спрямування.
2. Робота з прикладними програмами професійного спрямування
(за напрямом професії).
Тема 3. Мережні системи та сервери
Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і
безпека каналів зв’язку. Принципи і методи обміну інформацією між
різними відомствами.
Лабораторно-практичні роботи
1-2. Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими
машинами. Вивчення основних принципів їхньої роботи.

Типова навчальна програма з предмета
«Овочівництво»
Кількість годин

№
з/п

1
2

Назва теми
Розділ І. Овочівництво відкритого ґрунту
Овочеві сівозміни у відкритому ґрунті
Сучасна технологія вирощування овочевих культур
родини капустяних
Сучасна
технологія
вирощування
столових
коренеплодів
Сучасна технологія вирощування цибулі і часнику

усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
3

1

2

1

2

1

Сучасна технологія вирощування картоплі
Сучасна технологія вирощування овочевих культур
родини бобових і цукрової кукурудзи

2
2

1
1

Сучасна технологія вирощування овочевих культур
родини пасльонових
8 Сучасна технологія вирощування овочевих культур
родини гарбузових
9 Сучасна технологія вирощування багаторічних і
малопоширених овочевих культур
10 Насінництво овочевих культур

2

1

2

1

11 Організація праці в овочівництві. Вимоги до якості
продукції
Розділ ІІ. Овочівництво закритого ґрунту
12 Ґрунти та субстрати
13 Загальні підготовчі роботи у закритому ґрунті
14 Сучасна технологія вирощування огірків у закритому
ґрунті
15 Сучасна технологія вирощування помідорів у
закритому ґрунті
16 Сучасна технологія вирощування пасльонових та
гарбузових овочевих культур
17 Сучасна технологія вирощування зелених культур у
закритому ґрунті
18 Сучасна технологія вирощування грибів у закритому
ґрунті
19 Культурозміни у закритому ґрунті
20 Використання бджіл на запиленні с/г культур
Усього годин

1

3
4
5
6
7

2
1

2
2
4

1

4

1

2
2
2
1
1
40

9

Розділ І. Овочівництво відкритого ґрунту
Тема 1. Овочеві сівозміни у відкритому ґрунті
Поняття про овочеві сівозміни, основні вимоги до них. Наукові основи
чергування овочевих культур у сівозміні. Спеціальні овочеві сівозміни.
Розміщення овочевих культур у сівозміні.
Особливості обробітку ґрунту під овочеві культури у сівозміні.
Тема 2. Сучасна технологія вирощування овочевих культур родини
капустяних
Види і сорти овочевих культур групи капуст. Технологія вирощування
ранньої капусти. Промислова технологія вирощування пізньої капусти.
Економічна ефективність вирощування ранньої і пізньої капусти.
Способи і режими зберігання капусти. Технологія вирощування інших видів
капусти (кольрабі, брюссельська, цвітна).
Прогресивні технології виробництва квашеної капусти і овочів.
Стандарти на готову продукцію.
Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчення морфолого-біологічних особливостей капусти різних видів.
Тема 3. Сучасна технологія вирощування столових коренеплодів
Значення коренеплодів і біологічні особливості. Місце коренеплодів у
сівозміні.
Сучасна технологія вирощування моркви і столового буряку, підготовка
їх до зберігання.
Сучасна технологія вирощування петрушки, селери, пастернаку,
редьки і редиски. Економічна ефективність.
Технологія виробництва морквяного, бурякового соків.
Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчення
морфолого-біологічних
особливостей
столових
коренеплодів.
Тема 4. Сучасна технологія вирощування цибулі і часнику
Види цибулі, біологічні особливості вирощування. Стимулююче
надрізування цибулин. Технологія вирощування цибулі-ріпки з насіння.
Промислові технології вирощування інших видів цибулі (порей, шніт тощо).
Агротехніка вирощування озимого і ярого часнику. Підготовка до
зберігання та умови зберігання цибулі і часнику.
Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчення морфолого-біологічних особливостей цибулі і часнику.
Тема 5. Сучасна технологія вирощування картоплі
Народногосподарське значення і біологічні особливості картоплі. Сорти.
Вирощування ранньої картоплі.
Сучасна технологія вирощування картоплі весняних посадок (місце в
сівозміні, догляд, збирання врожаю, сортування і зберігання).
Органо-мінеральний спосіб передпосівної підготовки бульб картоплі.
Особливості технології вирощування картоплі в різних кліматичних
зонах України. Способи зберігання картоплі.

Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчення сортів картоплі та класифікації картоплі по групах в
залежності від застосування.
Тема 6. Сучасна технологія вирощування овочевих культур родини
бобових і цукрової кукурудзи
Харчове значення бобових овочевих культур і цукрової кукурудзи.
Сучасна технологія вирощування овочевого гороху, спаржевої квасолі
і бобів.
Особливості технології вирощування цукрової кукурудзи, її сорти.
Збирання цукрової кукурудзи у фазі молочної стиглості.
Вігна овочева – нова перспективна бобова овочева культура.
Доліхос – чудовий приклад використання овочевих культур у
ландшафтному дизайні.
Технологія виробництва натуральних консервів із зеленого горошку.
Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчення морфолого-біологічних особливостей бобових овочевих
культур і цукрової кукурудзи.
Тема 7. Сучасна технологія вирощування овочевих культур родини
пасльонових
Основні сорти овочевих культур родини пасльонових. Технологія
вирощування розсадним та безрозсадним способом помідорів, перцю,
баклажанів. Комплекс агроприйомів вирощування ранніх помідорів. Умови
тривалого їх зберігання.
Технологія виробництва томатного соку.
Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчення морфолого-біологічних особливостей культур родини
пасльонових.
Тема 8. Сучасна технологія вирощування овочевих культур родини
гарбузових
Сучасна технологія вирощування огірків, їх основні сорти. Прийоми
одержання ранніх огірків.
Сучасна технологія вирощування гарбузів, кабачків і патисонів, їх сорти.
Баштанні культури. Строки і способи сівби. Особливості обробітку
ґрунту. Особливості збирання, умови транспортування та зберігання.
Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчення морфолого-біологічних особливостей культур родини
гарбузових.
Тема 9. Сучасна
технологія
вирощування
багаторічних
і
малопоширених овочевих культур
Сучасна технологія вирощування ревеню, щавлю, спаржі, хрону,
катрану. Способи їх розмноження, вимоги до садильного матеріалу, схеми і
строки висівання та садіння.
Способи вирощування малопоширених овочевих культур: м’яти,
естрагону, чорноголовнику, меліси та інших.
Способи вирощування пряно-ароматичних овочевих рослин.

Тема 10. Насінництво овочевих культур
Організація насінництва овочевих культур. Значення сорту і якості
насіння для отримання високих урожаїв. Основні умови отримання
високоякісного посівного матеріалу.
Особливості вирощування насінників. Відбір насінників (маточників)
овочевих культур.
Вирощування гібридного насіння огірків. Підбір батьківських пар.
Особливості запилення квіток, догляд за насінниками. Ознаки стиглості
плодів. Виділення, сортування, сушіння і зберігання насіння огірків.
Одержання гібридного насіння помідорів. Вирощування насіння перцю,
баклажанів.
Сучасні енергоощадні технології вирощування маточних овочевих
культур.
Досвід передових насінницьких господарств в одержанні високих
врожаїв насіння овочевих культур.
Тема 11. Організація праці в овочівництві. Вимоги до якості продукції
Форми організації праці. Організація робочого місця. Раціональний
режим праці і відпочинку.
Норми виробітку, порядок їх встановлення. Напрями та методи
підвищення продуктивності праці.
Заробітна плата, її форми та види. Матеріальне стимулювання
працівників.
Система управління якістю виконуваних робіт. Форми і методи
контролю якості.
Вимоги споживача до якості продукції овочівництва. Оцінка рівня
якості продукції. Шляхи підвищення якості продукції.
Розділ ІІ. Овочівництво закритого ґрунту
Тема 12. Ґрунти і субстрати
Вимоги до грунтосуміші. Підготовка грунтосуміші для теплиць,
парників, насипних місткостей. Технологія виготовлення торфоперегнійних
горщиків.
Беззмінне використання і заміна ґрунту. Дезінфекція ґрунтів і
субстратів.
Розсолювання тепличних ґрунтів і субстратів.
Тема 13. Загальні підготовчі роботи у закритому ґрунті
Підготовка теплиць, парників та утепленого ґрунту до експлуатації.
Очищення і дезінфекція споруд закритого ґрунту. Навішування шпалер.
Режим живлення овочевих культур. Догляд за спорудами і обладнанням
закритого ґрунту. Механізація і автоматизація робіт у закритому ґрунті.
Тема 14. Сучасна технологія вирощування огірків у закритому ґрунті
Народногосподарське значення культури огірків. Походження і
поширення. Ботанічна і біологічна характеристика.
Вирощування огірків у зимових ґрунтових теплицях. Гібриди огірків,
схема і техніка садіння, догляд за рослинами. Запилювання квіток.
Формування рослин.

Вирощування огірків у плівкових теплицях. Гібриди, строки їх
висаджування, підв'язування і формування рослин, підживлення.
Температурний режим, вологість повітря і ґрунту.
Вирощування партенокарпічних гібридів огірків. Схема садіння,
температурний режим, вологість, формування рослин. Збирання врожаю і
сортування плодів.
Особливості вирощування огірків на соломі, переваги і недоліки,
економічна ефективність. Вирощування огірків у малогабаритних
спорудах. Гібриди і сорти для малогабаритних споруд.
Вирощування огірків в осінньо-зимовий період. Гібриди для осінньозимового періоду. Вирощування розсади, схема садіння і висаджування
рослин. Особливості догляду. Санітарні прочищення, омолодження рослин,
підсипання рослин грунтосумішами.
Передовий досвід господарств закритого ґрунту по вирощуванню
високих врожаїв огірків.
Лабораторно-практичні роботи
1. Формування рослин огірків.
Тема 15. Сучасна технологія вирощування помідорів у закритому ґрунті
Народногосподарське значення помідорів, походження, поширення.
Ботанічна і біологічна характеристики, вимоги до умов вирощування.
Вирощування помідорів у зимових ґрунтових теплицях. Гібриди і сорти.
Схема і техніка садіння помідорів. Підв’язування і формування рослин.
Мікроклімат у зимових теплицях при вирощуванні помідорів.
Вирощування помідорів у весняних плівкових теплицях. Сорти і
гібриди. Строки і схеми садіння, догляд за рослинами. Формування куща.
Штучне запилення квітів. Збирання врожаю.
Особливості вирощування помідорів в осінньо-зимовий період.
Вирощування розсади, схеми і строки висаджування рослин,догляд і
збирання врожаю. Дозарювання плодів помідорів.
Вирощування помідорів за технологією піднятих лотків.
Лабораторно-практичні роботи
1. Пасинкування помідорів. Проведення формування помідорів в
закритому ґрунті в одне і в два стебла.
Тема 16. Сучасна технологія вирощування пасльонових та гарбузових
овочевих культур
Народногосподарське значення перцю і баклажанів. Ботанічна і
біологічна характеристики. Особливості вирощування розсади перцю і
баклажанів. Схема і техніка садіння. Догляд за рослинами. Збирання врожаю.
Схема і техніка садіння кавунів і динь. Формування куща. Догляд за
рослинами. Збирання врожаю.
Передовий досвід овочівників щодо вирощування інших овочевих
культур в закритому ґрунті.
Тема 17. Сучасна технологія вирощування зелених культур у закритому
ґрунті

Зелені посівні культури, їх значення і біологічні особливості (кріп,
петрушка, шпинат, салат). Догляд за рослинами, температурний режим,
живлення, збирання врожаю.
Біологічні особливості вигоночних культур: цибулі на перо, петрушки,
селери, щавлю, столового буряку. Вигонка цибулі на перо, сорти, строки і
способи садіння. Догляд за рослинами. Збирання врожаю.
Вигонка коренеплодів: петрушки, селери, столового буряку. Строки і
способи садіння. Догляд за рослинами, температурний режим, живлення,
збирання врожаю.
Тема 18. Сучасна технологія вирощування грибів у закритому ґрунті
Поживна цінність грибів. Біологічні особливості і способи
розмноження. Способи вирощування грибів. Культиваційні споруди для
вирощування грибів.
Морфолого-біологічні особливості печериці двоспорової. Штами.
Культиваційні споруди. Субстрати і способи їх підготовки. Приготування
покривного матеріалу. Вирощування міцелію. Сівба міцелію. Плодоношення і
збирання, сортування і пакування грибів.
Морфолого-біологічні особливості гливи звичайної. Штами. Інтенсивний
спосіб культивування гливи звичайної. Підготовка субстрату. Інокуляція і
розвиток міцелію. Плодоношення і збирання.
Шампіньйонниці. Вимоги до шампіньйонниць.
Тема 19. Культурозміни у закритому ґрунті
Поняття про культурозміни. Завдання і принципи їх розроблення.
Культурозміни для зимових і літніх теплиць. Обґрунтування попередників.
Способи інтенсивності використання споруд захищеного ґрунту.
Тема 20. Використання бджіл для запилення овочевих культур
Значення бджіл, їх роль у підвищенні врожаїв. Біологія бджолиної
сім’ї, особливості її життєдіяльності в умовах закритого ґрунту.
Біологічні основи запилення овочевих культур.
Потреба в бджолиних сім’ях для запилення рослин у закритому ґрунті.
Охорона бджолиних сімей від отруєння при застосуванні хімічних
препаратів проти шкідників і хвороб тепличних рослин. Строки проведення
обробки рослин.
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Тема 1. Ґрунти та їх родючість
Поняття про точне землеробство.
Види родючості ґрунтів, фактори, що впливають на її підвищення.
Склад органічної та мінеральної частини ґрунту.
Основні властивості ґрунту, їх залежність від механічного складу
ґрунту.
Біологічний режим ґрунту та управління ним. Ферментативна і
біологічна активність ґрунту.
Вбирна здатність ґрунту, основні її види. Кислотність ґрунту та її вплив
на розвиток і врожайність овочевих культур.
Визначення механічного складу ґрунту в польових умовах.
Лабораторно-практичні роботи
1-2. Виконання
розрізу
ґрунтового
профілю,
визначення
морфологічних ознак ґрунту, новоутворень і включень, що входять до складу
ґрунту.
Тема 2. Бур’яни і заходи боротьби з ними
Шкідливість бур’янів, їх вплив на властивості і родючість ґрунту.
Карантинні бур’яни. Методи визначення забур’яненості полів. Облік
засміченості ґрунту насінням бур’янів. Загальна характеристика гербіцидів.
Способи та строки їх внесення. Заходи попередження негативної дії
пестицидів на навколишнє середовище.
Лабораторно-практичні роботи
1. Облік забур’яненності полів.
Тема 3. Обробіток ґрунту
Основний, передпосівний та міжрядний обробіток під овочеві
культури, догляд за посівами.

Особливості передпосівного обробітку ґрунту під овочеві культури.
Сучасні методи обробітку ґрунту. Наукові підходи і тенденції
удосконалення обробітку ґрунту з урахуванням орографії, гідрології,
соціально-економічних та інших факторів.
Органічне землеробство. Ефективність та доцільність впровадження
конкретної системи обробітку ґрунту залежно від ґрунтово-кліматичних умов
зони. Новітнє технічне забезпечення елементів теперішніх агротехнологій
вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Тема 4. Основні заходи боротьби з ерозією ґрунту
Форми проявлення водної ерозії. Причини вітрової ерозії ґрунтів.
Фактори, що впливають на виникнення та інтенсивність ерозійних процесів.
Агротехнічні, лісомеліоративні та протияружні заходи боротьби.
Тема 5. Добрива і їх застосування
Вплив окремих елементів живлення на величину врожаю та якість
продукції.
Органічні добрива, їх види і характеристика. Способи зберігання,
підготовки і внесення органічних добрив.
Види мінеральних добрив, їх характеристики, способи, норми і строки
внесення під овочеві культури.
Правила зберігання і змішування мінеральних і органічних добрив.
Вапнування кислих ґрунтів, гіпсування солонців.
Раціональне використання добрив і проблема охорони довкілля.
Компости, їх види та особливості приготування.
Лабораторно-практичні роботи
1. Розрахунок кількості мінеральних добрив для внесення на одиницю
площі під овочеві культури.
Тема 6. Сівозміни і їх класифікація
Необхідність чергування культур в сівозміні. Попередники і повторні
посіви.
Типи і види сівозмін. Переваги сівозміни перед монокультурою.
Впровадження, освоєння і контроль за додержанням сівозмін. Ґрунтозахисні
та протиерозійні сівозміни.
Лабораторно-практичні роботи
1. Складання схеми чергування культур в спеціальних сівозмінах.
Тема 7. Зрошення і осушення земель
Врожай овочевих культур і коефіцієнт водовикористання.
Норми зрошення і методи їх визначення. Розрахунок запасу вологи в
ґрунті. Види меліорації. Способи і техніка поливу овочевих культур.
Дренаж ґрунтів.
Тема 8. Охорона навколишнього середовища
Значення природи і раціонального використання її ресурсів для
народного господарства, життєдіяльності людини і майбутніх поколінь.
Організація охорони навколишнього середовища в Україні.

Типова навчальна програма з предмета
«Захист рослин в овочівництві»
Кількість годин

№
з/п
1
2
3

усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

5

2

5

2

5
15

2
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Назва теми
Основні шкідники овочевих культур та заходи
боротьби з ними
Хвороби овочевих культур та заходи боротьби з
ними
Комплекс методів захисту рослин
Усього годин

Тема 1. Основні шкідники овочевих культур та заходи боротьби з
ними
Вплив екологічних умов на розвиток шкідників. Прогноз появи
основних шкідників. Втрати, що наносяться шкідниками.
Основні групи шкідників, їх видовий склад. Шкідники овочевих
культур, характер завданих пошкоджень та заходи боротьби з ними.
Лабораторно-практичні роботи
1-2. Ознайомлення з характером пошкоджень на овочевих рослинах за
натуральними зразками та визначення групи шкідників, що їх нанесла.
Тема 2. Хвороби овочевих культур та заходи боротьби з ними
Біологічні особливості основних хвороб. Діагностика хвороб.
Значення сівозмін і фітосанітарних заходів в боротьбі з інфекціями.
Прогнозування проявів карантинних хвороб.
Лабораторно-практичні роботи
1-2. Набуття навиків визначення хвороб овочевих культур за зразками
пошкоджених рослин та таблицями.
Тема 3. Комплекс методів захисту рослин
Нові напрямки в захисту рослин. Вплив пестицидів на біоценози.
Недоліки і переваги хімічного методу боротьби з шкідниками і хворобами.
Інтегрована система захисту рослин, її вплив на навколишнє
середовище.
Лабораторно-практичні роботи
1-2. Складання інтегрованої системи захисту овочевих рослин від хвороб
та шкідників відповідно до характеру пошкодження.

Типова навчальна програма з предмета
«Механізація робіт в овочівництві»
Кількість годин

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва теми
усього

Механізація обробітку ґрунту
Механізація внесення мінеральних і органічних
добрив
Механізація посіву овочевих культур
Механізація садіння розсади
Механізація робіт по захисту овочевих рослин
від шкідників, хвороб і бур’янів
Механізований збір врожаю овочевих культур
Механізація робіт у закритому ґрунті
Усього годин

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
2
3
2

1

2
2
15

1
1
3

Тема 1. Механізація обробітку ґрунту
Порядок підготовки до роботи та обслуговування машинно-тракторних
агрегатів для обробітку ґрунту. Правила безпечної роботи на ґрунтообробних
агрегатах.
Тема 2. Механізація внесення мінеральних і органічних добрив
Порядок підготовки до роботи та обслуговування розкидачів органічних
та мінеральних добрив. Вимоги охорони праці при виконанні робіт з
механізації внесення добрив.
Тема 3. Механізація посіву овочевих культур
Типи сучасних овочевих сівалок, призначення, загальна будова і
технологічний процес їх роботи. Комбіновані посівні агрегати. Порядок
підготовки до роботи та обслуговування овочевих сівалок. Вимоги охорони
праці при виконанні робіт з механізації сівби.
Тема 4. Механізація садіння розсади
Порядок підготовки до роботи та обслуговування розсадосадильної
машини. Сучасні розсадосадильні технології з використанням досягнень
передових аграрних країн.
Лабораторно-практичні роботи
1. Встановлення розсадосадильної машини на задану схему висадки
розсади.
Тема 5. Механізація робіт по захисту овочевих рослин від шкідників,
хвороб і бур'янів
Порядок підготовки до роботи та обслуговування обприскувачів,
протруювачів. Аерозольні генератори, фумігатори, розкидачі отруйних

принад. Машини для приготування робочих рідин і заправки обприскувачів.
Вимоги охорони праці.
Тема 6. Механізований збір врожаю овочевих культур
Призначення, загальна будова і принцип роботи картоплекомбайна.
Підготовка картоплекомбайна до роботи.
Машини для збирання овочевих культур. Агротехнічні вимоги та типи
машин. Призначення, будова і принцип роботи бурякопідйомника.
Призначення, будова і принцип роботи машини для збирання коренеплодів.
Машини для збирання і післязбиральної доробки цибулі. Призначення,
загальна будова і робота копача цибулі та машини для відминання пера
цибулі.
Машини для збирання капусти. Призначення, загальна будова і
принцип
роботи
капустозбирального
комбайна.
Підготовка
капустозбирального комбайна до роботи.
Машини для збирання помідорів. Призначення, загальна будова і
принцип
роботи
томатозбирального
комбайна.
Підготовка
томатозбирального комбайна до роботи.
Технічне обслуговування машин для збирання врожаю овочевих
культур.
Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчення нових марок машин, які використовуються для збирання
врожаю.
Тема 7.Механізація робіт у закритому ґрунті
Механізація і автоматизація мікроклімату культиваційних споруд.
Машини для очищення та набивання парників і просіювання ґрунту,
обробітку ґрунту та виготовлення торфоперегнійних горщечків і
поліетиленових мішечків, порядок підготовки їх до роботи та
обслуговування.
Машини для внесення добрив, поливу, обприскування і запилення.
Призначення, загальна будова, принцип роботи і підготовка до роботи даних
машин.
Машини та обладнання для збирання і транспортування врожаю.
Призначення, загальна будова, принцип роботи і підготовка до роботи даних
машин.
Технічне обслуговування машин.
Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчити будову і принцип роботи ручної парникової сівалки.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
Кількість годин

№
з/п
1
2

3
4
5
6

Назва теми
Правові та організаційні основи охорони праці
Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості
про потенціал небезпек. Психологія безпеки
праці. Організація роботи з охорони праці
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека
виробництва і вибухозахист
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди
Надання першої домедичної допомоги потерпілим
при нещасних випадках
Усього годин

усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
2

2
2
1
2
10

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Колективний
договір та умови його укладання.
Державне управління охороною праці.
Основні причини травматизму і захворювань на виробництві за
напрямом професії. Основні заходи запобігання травматизму та
захворювання на виробництві.
Тема 2. Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал
небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.
Дотримання вимог безпеки при роботі з обладнанням, приладами,
устаткуванням за професією овочівник.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння
та вибуху у виробничих приміщеннях за напрямом професії. Механізм
горіння аерозолів.
Тема 4. Основи електробезпеки
Класифікація приміщень з електробезпеки. Колективні та індивідуальні
засоби захисту, які використовуються за напрямом професії. Запобіжні

надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне
заземлення, їх призначення.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів,
інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють
порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та
хронічні захворювання.
Тема 6. Надання першої домедичної допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Перша допомога при пораненнях, розтягненні зв’язок, правила
накладання пов’язок, їх типи. Перша допомога при опіках, обмороженні,
тепловому, сонячному ударі, шоку, отруєннях.
Примітка. Зміст теми № 6 доповнюється і уточнюється відповідно до вимог
діючих нормативних документів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

Кваліфікація: овочівник 3-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

№
з/п

1
2
3
4

1
2

Назва теми

І. Виробниче навчання
Вступне заняття. Первинний інструктаж з охорони праці
та пожежної безпеки.
Посів, висаджування та догляд за овочевими культурами
у відкритому ґрунті
Роботи по вирощуванню овочевих культур у закритому
ґрунті
Закладання овочів на зберігання
Усього годин
ІІ. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
підприємстві. Ознайомлення з виробництвом
Самостійне виконання робіт овочівника 3-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин
Разом

Кількість
годин

6
36
24
24
90
7
133
140
230

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Вступне заняття. Первинний інструктаж з охорони праці та
пожежної безпеки
Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою
навчання овочівника 3-го розряду.
Загальні організаційні вимоги. Ознайомлення з порядком одержання і
здачі інструментів.
Первинний інструктаж з охорони праці. Загальні організаційні вимоги
до безпеки праці. Вимоги безпеки праці на конкретних робочих місцях і при
виконанні конкретних технологічних операцій. Заходи щодо попередження
травматизму. Ознайомлення з інструкцією з охорони праці.
Заходи попередження пожеж, порядок виклику пожежної команди.
Правила користування первинними засобами гасіння пожежі.
Тема 2. Посів, висаджування та догляд за овочевими культурами у
відкритому ґрунті
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки
праці.

Вправи
Застосування агротехніки та технології ручних робіт. Обслуговування
машин та знарядь під час обробітку ґрунту. Нарізання смуг для висаджування
розсади сортів ранньої капусти, сортів середньої капусти, перцю, помідорів,
баклажанів. Підсаджування розсади.
Коткування, шлейфування, вирівнювання площі під посів овочевих
культур.
Підготовка мінеральних добрив до внесення під час посіву насіння
овочевих культур. Приготування, змішування мінеральних добрив,
приготування компостів, розчинів рідких органічних та мінеральних добрив.
Обслуговування машин для подрібнення мінеральних добрив.
Підготовка овочевих сівалок, встановлення норми висіву. Внесення
органічних та мінеральних добрив механізованим способом. Робота на
овочевих сівалках та розсадосадильних машинах.
Обробіток овочевих культур після появи сходів, букетування,
проріджування, перевірка овочевих культур, проведення сортового
прополювання, захисту овочевих культур від хвороб і шкідників.
Посадка бульб картоплі, застосування прийомів догляду, збирання,
сортування і зберігання врожаю картоплі.
Вирощування за сучасними технологіями овочевих культур.
Збирання огірків, помідорів, капусти вручну, вибіркове чи суцільне
збирання овочів за допомогою транспортного візка, платформи, відбирання
насінників (маточників).
Дотримання безпеки праці та організації робочого місця.
Тема 3. Роботи по вирощуванню овочевих культур у закритому ґрунті
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Ознайомлення з покажчиками приладів для вимірювання температури і
вологи у закритому ґрунті.
Пропарювання ґрунту, внесення добрив. Заміна ґрунтів.
Визначення норми висіву насіння овочевих культур і кількості розсади
на одиницю площі у теплицях. Підготовка посівних ящиків. Виготовлення
торфоперегнійних горщиків.
Вирощування овочевих культур у парниках на біопаливі та плівкових
теплицях, зимових ґрунтових теплицях.
Висівання насіння овочевих культур. Установлення горщиків у гряди,
пікірування сіянців огірків, помідорів, перцю, баклажанів. Догляд за
рослинами.
Вигонка цибулі на перо та столових коренеплодів.
Збирання овочевих культур у закритому ґрунті.
Вирощування овочів на гідропоніці. Приготування поживного розчину
для гідропонного методу вирощування рослин.
Вирощування грибів: підготовка ґрунтосуміші, посів міцелію, догляд і
збирання врожаю.

Дотримання безпеки праці та організації робочого місця.
Тема 4. Закладання овочів на зберігання
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Підготовка овочесховищ до зимового зберігання овочів, ремонт,
дезінфекція, просушування.
Використання траншей та буртів. Температурний та повітряний режим
в овочесховищах.
Закладання овочів на зберігання в сховищах різних типів.
Догляд за овочами в сховищах.
Використання сучасних способів зберігання овочів.
Дотримання безпеки праці та організації робочого місця.
ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці та
пожежної безпеки на підприємстві
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. Система управління
охороною праці, організація служби безпеки праці на підприємстві.
Використання засобів індивідуального та колективного захисту.
Структура підприємства й організація праці. Основні підрозділи, цехи
підприємства, технологічний процес вирощування, збирання, зберігання і
переробки овочевих культур, устаткування. Технічні служби, їхні задачі і
основні
функції.
Впровадження
автоматизованих
виробництв
і
ресурсозберігаючих технологій.
Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, у бригаді, на
робочому місці.
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки при виконанні
навчально-виробничих завдань під час виробничої практики на підприємстві.
Тема 2. Самостійне виконання робіт овочівника 3-го розряду (під
наглядом інструктора)
Самостійне виконання робіт (під наглядом інструктора, наставника) з
професії відповідно до кваліфікаційної характеристики овочівника 3-го
розряду з детальною програмою, розробленою у навчальному закладі та
погодженою з відповідними технічними службами підприємства.
Застосування високопродуктивних інструментів, пристосувань,
агротехнічних прийомів і прогресивних методів праці новаторів
виробництва.
Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил
безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата
матеріалів і електроенергії.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього
устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з підприємствамизамовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Розмітка поля для сівби, садіння.
2. Маркірування поля для висівання й садіння, прокладання посівних борозен
та викопування ямок.
3. Подрібнення та просіювання мінеральних добрив, вапна.
4. Змішування кількох видів мінеральних добрив.
5. Виготовлення розчину рідких органічних добрив.
6. Виготовлення розчину мінеральних добрив.
7. Обслуговування механізованих агрегатів під час обробітку ґрунту.
8. Садіння цибулин, кореневищ під лопату.
9. Садіння насінників овочевих культур.
10. Вибирання огірків, помідорів, капусти в теплицях.
11. Вибіркове або суцільне вибирання овочів за допомогою тракторного візка
чи платформи.
12. Сортування плодів помідорів, огірків на сортувальних агрегатах.
13. Обробка овочів на сортувально-очисних пунктах.
14. Механізоване вирізування качанів капусти.
15. Приготування компостів.
16. Боротьба з хворобами та шкідниками овочевих культур.
17. Догляд за овочевими культурами.
18. Підготовка сировини та тари до консервування.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

Кваліфікація: овочівник 3-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1. Органічне землеробство.
2. Перспективи розвитку інтенсивного овочівництва.
3. Органо-мінеральний спосіб передпосівної підготовки бульб картоплі.
4. Особливості збирання врожаю овочевих культур в сучасних умовах.
5. Особливості вирощування овочевих культур у відповідності до умов
сучасного ринку.
6. Сучасні технології вирощування овочевих культур родини капустяних,
гарбузових, пасльонових та столових коренеплодів.
7. Сучасні технології вирощування огірків та помідорів у закритому ґрунті.
8. Вирощування помідорів за технологією піднятих лотків.
9. Сучасні технології вирощування бобових та зеленних овочевих культур,
цукрової кукурудзи, малопоширених овочевих культур групи столових
коренеплодів у відкритому ґрунті.
10.Способи вирощування пряно-ароматичних овочевих рослин.
11.Сучасні технології вирощування малопоширених, вигонкових овочевих
культур, грибів в закритому ґрунті.
12.Агротехніку вирощування та заготівлю насіння овочевих культур.
13.Сучасні енергоощадні технології вирощування маточних овочевих
культур.
14.Поняття про точне землеробство.
15.Облік засміченості ґрунту насінням бур’янів.
16.Методи визначення забур’яненості полів.
17. Компости, їх види та особливості приготування.
18.Особливості обробітку різних типів ґрунтів.
19.Сучасні методи обробітку ґрунту.
20.Сучасні види добрив та способи їх внесення.
21.Системи удобрення в сівозмінах.
22.Послідовність складання ротаційних таблиць сівозміни.
23.Способи і техніку поливу овочевих культур.
24.Технологію осушення перезволожених земель.
25.Основні шкідники та хвороби овочевих культур відкритого та закритого
ґрунту, заходи боротьби з ними та вплив екологічних умов на їх розвиток.
26.Інтегровану систему захисту рослин.
27.Технічне обслуговування плугів, лущильників, борін, розкидачів
органічних та мінеральних добрив, овочевих сівалок, розсадосадильних
машин, картоплесаджалок, обприскувачів, машин для збирання врожаю,
збирання, обмолоту та відокремлення насіння з насінників, сушіння,

очищення і сортування насіння овочевих культур, механізації робіт в
закритому ґрунті.
28.Призначення, будову, принцип роботи, підготовку до роботи машин для
збирання картоплі, коренеплодів, цибулі-ріпки, капусти, помідорів, збирання,
обмолоту, відокремлення насіння з насінників, сушіння, очищення і
сортування насіння овочевих культур, машин для механізації робіт в
закритому ґрунті.
29.Призначення, загальну будову і принцип роботи картоплекомбайна.
30.Основні напрями підвищення продуктивності праці та поліпшення якості
продукції, яка виробляється.
31.Безпеку праці в овочівництві, основи пожежної та електробезпеки, основи
гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої медичної допомоги у
разі нещасних випадків.
УМІЄ:
1. Організувати робоче місце.
2. Дотримуватись вимог безпеки праці в овочівництві, пожежної безпеки та
електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надавати першу
медичну допомогу у разі нещасних випадків при виконанні робіт.
3. Відбирати, підготовлювати до висадки та висаджувати насінники
овочевих культур.
4. Проводити формування рослин огірків у закритому ґрунті.
5. Застосовувати органо-мінеральний спосіб передпосівної підготовки бульб
картоплі.
6. Підготовлювати ґрунт до посіву, посадки, вносити органічні та мінеральні
добрива механізованим способом.
7. Проводити посів та посадку овочевих культур у відкритому ґрунті.
8. Застосовувати сучасні технології при вирощуванні овочевих культур.
9. Вирощувати овочеві культури на гідропоніці.
10.Високопродуктивно використовувати машини та знаряддя для виконання
робіт з обробітку ґрунту, висівання, садіння, догляду за посівами і
насадженнями овочів.
11.Володіти агротехнічними способами виконання ручних робіт, робіт з
обслуговування машин і знарядь під час механізованого обробітку ґрунту,
висівання і садіння, догляду за посівами та насадженнями, збирання,
транспортування та зберігання врожаю.

Перелік основних обов'язкових засобів навчання
Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

Кваліфікація: овочівник 3-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)
№
з/п

1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Найменування

2

Обладнання
Трактор
Плуг тракторний
Борони дискові
Борони зубові
Овочева сівалка
Розкидач мінеральних добрив
Картоплесаджалка
Оприскувач
Культиватор
Лупа складна кишенькова
Пінцет
Пробірки
Натуральні зразки
Зразки біопалива, комплект
Зразки ґрунтів, комплект
Зразки субстратів, комплект
Зразки овочів, комплект
Колекція мінеральних добрив
Колекція насіння без етикеток
Колекція насіння з етикетками
Муляжі овочів, комплект
Гербарні зразки хвороб овочевих
культур, комплект
Колекції шкідників овочевих культур,
комплект
Інструмент
Сапа
Вила господарські
Лопати господарські
Бочки для приготування робочих
розчинів (мінеральних та органічних )
Відра
Оприскувач ручний

Кількість на групу з 15 осіб
Для
Для групового
індивідуального користування
користування
3
4

1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
3

1
2
1
5
1
1
1
1
1
15
15
45

1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
15
15
15
15
15
15
15
15

1

15

1
1
1
1

15
15
15
3

1
1

15
5

Примітка

5

3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Ніж господарський
Носилки , візок для перевезення
Маркер
Прилади і пристрої
Ваги технічні
Лінійка вимірювальна
Термометр для вимірювання
температури ґрунту
Термометр для вимірювання
температури повітря

1
1

15
10
4

1
1
1

2
5
2

1

2

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 6111.А.01.13-2015
(позначення стандарту)

Професія: Овочівник
Код: 6111

Кваліфікація: овочівник 4-го розряду

Видання офіційне

Київ − 2015

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства,

установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

2. Кваліфікація: овочівник 4-го розряду
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
сучасну технологію та агротехніку вирощування овочів; агротехніку та
сучасну технологію виконання ручних робіт та робіт з обслуговування
механізованих агрегатів;
основи ринкової економіки, собівартості, прибутку, напрями
продуктивності праці, якості продукції, нормування, організації та оплати праці
в овочівництві;
основи обробки розчинами пестицидів та біопрепаратів садивних бульб
та цибулин;
вимоги споживача до якості продукції;
правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.

Повинен уміти:
високопродуктивно використовувати машини, знаряддя, а також
механізовані агрегати для обробітку ґрунту та догляду за посівами і
насадженнями овочевих культур, захисту рослин від шкідників та хвороб,
збирання врожаю;
виготовляти суміші розчинів пестицидів та біопрепаратів, отруйних
приманок;
обробляти пестицидами садивні бульби та цибулини;
виконувати ручні та механізовані роботи у відкритому та закритому
ґрунті з вирощування овочів;
додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
додержуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі
професійно-технічної освіти
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
Овочівник 3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.3. Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Овочівник 4го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство.
Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (КВЕД
– 2010, секція - А, клас - 01.13).

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження відповідно до вимог діючих законодавчих і
нормативних документів.

Типовий навчальний план
Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

Кваліфікація: овочівник 4-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

Загальний фонд навчального часу – 285годин
№
з/п

Навчальні предмети

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Овочівництво
Захист рослин у овочівництві
Механізація робіт в овочівництві
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна
кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

6.

Кількість годин
усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

31
6
8
7
10
60
30
10
10
10
177
72
105
10
7

4

275

10

4
6
6

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих
робітників за професією 6111 Овочівник 4-го розряду
1. Кабінети:
- овочівництва, механізації робіт і захисту рослин в овочівництві;
- охорони праці;
- інформаційних технологій;
- основ галузевої економіки і підприємництва;
- основ правових знань.
2. Лабораторії:
- овочівництва.
3. Навчальні дільниці:
- теплиці та парники.
Примітка. Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при
наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
Кількість годин

№
з/п

Назва теми

1 Права громадян України на працю. Трудовий
договір
2 Оплата праці. Гарантії і компенсація громадянам
3 Пільги працівникам, які поєднують роботу з
навчанням
Усього годин

усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
2
6

Тема 1. Права громадян України на працю. Трудовий договір
Конституція України про права і свободи людини і громадянина. Основні
трудові права і обов’язки працівників. Особливості регулювання праці деяких
категорій працівників.
Трудовий договір, його зміст і форми. Строки трудового договору. Умови
прийняття на роботу. Строки випробування при прийнятті чи переведенні на
іншу роботу. Підстави для припинення трудового договору. Розірвання
трудового договору з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним
органу, за вимогами профспілкового органу.
Гарантії забезпечення права на працю вивільнюваним робітникам.
Порядок вивільнення.
Тема 2. Оплата праці. Гарантії і компенсація громадянам
Загальні положення Закону України «Про оплату праці».
Мінімальна заробітна плата, її індексація. Тарифна система оплати праці.
Оплата праці на підприємствах, у установах і організаціях, в тому числі
працівників бюджетних установ і організацій.
Оплата праці за чи при суміщенні професій.
Оплата роботи за понадурочний та нічний час і святкові дні.
Гарантії для працівників, обраних на виборні посади, на час виконання
державних обов’язків, при переїзді в іншу місцевість, при відрядженнях,
підвищенні кваліфікації, донорстві.
Тема 3. Пільги працівникам, які поєднують роботу з навчанням
Заохочення працівників, які поєднують роботу з навчанням.
Створення умов для поєднання роботи з навчанням.
Пільги для працівників, які навчаються у вечірніх та заочних навчальних
закладах (загальноосвітніх школах, у середніх та вищих навчальних закладах).
Додаткова відпустка і оплата проїзду до навчального закладу.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
Кількість годин
№
з/п

Назва теми

усього

1

Процеси виробництва в агропромисловому
комплексі
Аграрний менеджмент
Маркетинг ринку та ціноутворення продукції
АПК
Планування та проектування діяльності аграрного
формування
Усього годин

2

2
3
4

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
2
8

Тема 1. Процеси виробництва в агропромисловому комплексі
Виробнича діяльність та створення виробничих структур: суть,
різновиди. Економічне співробітництво в АПК: становлення та розвиток
кооперації на селі, внутрішньогосподарська кооперація та структуризація.
Аграрно-промислова інтеграція.
Тема 2. Аграрний менеджмент
Поняття менеджменту, його принципи, функції та сфери діяльності.
Менеджмент сучасних сільськогосподарських підприємств.
Тема 3. Маркетинг ринку та ціноутворення продукції АПК
Споживачі аграрної продукції та насичення ринку. Кон’юктура ринку
та маркетинговий моніторинг. Моніторингові заходи підприємств АПК.
Вартість і ціна аграрної продукції. Торговельна інфраструктура, що
забезпечує збут аграрної продукції. Розрахунки за продукцію
агропромислового підприємства.
Тема 4. Планування та проектування діяльності аграрного формування
Поняття планування. Види планів. Бізнес-план. Створення бізнесплану.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин

№
з/п
1
2
3

Назва теми
Інформація та інформаційні технології
Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології
Мережні системи та сервери
Усього годин

усього

1
3
3
7

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
4

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Ієрархічні системи управління виробництвом. Ієрархія інформаційних
технологій за рівнями складності об’єктів інформатизації: АРМ (робочі
станції, автономні РМ), мережеві інформаційно-пошукові системи, мережеві
автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи реального часу.
Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології
Робота з прикладними програмами професійного спрямування.
Лабораторно-практичні роботи
1. Використання можливостей програмних продуктів за напрямом професії у
професійному навчанні.
2. Створення проекту (ескізу, макета, форми), використовуючи можливості
програмних продуктів за напрямом професії.
Тема 3. Мережні системи та сервери
Поняття електронної комерції, її переваги ї обмеження. Схеми
електронної комерції: бізнес-бізнес (В2В) і бізнес-споживач (В2С).
Електронні ринки. Вплив електронної комерції на сучасний бізнес. Переваги
і недоліки електронної комерції.
Лабораторно-практичні роботи
1. Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними
бібліотеками: створення бібліографічного каталогу за професією.
2. Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними
бібліотеками: підбір інформаційних ресурсів для написання повідомлення,
реферату, пошукової роботи, дослідницьких спостережень.

Типова навчальна програма з предмета
«Овочівництво»
2

Кількість годин

№
з/п

Назва теми

усього

1

Розділ І. Овочівництво відкритого ґрунту
Вимоги овочевих рослин до умов навколишнього
середовища і методи їх оптимізації

1

2

Сучасна технологія вирощування овочевих культур
родини капустяних

2

3

Сучасна
технологія
вирощування
столових
коренеплодів
Сучасна технологія вирощування цибулі і часнику
Сучасна технологія вирощування картоплі
Сучасна технологія вирощування овочевих культур
родини бобових і цукрової кукурудзи

2

Сучасна технологія вирощування овочевих культур
родини пасльонових
8 Сучасна технологія вирощування овочевих культур
родини гарбузових
9 Сучасна технологія вирощування зелених овочевих
культур
10 Сучасна технологія вирощування багаторічних і
малопоширених овочевих культур

2

4
5
6
7

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Розділ ІІ. Овочівництво закритого ґрунту
Світлові зони в Україні, конструкції та енергетика
споруд закритого ґрунту
Метод розсади в овочівництві
Сучасна технологія вирощування огірків у закритому
ґрунті
Сучасна технологія вирощування помідорів у
закритому ґрунті
Сучасна технологія вирощування інших плодових
овочевих культур
Сучасна технологія вирощування зелених культур у
закритому ґрунті
Сучасна технологія вирощування вигонкових
овочевих культур
Новітні методи вирощування овочевих культур
Насінництво овочевих культур
Усього годин

2
2
2

2
2
1

2
2
1
1
1
1
1
2
1
30

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

Розділ І. Овочівництво відкритого ґрунту
Тема 1. Вимоги овочевих рослин до умов навколишнього середовища і
методи їх оптимізації
Суть інтенсивних технологій вирощування овочевих культур.
Групи факторів зовнішнього середовища (кліматичні, едафічні, біотичні,
антропогенні). Основні фактори зовнішнього середовища. Тепловий, світловий,
повітряно-газовий і водний режими та способи їх регулювання. Вимоги овочевих
культур до умов ґрунтового живлення. Регулювання поживного режиму.
Тема 2. Сучасна технологія вирощування овочевих культур родини
капустяних
Районовані сорти овочевих культур родини капустяних. Обробіток
ґрунту. Система удобрення. Підбір сортів капусти залежно від грунтовокліматичних умов.
Місце в сівозміні і попередники. Використання сортів зарубіжної
селекції у вирощуванні капустяних культур.
Вирощування розсади.
Строки і способи висаджування розсади.
Безрозсадний спосіб вирощування капусти.
Конвеєрне вирощування капусти.
Догляд за рослинами. Боротьба з хворобами і шкідниками. Збирання
врожаю.
Способи і режими зберігання капусти. Економічна ефективність
вирощування ранньої і пізньої капусти.
Тема 3. Сучасна технологія вирощування столових коренеплодів
Нові сорти та гібриди коренеплідних культур, їх місце в сівозміні.
Система обробітку та удобрення ґрунту під посіви коренеплодів.
Підготовка насіння та строки і способи сівби.
Догляд за посівами.
Збирання врожаю та підготовка до зберігання.
Особливості інтенсивної технології вирощування моркви, петрушки і
столового буряка на пучкову продукцію.
Економічна ефективність вирощування столових коренеплодів.
Тема 4. Сучасна технологія вирощування цибулі і часнику
Районовані сорти цибулі.
Сучасна технологія вирощування цибулі-ріпки з насіння: місце в
сівозміні; обробіток ґрунту та система удобрення; строки та способи сівби;
догляд за посівами; збирання врожаю.
Технологія вирощування сіянки. Вирощування цибулі-ріпки з сіянки.
Особливості вирощування цибулі-ріпки розсадою.
Особливості технологій вирощування цибулі-шалот, цибулі-батун,
цибулі-порей, цибулі-шніт.
Вирощування цибулі на перо.
Місце в сівозміні озимого і ярого часнику.
Система обробітку ґрунту та удобрення.
Строки та способи сівби.

Догляд за рослинами.
Збирання врожаю.
Вирощування часнику на зелень. Вирощування часнику з насіння.
Підготовка до зберігання та умови зберігання цибулі і часнику.
Тема 5. Сучасна технологія вирощування картоплі
Концентрація виробництва картоплі.
Районовані сорти. Місце в сівозміні.
Система обробітку ґрунту та удобрення. Підготовка бульб до посадки.
Обробка бульб стимуляторами росту.
Строки та способи посадки картоплі.
Догляд за рослинами.
Захист від хвороб та шкідників.
Збирання врожаю.
Сортування та способи зберігання картоплі.
Зарубіжні технології виробництва картоплі.
Спосіб вирощування ранньої картоплі під агроволокном.
Тема 6. Сучасна технологія вирощування овочевих культур родини
бобових і цукрової кукурудзи
Районовані сорти гороху, квасолі та бобів.
Попередники гороху.
Обробіток ґрунту та система удобрення.
Підготовка насіння до сівби. Строки та способи сівби.
Догляд за посівами.
Збирання та зберігання врожаю.
Особливості інтенсивних технологій вирощування квасолі та бобів.
Районовані сорти та гібриди цукрової кукурудзи. Місце в сівозміні.
Система обробітку ґрунту та удобрення.
Підготовка насіння до сівби: протруювання, інкрустація та
гідрофобізація. Строки та способи сівби.
Догляд за посівами.
Збирання та зберігання врожаю.
Соя овочева на проростки і зелений горошок – новий напрям
овочівництва.
Тема 7. Сучасна технологія вирощування овочевих культур родини
пасльонових
Районовані сорти помідорів, перцю, баклажанів.
Розсадний спосіб вирощування помідорів: вирощування розсади; місце
в сівозміні; система обробітку ґрунту та удобрення; строки та способи
садіння розсади; догляд за рослинами; збирання врожаю (фаза стиглості,
способи збирання).
Безрозсадний спосіб вирощування помідорів: місце в сівозміні; система
обробітку ґрунту та удобрення; строки та способи сівби; догляд за посівами;
збирання та зберігання врожаю.
Інтенсивні технології вирощування перцю та баклажанів.

Тема 8. Сучасна технологія вирощування овочевих культур родини
гарбузових
Районовані сорти огірків, кабачків, гарбузів, патисонів, кавунів, дині.
Місце в сівозміні.
Система обробітку ґрунту та удобрення.
Підготовка насіння до сівби. Строки та способи сівби.
Догляд за посівами.
Технологія вирощування гарбузових на опорній системі, із
застосуванням краплинного зрошення, чорної мульчуючої плівки,
агроволокна.
Технологія вирощування огірка для одноразового комбайнового
збирання.
Збирання врожаю, умови транспортування та зберігання.
Тема 9. Сучасна технологія вирощування зелених овочевих культур
Районовані сорти: салату, кропу, петрушки, шпинату.
Агротехніка вирощування.
Збирання та зберігання.
Тема 10. Сучасна технологія вирощування багаторічних і малопоширених
овочевих культур
Районовані сорти ревеню, щавлю, спаржі, хрону, катрану. Місце в
сівозміні. Система обробітку ґрунту та удобрення. Строки та способи сівби і
висаджування розсади (живців). Догляд за рослинами. Збирання та
зберігання врожаю.
Способи вирощування малопоширених овочевих культур: фізалісу
суничного, топінамбуру овочевого, гірчиці листкової, мангольду, фенхелю
овочевого та інших.
Маркетингове впровадження малопоширених овочевих культур.
Розділ ІІ. Овочівництво закритого ґрунту
Тема 11. Світлові зони в Україні, конструкції та енергетика споруд
закритого ґрунту
Світлові зони тепличного овочівництва. Види утепленого ґрунту та
культиваційних споруд, їх обігрів. Світлопроникні матеріали і їх
застосування у закритому ґрунті. Монтаж і демонтаж плівкових теплиць із
рам. Створення і регулювання мікроклімату в спорудах закритого ґрунту.
Вентиляція.
Застосування новітньої технології світло культури.
Тема 12. Метод розсади в овочівництві закритого ґрунту
Суть методу, його економічна ефективність. Розсадні комплекси.
Промислова технологія вирощування розсади. Реалізація розсади. Касетна
технологія вирощування розсади із застосуванням торф’яних і
торфоперегнійних таблеток.
Тема 13. Сучасна технологія вирощування огірків у закритому ґрунті
Районовані сорти і гібриди. Літньо-осіння культура огірка. Вирощування
огірка в плівкових, гідропонних теплицях, теплицях на соломі, парниках та під

малогабаритним плівковим покриттям. Впровадження нових сортів огірка
вітчизняної і зарубіжної селекції у виробництво.
Тема 14. Сучасна технологія вирощування помідорів у закритому ґрунті
Районовані сорти і гібриди. Підготовка насіння до сівби та строки
висівання; вирощування розсади; підготовка ґрунту; висаджування розсади;
догляд за рослинами; збирання врожаю. Вирощування помідорів у подовженій
культурі. Особливості вирощування помідорів у парниках, гідропонних,
плівкових теплицях і переносних спорудах.
Впровадження нових сортів помідора вітчизняної і зарубіжної селекції
у виробництво.
Тема 15. Сучасна технологія вирощування інших плодових овочевих
культур у закритому ґрунті
Районовані сорти і гібриди перцю солодкого. Підготовка насіння до сівби
та строки висівання. Вирощування розсади. Підготовка ґрунту. Висаджування
розсади. Догляд за рослинами. Збирання врожаю. Особливості вирощування
перцю солодкого в теплицях, парниках та під малогабаритним плівковим
покриттям.
Районовані сорти і гібриди баклажанів. Вирощування баклажанів у
зимових теплицях: підготовка насіння до сівби та строки висівання;
вирощування розсади; підготовка ґрунту; висаджування розсади; догляд за
рослинами; збирання врожаю. Особливості вирощування баклажанів в
плівкових теплицях, парниках, під малогабаритним плівковим покриттям.
Районовані сорти і гібриди дині, кавунів і кабачків. Вирощування дині і
кабачків в плівкових теплицях, парниках та під малогабаритним плівковим
покриттям. Вирощування кавунів в зимових і плівкових теплицях, парниках та
під малогабаритним плівковим покриттям.
Тема 16. Сучасна технологія вирощування зелених культур у закритому
ґрунті
Морфолого-біологічна характеристика салату. Районовані сорти і
гібриди. Способи вирощування салату в закритому ґрунті. Підготовка насіння
до сівби та строки висівання. Вирощування розсади. Підготовка ґрунту.
Висаджування розсади. Догляд за рослинами. Збирання врожаю. Вирощування
салату безрозсадним способом.
Районовані сорти і гібриди шпинату. Підготовка насіння до сівби та
строки висівання. Вирощування розсади. Підготовка ґрунту. Висаджування
розсади. Догляд за рослинами. Збирання врожаю. Вирощування салату
безрозсадним способом.
Морфолого-біологічна характеристика кропу. Районовані сорти і гібриди.
Способи вирощування салату в закритому ґрунті. Підготовка насіння до сівби.
Строки та способи сівби. Догляд за рослинами. Збирання врожаю.
Конвеєрне вирощування зелених культур.
Тема 17. Сучасна технологія вирощування вигонкових культур у
закритому ґрунті

Вигонка цибулі на перо: сорти; зберігання та підготовка до
висаджування садивного матеріалу; строки посадки; догляд за рослинами;
збирання врожаю.
Вигонка зелені петрушки: районовані сорти; зберігання та підготовка
до висаджування коренеплодів; строки посадки; догляд за рослинами;
збирання врожаю.
Вигонка столового буряка: районовані сорти; заготівля, зберігання та
підготовка до висаджування садивного матеріалу; строки посадки; догляд за
рослинами; збирання врожаю.
Тема 18. Новітні методи вирощування овочевих культур
Відмінності гідропонного методу від інших способів вирощування
овочевих культур. Субстрати та живильні розчини. Підготовка субстрату до
експлуатації. Малооб’ємна гідропоніка. Коригування живильного розчину.
Дезінфекція субстрату.
Суть аеропонного та іонопонного методів вирощування овочевих
культур в закритому ґрунті. Роль карантинних заходів при гідропонній
культурі.
Стандартизовані технології вирощування овочевих культур для сушіння і
зберігання.
Тема 19. Насінництво овочевих культур
Сортові категорії насіння. Способи отримання насіння.
Ознаки стиглості плодів на насіння. Збирання врожаю та доведення
до посівних кондицій насіння овочевих культур. Товарна обробка і
зберігання насіння.
Вирощування насіння нових сортів і гібридів, створених на основі
досягнень в галузі біотехнології.
Вирощування маточних коренеплодів методом штеклінгів.

Типова навчальна програма з предмета
«Захист рослин в овочівництві»
№
з/п
1
2
3
4

Кількість годин

Назва теми
Основні шкідники овочевих культур та
заходи боротьби з ними
Хвороби сільськогосподарських культур
та заходи боротьби з ними
Комплекс методів боротьби з шкідниками
та хворобами овочевих культур
Організація роботи служби захисту рослин
Усього годин

усього

з них на
лабораторнопрактичні роботи

3

2

3

2

3

2

1
10

6

Тема 1. Основні шкідники овочевих культур та заходи боротьби з
ними
Шкідники овочевих культур, їх видовий склад, відмінності у
будові тіла, характер пошкоджень. Вплив екологічних умов на розвиток
шкідників.
Найбільш поширені шкідники овочевих культур із сисним ротовим
апаратом, особливості будови їх ротових органів, циклу розмноження,
характеру пошкоджень.
Шкідники овочевих культур із гризучим ротовим апаратом,
відмінності будови ротових органів, цикл розмноження, характер
пошкоджень.
Шкідники
капустяних
овочевих
культур,
характер
їх
пошкоджень та міри боротьби.
Шкідники цибулі і часнику, характер їх пошкоджень та міри
боротьби.
Шкідники столових коренеплодів, картоплі, цикл їх розвитку та
характер пошкоджень.
Шкідники овочевих культур закритого ґрунту, способи їх
поширення, характер їх пошкоджень та міри боротьби.
Багатоїдні шкідники, їх спеціалізація, характер пошкоджень та міри
боротьби з ними.
Лабораторно-практичні роботи
1-2. Визначення шкідників овочевих культур за зразками ушкоджених
ними рослин та таблицями.
Тема 2. Хвороби сільськогосподарських культур і заходи боротьби з
ними
Біологічні особливості основних хвороб. Діагностика хвороб.

Паразитні та непаразитні хвороби овочевих культур, їх основні
збудники та причини їх виникнення, характер проявлення та заходи
боротьби з ними.
Значення сівозмін і фітосанітарних заходів в боротьбі з інфекціями.
Лабораторно-практичні роботи
1-2. Визначення хвороб овочевих культур за зразками уражених рослин
та таблицями.
Тема 3. Комплекс методів захисту рослин
Нові напрямки в захисті рослин. Вплив пестицидів на біоценози.
Недоліки і переваги хімічного методу боротьби з шкідниками і
хворобами. Фізико-механічний і біофізичний методи боротьби з
шкідниками і хворобами овочевих культур. Технологія обробки розчинами
пестицидів насіння, садивних бульб та цибулин.
Інтегрована система захисту рослин, її вплив на навколишнє
середовище.
Лабораторно-практичні роботи
1. Визначення норм внесення пестицидів для боротьби з шкідниками і
хворобами овочевих культур.
2. Приготування бордоської рідини в лабораторних умовах.
Визначення її якості за допомогою індикаторного паперу.
Тема 4. Організація роботи служби захисту рослин
Поняття про службу сигналізації і прогнозів.
Організація роботи служби захисту рослин у тепличних
господарствах.
Річний план і робочі плани щодо захисту рослин за періодами
сільськогосподарських робіт.
Основні види прогнозів: багаторічний, довгостроковий, сезонний,
короткостроковий.
Принципи і методи розробки прогнозів.

Типова навчальна програма з предмета
«Механізація робіт в овочівництві»
Кількість годин

№
з/п
1
2
3
4
5

6

Назва теми
усього

Механізація обробітку ґрунту та внесення
добрив
Механізація посіву, садіння розсади і картоплі
Механізація робіт із захисту рослин від
шкідників, хвороб і бур’янів
Механізація збирання врожаю
Механізація
збирання,
обмолоту
та
відокремлення насіння з насінників, сушіння,
очищення і сортування насіння
Механізація робіт в закритому ґрунті
Усього годин

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
2
1
2

1
10

Тема 1. Механізація обробітку ґрунту та внесення добрив
Будова, підготовка до роботи та обслуговування сучасних
ґрунтообробних машин та машин для внесення добрив. Вимоги охорони
праці.
Тема 2. Механізація посіву, садіння розсади і картоплі
Будова, підготовка до роботи та обслуговування сучасних овочевих
сівалок, розсадосадильної машини і картоплесаджалок.
Тема 3. Механізація робіт із захисту рослин від шкідників, хвороб і
бур'янів
Будова, підготовка до роботи та обслуговування сучасних
обприскувачів. Вимоги охорони праці.
Тема 4. Механізація збирання врожаю
Будова, підготовка до роботи та обслуговування сучасних машин для
збирання врожаю овочевих культур.
Тема 5. Механізація збирання, обмолоту та відокремлення насіння з
насінників, сушіння, очищення і сортування насіння
Машини для відокремлення насіння з плодів. Призначення, загальна
будова, принцип роботи і підготовка до роботи даних машин.
Машини для сушіння насіння. Призначення, загальна будова, принцип
роботи і підготовка до роботи даних машин.
Тема 6. Механізація робіт в закритому ґрунті
Будова, підготовка до роботи та обслуговування сучасних машин і
пристроїв для очищення та набивання парників, обробітку ґрунту в теплицях,
виготовлення торфоперегнійних горщиків, внесення добрив, поливу,

обприскування і запилення. Пристрої та обладнання для збирання і
транспортування врожаю.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
Кількість годин

№
з/п
1
2

3
4
5
6

Назва теми
усього

Правові та організаційні основи охорони праці
Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості
про потенціал небезпек. Психологія безпеки
праці. Організація роботи з охорони праці
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і
вибухозахист виробництва
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди
Надання
першої
домедичної
допомоги
потерпілим при нещасних випадках.
Усього годин

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
2

2
2
1
2
10

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Основні законодавчі акти з охорони праці: Закони України «Про
охорону праці» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», Кодекс законів про працю України та
прийняті, відповідно до них, нормативно-правові акти. Гарантії прав
робітників на охорону праці.
Організація охорони праці. Стимулювання охорони праці. Державне
управління охороною праці. Державний нагляд і громадський контроль за
охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону
праці. Навчання та інструктажі з охорони праці.
Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору.
Право робітника на охорону його праці на підприємстві.
Права робітників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови
праці. Відшкодування власником збитків робітникам у випадку погіршання
здоров’я. Відшкодування морального збитку.
Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов
праці. Обов’язки робітника щодо дотримання вимог нормативних актів з
охорони праці.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал
небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці
Загальні питання безпеки праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в
професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Вимоги безпеки праці під час ведення робіт із обробітку ґрунту,
догляду за посівами, вирощування та збирання овочів.
Дотримання вимог безпеки під час обслуговування механізованих
агрегатів для висівання насіння та садіння розсади, при роботі з пестицидами.
Зв’язок «людина-машина», ергономічні вимоги (відповідність
устаткування та організації робочого місця анатомо-фізіологічним
можливостям людини).
Пускові, гальмівні та блокувальні пристрої устаткування, що
створюють безпечну роботу.
Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на основні психічні
процеси, підвищена схильність до скоєння нещасного випадку).
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист
виробництва
Основні причини виникнення пожеж. Заходи пожежної безпеки, що їх
необхідно дотримуватися перед початком, під час та після закінчення роботи
для запобігання пожежі.
Основні вимоги щодо утримання шляхів евакуації автоматичних
систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.
Дії працівників підприємства при виявленні в цеху чи на території
підприємства задимлення, загоряння або пожежі.
Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів.
Умови горіння. Спалах, загоряння, самозагоряння, горіння, тління.
Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті
речовини, матеріали та конструкції. Поняття про вогнестійкість.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала, їх вогнегасильні властивості. Протипожежна техніка:
спецавтомашини, авто- та мотопомпи, спецустановки, вогнегасники, ручний
протипожежний інструмент; їх призначення, будова, використання при
пожежі. Особливості гасіння пожежі на обєктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності у світовій індустрії.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Постійний і змінний струм, їх шкідливий вплив на організм людини.
Небезпечні величини електричного струму та напруги.
Залежність дії впливу електричного струму на людину від тривалості
дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини.
Поняття напруги кроку і дотику. Статична і наведена напруга. Дія
електромагнітних полів, засоби захисту від них.
Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму.
Основні причини і шляхи зниження його рівня.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних,
гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори
(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини,
їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці, чергування праці й відпочинку, виробнича гімнастика.
Основні гігієнічні особливості праці за професією електромонтера,
вимоги до опалення, вентиляції, кондиціювання повітря у виробничих та
побутових приміщеннях. Засоби індивідуального і колективного захисту
робітників.
Медичне обслуговування працівників. Медичні огляди працівників.
Тема 6. Надання першої домедичної допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Послідовність, принципи й засоби надання першої домедичної
допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої
допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби
надання першої домедичної допомоги. Медична аптечка, її склад,
призначення, правила користування.
Правила надання першої домедичної допомоги. Підготовка потерпілого
до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування
потерпілого.
Примітка. Зміст теми № 6 доповнюється і уточнюється відповідно до вимог
діючих нормативних документів.
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І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Вступне заняття. Первинний інструктаж з охорони праці та
пожежної безпеки
Ознайомлення учнів з кваліфікаційною характеристикою та програмою
навчання овочівника 4-го розряду.
Загальні організаційні вимоги. Ознайомлення з порядком одержання і
здачі інструментів.
Первинний інструктаж з охорони праці. Вимоги безпеки праці на
конкретних робочих місцях і при виконанні конкретних технологічних
операцій. Заходи щодо попередження травматизму. Ознайомлення з
інструкцією з охорони праці.
Заходи попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди.
Правила користування первинними засобами гасіння пожежі.
Тема 2. Роботи у закритому ґрунті
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Монтаж і демонтаж плівкових теплиць із рам.
Обслуговування сучасних машин і пристроїв для очищення та
набивання парників, обробітку ґрунту в теплицях, виготовлення
торфоперегнійних горщиків, внесення добрив, поливу, обприскування і
запилення, збирання і транспортування врожаю.
Приготування суміші для горщиків і поживних кубиків. Приготування
субстратів як замінників ґрунту. Вирощування розсади капусти,

помідорів, цибулі, баклажанів, перцю та інших культур у
торфоперегнійних горщиках і без них.
Касетна технологія вирощування розсади із застосуванням торф’яних і
торфоперегнійних таблеток. Дотримання карантинних заходів при
гідропонній культурі.
Догляд за розсадою. Боротьба з хворобами, шкідниками. Вибирання,
сортування та висаджування розсади.
Тема 3. Вирощування овочевих культур за сучасними технологіями
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Підготовка ґрунту до сівби та висаджування овочевих культур.
Внесення в ґрунт органо-мінеральних сумішей, органічних,
мінеральних добрив.
Підготовка сівалок, саджалок та розсадосадильних машин до роботи.
Проріджування (букетування) сходів у рядках культиватором,
підживлення рослин.
Оброблення пестицидами садивних бульб, цибулин. Виготовлення
сумішей і розчинів пестицидів, отруйних приманок та біопрепаратів,
протруєння насіння овочевих культур.
Вирощування овочевих культур за інтенсивним технологіями.
Вирощування органічної продукції.
Виконання робіт щодо обслуговування механізованих агрегатів для
обробітку ґрунту, догляду за посівами і насадженнями овочевих культур,
захисту від шкідників і хвороб (робота на причіпних машинах).
Збирання врожаю овочевих культур. Вибирання овочів комбайнами та
спеціальними машинами.
Закладання овочів на дозрівання.
Закладання на тимчасове зберігання.
Використання нової технології при висаджуванні городніх культур на
солом’яних підстилках.
ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці та
пожежної безпеки на підприємстві
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. Система управління
охороною праці, організація служби безпеки праці на підприємстві.
Використання засобів індивідуального та колективного захисту.
Структура підприємства й організація праці. Основні підрозділи, цехи
підприємства, технологічний процес вирощування, збирання, зберігання і
переробки овочевих культур, устаткування. Технічні служби, їхні задачі і
основні
функції.
Впровадження
автоматизованих
виробництв
і
ресурсозберігаючих технологій.
Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, у бригаді, на
робочому місці.

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки при виконанні
навчально-виробничих завдань під час виробничої практики на підприємстві.
Тема 2. Самостійне виконання робіт овочівника 4-го розряду (під
наглядом інструктора)
Самостійне виконання робіт (під наглядом інструктора, наставника) з
професії відповідно до кваліфікаційної характеристики овочівника 4-го
розряду з детальною програмою, розробленою у навчальному закладі та
погодженою з відповідними технічними службами підприємства.
Застосування високопродуктивних інструментів, пристосувань,
агротехнічних прийомів і прогресивних методів праці новаторів
виробництва.
Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил
безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата
матеріалів і електроенергії.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього
устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з підприємствамизамовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Підгорнути ґрунт в міжряддях.
2. Закультивувати і розпушити ґрунт в міжряддях.
3. Провести проріджування (букетування) сходів у рядках
культиватором.
4. Провести підживлення рослин.
5. Провести підорювання та виорювання коренів і кореневищ овочевих
культур.
6. Внести в ґрунт органо-мінеральну суміш.
7. Внести в ґрунт органічні добрива.
8. Внести в ґрунт мінеральні добрива.
9. Обробити пестицидами садивні бульби та цибулин.
10. Виготовити розчини (суміші) пестицидів.
11. Виготовити отруйні приманки.
12. Виготовити розчин біопрепарату.
13. Протруїти насіння овочевих культур.
14. Провести механізоване збирання овочів.
15. Провести шліфування насіння овочевих культур.
16. Провести обслуговування шліфувальних машин.
17. Виконати монтаж плівкових теплиць з рам.
18. Виконати демонтаж плівкових теплиць з рам.
19. Виконати роботи на причіпних машинах при сівбі овочевих
культур.
20. Виконати роботи на причіпних машинах при обробітку ґрунту.

21. Виконати роботи на причіпних машинах під час догляду за
рослинами.
22. Виконати роботи на причіпних машинах при збиранні урожаю
овочевих культур.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

Кваліфікація: овочівник 4-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1. Сучасну технологію та агротехніку вирощування овочів.
2. Обслуговування механізованих агрегатів.
3. Характеристику нових сортів та гібридів вітчизняної та зарубіжної
селекції.
4. Технологію вирощування часнику з насіння.
5. Спосіб вирощування ранньої картоплі під агроволокном.
6. Конвеєрне вирощування капусти.
7. Технологію вирощування гарбузових на опорній системі, із застосуванням
краплинного зрошення, чорної мульчуючої плівки, агроволокна.
8. Технологію вирощування огірка для одноразового комбайнового
збирання.
9. Маркетингове впровадження малопоширених овочевих культур.
10. Стандартизовані технології вирощування овочевих культур для сушіння і
зберігання.
11. Вирощування насіння нових сортів і гібридів, створених на основі
досягнень в галузі біотехнології.
12. Конвеєрне вирощування зелених культур.
УМІЄ:
1. Здійснювати підбір нових сортів і гібридів овочевих культур на основі їх
характеристик.
2. Застосовувати новітню технологію світлокультури.
3. Вирощувати маточні коренеплоди методом штеклінгів.
4. Обробляти пестицидами садивні бульби та цибулини.
5. Виготовляти суміші розчинів пестицидів та біопрепаратів, отруйних
приманок.
6. Здійснювати догляд за посівами і насадженнями овочевих культур з
використанням механізованих агрегатів.
7. Високопродуктивно використовувати машини, знаряддя, а також
механізовані агрегати для обробітку ґрунту, захисту рослин від шкідників та
хвороб, збирання врожаю.
8. Виконувати ручні та механізовані роботи у відкритому та закритому
ґрунті з вирощування овочів.

Перелік основних обов'язкових засобів навчання
Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

Кваліфікація: овочівник 4-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

№
з/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Найменування

2
Обладнання
Трактор
Плуг тракторний
Борони дискові
Борони зубові
Овочева сівалка
Розкидач мінеральних добрив
Картоплесаджалка
Оприскувач
Культиватор
Лупа складна кишенькова
Пінцет
Пробірки
Натуральні зразки
Зразки біопалива, комплект
Зразки ґрунтів, комплект
Зразки субстратів, комплект
Зразки овочів, комплект
Колекція мінеральних добрив
Колекція насіння без етикеток
Колекція насіння з етикетками
Муляжі овочів, комплект
Гербарні зразки хвороб овочевих
культур, комплект
Колекції шкідників овочевих
культур, комплект
Інструмент
Сапа
Вила господарські
Лопати господарські
Бочки для приготування робочих
розчинів (мінеральних та
органічних)

Кількість на групу з 15 осіб
Для
індивідуального
користування

Для групового
користування

3

4

1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
3

1
2
1
5
1
1
1
1
1
15
15
45

1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
15
15
15
15
15
15
15
15

1

15

1
1
1
1

15
15
15
3

Примітка

5

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Відра
Оприскувач ручний
Ніж господарський
Носилки , візок для перевезення
Маркер
Прилади і пристрої
Ваги технічні
Лінійка вимірювальна
Термометр для вимірювання
температури ґрунту
Термометр для вимірювання
температури повітря

1
1
1
1

15
5
15
10
4

1
1
1

2
5
2

1

2

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 6111.А.01.13-2015
(позначення стандарту)

Професія: Овочівник
Код: 6111

Кваліфікація: овочівник 5-го розряду

Видання офіційне

Київ − 2015

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства,

установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

2. Кваліфікація: овочівник 5-го розряду
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
сучасні культиваційні споруди та альтернативні способи їх обігріву,
сучасну технологію вирощування овочів;
передову агротехніку та технологію виконання робіт на механізованих
агрегатах під час висівання та садіння овочів сівалками, саджалками та
розсадосадильними машинами, обприскування та обпилення овочевих
культур тощо;
принципи роботи на сівалках, саджалках, розсадосадильних машинах
під час висівання овочевих культур і садіння розсади, а також роботи з
обробки пестицидами овочевих культур, на роботах поливальникашлангувальника під час поливання овочевих культур;
основи ринкової економіки у виробництві та реалізації овочів, напрями
та методи підвищення продуктивності праці, якості продукції, нормування,
організації та оплати праці в овочівництві;
вимоги споживача до якості продукції; правила і норми охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен уміти:
високопродуктивно використовувати машини та механізовані агрегати
під час виконання робіт з висівання, садіння, догляду за посівами овочевих
культур;
виконувати роботи з догляду за посівами і захисту рослин від
шкідників та хвороб;
додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
додержуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для
виконання професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі
професійно-технічної освіти
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна
освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за
професією Овочівник 4-го розряду; стаж роботи за професією не менше
1 року.
5.3. Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Овочівник
5-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство.
Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів
(КВЕД – 2010, секція - А, клас - 01.13).

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по
статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України від
29.12.1993 № 256).
7.3. Медичні обмеження відповідно до вимог діючих законодавчих і
нормативних документів.

Типовий навчальний план
Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

Кваліфікація: овочівник 5-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

Загальний фонд навчального часу – 207 годин
№
з/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.

Навчальні предмети

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Агротехнології
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна
кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

Кількість годин
усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

32
4
8
10
10
40
30
10
118
48
70
10
7

-

197

-

-

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією 6111 Овочівник 5-го розряду
1. Кабінети:
- овочівництва, механізації робіт і захисту рослин в овочівництві;
- охорони праці;
- інформаційних технологій;
- основ галузевої економіки і підприємництва;
- основ правових знань.
2. Лабораторії:
- овочівництва.
3. Навчальні дільниці:
- теплиці та парники.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
Кількість годин

№
з/п
1

2
3
4

Назва теми
усього

Правове регулювання робочого часу і часу
відпочинку. Трудова дисципліна. Матеріальна
відповідальність
Правове
регулювання
заробітної
плати.
Гарантійні компенсаційні виплати
Основи
правового
регулювання
підприємницької діяльності
Професійні спілки. Участь працівників в
управлінні підприємствами, установами та
організаціями
Усього годин

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1

1
1
1

4

Тема 1. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова
дисципліна. Матеріальна відповідальність
Право громадян України на відпочинок. Види робочого часу,
обумовлені його тривалістю. Підсумковий облік робочого часу. Обмеження
надурочних робіт. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок
надання їх. Правові засади зміцнення трудової дисципліни. Заохочення за
виробничі успіхи, стягнення за порушення трудової дисципліни. Види та
межі матеріальної відповідальності. Визначення розміру і порядок покриття
шкоди, що її спричинив працівник. Трудові спори, порядок їх розгляду.
Виконання рішень комісій з трудових спорів, народного суду.
Тема 2. Правове регулювання заробітної плати. Гарантійні і
компенсаційні виплати
Особливості
правового
регулювання
заробітної
плати
на
підприємствах, в установах та організаціях. Оплата праці при невиконанні
норм виробітку, виявленні недоброякісної продукції. Оплата праці під час
простою та при освоєнні нового виробництва (продукції). Гарантійні та
компенсаційні виплати. Підстави і порядок відрахувань із заробітної плати.
Обмеження відрахувань і розміру відрахувань із заробітної плати.
Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.
Тема 3. Основи правового регулювання підприємницької діяльності
Підприємництво в Україні. Свобода підприємницької діяльності.
Державна
реєстрація
підприємництва.
Відповідальність
суб’єктів
підприємницької діяльності. Припинення підприємницької діяльності.

Тема 4. Професійні спілки. Участь працівників в управлінні
підприємствами, установами та організаціями
Професійні спілки як уповноважені представники працівників,
захисники їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах
державної влади, у відносинах з власником або уповноваженим ним органом.
Право працівників на участь в управлінні підприємствами, установами
та організаціями, їх представництво в цих органах.
Повноваження виборного органу профспілкової організації, гарантії
діяльності профспілок.
Обов’язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення
умов для діяльності профспілок.
Гарантії для працівників, які обрані до профспілкових органів.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
Кількість годин
№
з/п

Назва теми

усього

1
2
3
4

Оподаткування підприємств АПК
Фінансування агропромислового підприємства
Облік діяльності агропромислового підприємства
Державна підтримка розвитку підприємств у
сільському господарстві
Усього годин

2
2
2
2

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

8

Тема 1. Оподаткування підприємств АПК
Функції держави та податки. Види податків та база оподаткування.
Фінансовий сільськогосподарський податок. Податки та прибуток. ПДВ.
Земельний податок.
Тема 2. Фінансування агропромислового підприємства
Фінанси підприємства та його розвиток. Капітал та інвестиції. Мотиви
та форми інвестицій у сільське господарство. Принципи та форми кредиту.
Банківське кредитування: види, забезпечення кредиту, кредитний договір,
кредитоспроможність. Прямі інвестиції: сутність і види. Способи залучення
інвестицій у сільське господарство.
Тема 3. Облік діяльності агропромислового підприємства
Необхідність контролю та обліку в діяльності агроформувань. Облік в
акціонерних товариствах. Специфіка обліку у фермерських господарствах.
Тема 4 Державна підтримка розвитку підприємств у сільському
господарстві
Державні механізми розвитку агропромислового виробництва. Центри
наукової та інформаційної підтримки АПК.
Державне регулювання цін в АПК.
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин

№
з/п

Назва теми

1

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

2

Мережні системи та сервіси
Усього годин

усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

3
7
10

2
5
7

Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології
Напрями застосування прикладного програмного забезпечення
галузевого спрямування, його особливості.
Лабораторно-практичні роботи
1. Вивчення нових можливостей прикладних програм професійного
спрямування. Робота з прикладними програмами професійного спрямування
(за напрямом професії).
2. Проектування (планування) з використанням можливості програмних
продуктів галузевого спрямування.
Тема 2. Мережні системи та сервіси
Інтернет-технології. Взаємодія комп’ютерів в глобальних і локальних
мережах. Основні принципи мереженої взаємодії комп’ютерів в локальних і
глобальних мережах. Основні принципи організації інформаційних мереж
підприємства, установи з використанням Інтернет-технологій.
Телеконференції. Дошки оголошень. Інтернет-магазини та аукціони.
Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. Електронні
кредитні картки та електронні «гроші».
Інформаційні технології та реклама в електронній комерції. Методи
реклами в Інтернет. Стратегія реклами в Інтернет: активна, пасивна,
інтерактивна.
Лабораторно-практичні роботи
1. Використання пошукових машин та спеціалізованих пошукових машин.
Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний (за
напрямом професії).
2. Представлення статистичної інформації з використанням ділової графіки
(за напрямом професії).
3. Створення мультимедійного каталогу новинок товарів і послуг галузевого
спрямування на основі знайденої інформації в мережі Інтернет.
4. Робота з дошками оголошень, Інтернет-магазинами та аукціонами.
Телеконференції.
5. Робота з Інтернет-магазинами галузевого спрямування.

Типова навчальна програма з предмета
«Агротехнології»
Кількість годин

№
з/п

Назва теми

1

Спеціалізація овочівництва

2

Сучасна технологія та агротехніка вирощування
овочевих культур у відкритому ґрунті
Сучасна технологія та агротехніка вирощування
овочевих культур у закритому ґрунті
Заходи боротьби з шкідниками і хворобами
овочевих культур
Механізація робіт в овочівництві
Організація робіт в овочівництві. Вимоги до
якості продукції
Усього годин

3
4
5
6

усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
10
10
3
5
1
30

Тема 1. Спеціалізація овочівництва
Концентрація і спеціалізація овочівництва. Основні овочеві культури
агрокліматичних зон. Насінництво овочевих культур агрокліматичних зон
України.
Тема 2. Сучасна технологія та агротехніка вирощування овочевих
культур у відкритому ґрунті
Сучасна технологія та агротехніка вирощування овочевих культур
групи капуст, столових коренеплодів, цибулі і часнику, картоплі, плодових
овочевих культур родини бобових, цукрової кукурудзи, родини
пасльонових, родини гарбузових, багаторічних і малопоширених овочевих
культур:
районовані сорти, місце в сівозміні;
обробіток ґрунту та система удобрення;
підготовка насіння до сівби (садивного матеріалу до посадки);
строки та способи сівби (садіння);
догляд за рослинами;
збирання врожаю.
Особливості вирощування овочів в умовах радіонуклідного забруднення.
Способи регулювання плодоношення овочевих культур.
Значення своєчасного збирання врожаю для якості овочів. Способи
збирання врожаю (за допомогою тракторного візка чи платформи, вибирання
овочів комбайнами та спеціальними машинами). Боротьба з втратами врожаю.
Створення умов для зберігання врожаю. Газові суміші для довготривалого
зберігання овочів.

Стандартизовані технології вирощування овочевих культур для сушіння і
зберігання.
Економічна ефективність вирощування окремих овочевих культур.
Тема 3. Сучасна технологія та агротехніка вирощування різних видів
овочевих культур у закритому ґрунті
Концентрація, спеціалізація та економічна ефективність виробництва
овочевої продукції закритого ґрунту. Індустріалізація тепличного
господарства.
Види і конструкції культиваційних споруд закритого ґрунту: парники,
теплиці, тепличні комбінати, шампіньйонниці. Альтернативні способи
обігріву споруд закритого ґрунту.
Сучасна технологія вирощування огірків у закритому ґрунті.
Вирощування огірків у літньо-осінній культурозміні.
Сучасна технологія вирощування помідорів у закритому ґрунті.
Особливості вирощування перцю солодкого, баклажанів, зелених
посівних та пряних овочевих культур, культур родин капустяних та
селерових в спорудах закритого ґрунту.
Види стиглості овочів (збиральна, технічна, біологічна).
Строки збирання овочів, придатних для вживання та для зимового
зберігання. Вимоги споживача до якості продукції.
Тема 4. Заходи боротьби з шкідниками і хворобами овочевих культур
Комплекс методів захисту від шкідників та хвороб для різних видів
овочевих культур.
Впровадження інтегрованої системи захисту овочевих рослин від
шкідників та хвороб.
Вплив інтегрованої системи захисту на навколишнє середовище.
Застосування мультифункціональних біологічних препаратів для
підвищення врожайності овочевої продукції.
Тема 5. Механізація робіт в овочівництві
Значення й впровадження комплексної механізації в овочівництві
відкритого і закритого ґрунту.
Організація технологічного процесу використання техніки при
обробітку ґрунту, внесенні добрив, при сівбі та висаджуванні овочевих
культур, проведенні робіт із захисту рослин від шкідників та хвороб, поливі,
збиранні
врожаю,
виготовленні
торфоперегнійних
горщиків
та
поліетиленових мішечків. Перевірка якості роботи.
Використання малогабаритної техніки в підсобних господарствах.
Тема 6. Організація праці в овочівництві. Вимоги до якості продукції
Форми організації праці. Організація робочого місця. Раціональний
режим праці і відпочинку.
Норми виробітку, порядок їх встановлення. Напрями та методи
підвищення продуктивності праці.
Заробітна плата, її форми та види. Матеріальне стимулювання
працівників.

Система управління якістю виконуваних робіт. Форми і методи
контролю якості.
Вимоги споживача до якості продукції овочівництва. Оцінка рівня
якості продукції. Шляхи підвищення якості продукції.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
Кількість годин

№
з/п
1
2

3
4
5
6

Назва теми
усього

Правові та організаційні основи охорони праці
Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості
про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці.
Організація роботи з охорони праці
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і
вибухозахист виробництва
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди
Надання першої домедичної допомоги потерпілим
при нещасних випадках
Усього годин

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
2

2
2
2
1
10

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Добровільні об’єднання громадян з охорони праці.
Заохочення робітників за активну участь у створенні безпечних і
нешкідливих умов праці. Відшкодування підприємством громадянам і
державі збитків, що спричинені порушенням вимог охорони праці.
Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці.
Розроблення, використання і скасування державних нормативних актів.
Забезпечення робітників нормативними актами з охорони праці.
Інструкції та інші нормативні акти з охорони праці, що діють у межах
підприємства; основні вимоги до них та порядок їх розроблення.
Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних
захворювань.
Обов’язковість медичних оглядів.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал
небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці
Значення безпеки праці на підприємстві. Роботи з підвищеною
небезпекою в галузі овочівництва та на підприємстві.
Основні небезпечні чинники під час виконання робіт з підвищеною
небезпекою і засоби індивідуального та колективного захисту від
небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці (взаємозв’язок
між вимогами інструкції з охорони праці та інтересами виробництва і

особистим зацікавленням робітника; необачність, її причини та боротьба з
нею).
Психологічні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх
вплив на безпеку праці.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист
виробництва
Стисла характеристика виробництва і пожежна небезпека
технологічного процесу, сировини, готової продукції, агрегатів, установок
тощо.
Протипожежна автоматика та пожежна сигналізація.
Правила поведінки під час пожежі на виробництві.
Порядок організації і роботи добровільної пожежної дружини (ДПД).
Порядок утворення і роботи пожежно-технічної комісії. Типове положення
про пожежно-технічну комісію.
Кримінальна,
адміністративна,
матеріальна
і
дисциплінарна
відповідальності робітників, посадових і юридичних осіб за порушення
вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі.
Теоретичні основи механізму горіння і вибуху. Ламінарне,
дефлаграційне горіння і детонація; горіння і вибух речовин у різних
агрегатних станах: парогазових, дисперсних середовищ, сконденсованих
вибухових речовин.
Локалізація моделі виникнення і розвитку аварій; технічні засоби і
послідовність аварійного відключення технологічних блоків. Методи і
послідовність локалізації аварій за різними схемами їх розвитку.
Обґрунтованість розташування вибухонебезпечних технологічних
об’єктів на території підприємств. Стійкість будівель і споруд до ударної
хвилі та вторинних факторів вибуху.
Тема 4. Основи електробезпеки
Особливості ураження електричним струмом. Фактори, що впливають
на наслідки ураження електричним струмом. Основні методи надання першої
допомоги потерпілим від дії електричного струму.
Класифікація приміщень за небезпекою уражень струмом. Основні
заходи захисту від ураження електричним струмом.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття гігієни праці та виробничої санітарії, їх основні завдання.
Нормативні акти з питань гігієни праці, санітарії, норм і правил, гігієнічні
нормативи, стандарти тощо. Критерії оцінки умов праці (класи умов і
характер праці) на виробництві.
Аналіз і оцінка захворювань з тимчасовою втратою працездатності (в
Україні, галузі, регіоні, на підприємстві).
Організація і контроль за факторами виробничого середовища та
трудового процесу. Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого
середовища.

Планування і організація робіт з охорони здоров’я робітників.
Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, інфра- та
ультразвук, іонізуючі і неіонізуючі випромінювання, шкідливі речовини
тощо), що характерні для даного виробництва; джерела їх утворення,
класифікація, гранично допустимі рівні, можливий вплив на робітників та
основні заходи щодо його зменшення.
Тема 6. Надання першої домедичної допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Дії у важких випадках.
Правила надання першої домедичної допомоги при: ураженні
електричним струмом, ударах, пораненнях, переломах, ушкодженні хребта і
таза, знепритомленні, опіках та обмороженні.
Примітка. Зміст теми № 6 доповнюється і уточнюється відповідно до вимог
діючих нормативних документів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

Кваліфікація: овочівник 5-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

№
з/п
1
2
3

1
2

Назва теми
І. Виробниче навчання
Вступне заняття. Первинний інструктаж з охорони праці та
пожежної безпеки
Вирощування овочів за сучасними технологіями
Насінництво овочевих культур
Усього годин
ІІ. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
підприємстві. Ознайомлення з виробництвом
Самостійне виконання робіт овочівника 5-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин
Разом

Кількість
годин

6
30
12
48
7
63
70
118

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Вступне заняття. Первинний інструктаж з охорони праці та
пожежної безпеки
Ознайомлення учнів з кваліфікаційною характеристикою та програмою
навчання овочівника 5-го розряду.
Загальні організаційні вимоги. Ознайомлення з порядком одержання і
здачі інструментів.
Первинний інструктаж з охорони праці. Вимоги безпеки праці на
конкретних робочих місцях і при виконанні конкретних технологічних
операцій. Заходи щодо попередження травматизму. Ознайомлення з
інструкцією з охорони праці.
Заходи попередження пожеж. порядок виклику пожежної команди.
Правила користування первинними засобами гасіння пожежі.
Тема 2. Вирощування овочів за сучасними технологіями
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Виконання робіт у овочівництві на механізованих агрегатах,
використання передової агротехніки та технології.
Виконання операцій з обслуговування механізованих агрегатів для
висівання та садіння овочів сівалками, саджалками та розсадосадильними
машинами, обприскування, обпилення та поливання овочевих культур.

Виконання прийомів оброблення пестицидами овочевих культур
закритого та відкритого ґрунту.
Збирання врожаю різних овочевих культур механізованим способом.
Підготовка машин до роботи.
Збирання огірків, помідорів, ранньої і пізньої капусти. Збирання
цибулі.
Збирання коренеплодів, сортування і закладання на тимчасове
зберігання.
Дотримання безпеки праці та організації робочого місця.
Тема 3. Насінництво овочевих культур
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Відбір маточників і підготовка їх до садіння: пророщування, освітлення
і виставка насінників.
Догляд за насінниками. Розпушування ґрунту, підживлення. Боротьба з
шкідниками і хворобами. Додаткове запилення і внутрішньосортове
схрещування. Формування кущів. Апробація і сортова прочистка.
Збирання насінників. Підготовка до роботи машин для видалення
насіння. Обмолот, очистка і сортування насіння.
Збирання маточників овочевих культур, закладання їх на зберігання.
Дотримання безпеки праці та організації робочого місця.
ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці та
пожежної безпеки на підприємстві
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. Система управління
охороною праці, організація служби безпеки праці на підприємстві.
Використання засобів індивідуального та колективного захисту.
Структура підприємства й організація праці. Основні підрозділи, цехи
підприємства, технологічний процес вирощування, збирання, зберігання і
переробки овочевих культур, устаткування. Технічні служби, їхні задачі і
основні
функції.
Впровадження
автоматизованих
виробництв
і
ресурсозберігаючих технологій.
Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, у бригаді, на
робочому місці.
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки при виконанні
навчально-виробничих завдань під час виробничої практики на підприємстві.
Тема 2. Самостійне виконання робіт овочівника 5-го розряду (під
наглядом інструктора)
Самостійне виконання робіт (під наглядом інструктора, наставника) з
професії відповідно до кваліфікаційної характеристики овочівника 5-го
розряду та детальної програми, розробленої у навчальному закладі та
погодженої з відповідними технічними службами підприємства.

Застосування високопродуктивних інструментів, пристосувань,
агротехнічних прийомів і прогресивних методів праці новаторів
виробництва.
Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил
безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата
матеріалів і електроенергії.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього
устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з підприємствамизамовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Оброблення пестицидами овочевих культур закритого ґрунту.
2. Обприскування пестицидами овочевих культур відкритого ґрунту.
3. Обслуговування сівалки під час висівання овочевих культур.
4. Висаджування розсади на розсадосадильній машині.
5. Виконання робіт поливальника-шлангувальника.
6. Протруєння насіння овочевих культур.
7. Внесення в ґрунт органо-мінеральних сумішей, органічних та
мінеральних добрив.
8. Здійснює підготовку овочевої сівалки до роботи.
9. Здійснює підготовку до роботи картоплесаджалки.
10. Здійснює підготовку до роботи розсадосадильної машини.
11. Здійснює сортову прочистку насінників овочевих культур.
12. Здійснює підготовку до роботи обприскувача.
13. Здійснює підготовку до роботи протруювача.
14. Здійснює підготовку до роботи картоплезбирального комбайну.
15. Виконує підготовку до роботи машини для сушіння насіння.
16. Оброблення овочесховищ та овочів біологічними препаратами для
довготривалого зберігання.
17. Сортування овочів за ступенями зрілості відповідно до вимог якості
продукції.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

Кваліфікація: овочівник 5-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1. Сучасні культиваційні споруди.
2. Альтернативні способи обігріву культиваційних споруд.
3. Сучасну технологію вирощування овочевих культур.
4. Передову агротехніку та технологію виконання робіт на механізованих
агрегатах під час висівання та садіння овочів.
5. Газові суміші для довготривалого зберігання овочів.
6. Стандартизовані технології вирощування овочевих культур для сушіння і
зберігання.
7. Принцип роботи на сівалках, саджалках, розсадосадильних машинах.
8. Способи збирання врожаю (за допомогою тракторного візка чи платформи,
вибирання овочів комбайнами та спеціальними машинами).
9. Строки збирання овочів, придатних для вживання та для зимового
зберігання.
10. Застосування мультифункціональних біологічних препаратів для
підвищення врожайності овочевої продукції.
11. Використання малогабаритної техніки в підсобних господарствах.
12. Вимоги споживача до якості продукції овочівництва. Оцінку рівня якості
продукції. Шляхи підвищення якості продукції.
УМІЄ:
1. Виконувати роботи поливальника-шлангувальника.
2. Високопродуктивно використовувати машини та механізовані агрегати
під час виконання робіт з висівання, садіння, догляду за посівами
овочевих культур.
3. Виконувати роботу з догляду за посівами і захисту рослин від шкідників і
хвороб.
4. Впроваджувати інтегровані системи захисту овочевих рослин від
шкідників та хвороб.
5. Високопродуктивно використовувати машини та механізовані агрегати
під час збирання врожаю овочевих культур.
6. Виконувати роботу сортувальника овочевої продукції.

Перелік основних обов'язкових засобів навчання
Професія: 6111 Овочівник
(код, назва професії)

Кваліфікація: овочівник 5-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

№
з/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Найменування

2
Обладнання
Трактор
Плуг тракторний
Борони дискові
Борони зубові
Овочева сівалка
Розкидач мінеральних добрив
Картоплесаджалка
Оприскувач
Культиватор
Лупа складна кишенькова
Пінцет
Пробірки
Натуральні зразки
Зразки біопалива, комплект
Зразки ґрунтів, комплект
Зразки субстратів, комплект
Зразки овочів, комплект:
Колекція мінеральних добрив
Колекція насіння без етикеток
Колекція насіння з етикетками
Муляжі овочів, комплект
Гербарні зразки хвороб овочевих
культур, комплект
Колекції шкідників овочевих
культур, комплект
Інструмент
Сапа
Вила господарські
Лопати господарські
Бочки для приготування робочих
розчинів (мінеральних та
органічних)

Кількість на групу з 15 осіб
Для
індивідуального
користування

Для групового
користування

3

4

1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
3

1
2
1
5
1
1
1
1
1
15
15
45

1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
15
15
15
15
15
15
15
15

1

15

1
1
1
1

15
15
15
3

Примітка

5

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Відра
Оприскувач ручний
Ніж господарський
Носилки , візок для перевезення
Маркер
Прилади і пристрої
Ваги технічні
Лінійка вимірювальна
Термометр для вимірювання
температури ґрунту
Термометр для вимірювання
температури повітря

1
1
1
1

15
5
15
10
4

1
1
1

2
5
2

1

2
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