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Цей стандарт не може бути повністю чи частково  відтворений, 
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Загальні положення щодо реалізації ДСПТО 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікації) робітників з професії «Плодоовочівник» 1, 2, 3-

го розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 16 листопада 2011р.№1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з 

питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-

технічної освіти», статті 32 Закону України «Про професійно-технічну 

освіту» 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 1 розряд складає 478 годин, на 2 розряд – 466 годин, на 3 розряд – 

472 години.  

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 у слухача 

документа про присвоєння робітничої професії.  

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені 

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» та ін.). 

Освітньо-кваліфікаційна характеристики випускника складена на 

основі кваліфікаційної характеристики професії 6111 «Плодоовочівник» 

(Випуск №2 «Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними 

послуги», Розділ «Овочівництво» Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової 

політики України від 13 липня 2005 року № 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 29.12.2004р. №336. 
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Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних 

майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та 

безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-

технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального 

часу, відповідно варіативний компонент – від 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. 
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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 про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. 

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 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 про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка. 
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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 Плодоовочівник  

2. Кваліфікація – плодоовочівник 1-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  
основи агротехніки і технології вирощування овочевих та плодово-

ягідних культур, вирощуваних у даній зоні (підготовка ґрунту, висівання, 

садіння, догляд за посівами, насадженнями, збирання врожаю);  

терміни і техніку виконання робіт з вирощування плодово-ягідних 

культур та овочів у відкритому і закритому ґрунті;  

                  техніку, способи обрізування плодових культур, формування крон;      

основні районовані сорти, їх господарську характеристику (урожайність, 

терміни дозрівання, стійкість проти хвороб тощо); види добрив, способи і 

терміни їх внесення в ґрунт;  

                 види хвороб і шкідників сільськогосподарських культур, 

вирощуваних у даній зоні, способи боротьби з ними; види отрутохімікатів і 

правила їх зберігання та використання;  

                 чинні стандарти на овочеву і плодово-ягідну продукцію;  

                 правила сортування, пакування, транспортування плодово-ягідної 

та овочевої продукції, способи її переробки;  

                 основи економічної ефективності вирощування культур;  

                 правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту. 

Повинен уміти:  
          виконувати основні роботи з підготовки ґрунту до висівання і садіння 

сільськогосподарських культур (овочевих, плодових, ягідних, розсади);                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

підготовлювати і вносити у ґрунт органічні та мінеральні добрива;  

          виконувати роботи з вапнування ґрунту: підготовлювати і висівати або 

садити овочі, саджанці, сіянці плодово-ягідних культур;  

          виконувати всі роботи з догляду за овочевими чи плодово-ягідними 

культурами, боротьби із шкідниками та хворобами, підготовки 

отрутохімікатів для оброблення посівів і насаджень, збирання врожаю, із 

переробки овочів, плодів і ягід та зберігання продукції згідно з чинними 

стандартами; 

          додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги  
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Повинен: 
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце; 

дотримуватися  норм технологічного процесу;  

 не допускати браку в роботі;  

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

використовувати в разі необхідності засоби попередження й 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, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації 

осіб  

  5.1. При вступі  на навчання 

  Повна або базова загальна середня освіта.  

  5.2. Після  закінчення навчання 

  Повна або базова загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

«плодоовочівник 1-го розряду»;  без вимог до стажу роботи. 

 

 

6. Сфера професійного використання випускника  
Вирощування овочів, плодів і ягід. 

 

7. Специфічні вимоги 
7.1. Вік:  прийняття на роботу  після закінчення строку навчання  

здійснюється  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. 
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Типовий  навчальний  план  

 

Професія – 6111 Плодоовочівник 

Кваліфікація – плодоовочівник 1 розряду 

Загальний фонд навчального часу - 498 годин 
№ 

з/п 
Навчальні предмети Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 53 4 

1.1. Основи правових знань 15  

1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва 10  

1.3. Інформаційні технології 10 4 

1.4. Правила дорожнього руху 8  

1.5. Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 179 34 

2.1. Плодоовочівництво 64 14 

2.2. Основи землеробства і екології 28 10 

2.3. Шкідники і хвороби сільськогосподарських 

культур 

14 4 

2.4. Механізація сільськогосподарського 

виробництва 

26  

2.5. Зберігання і переробка сільськогосподарської 

продукції 

17 6 

2.6. Охорона праці 30  

3 Професійно-практична підготовка 239  

3.1. Виробниче навчання в навчальному 

господарстві 

120  

3.2. Виробнича практика 119  

4 Консультації 20  

5 Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжн(а поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання) 

7  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 478 38 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих  робітників за професією    6111  Плодоовочівник  

1 розряд 

1. Кабінети: 

- охорони праці;  

- інформаційних технологій; 

- плодоовочівництва;  

- механізації сільськогосподарського виробництва; 

- зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. 

2. Лабораторії: 
- плодоовочівництва. 
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Примітки: для підприємств, організацій , що здійснюють професійне 

навчання кваліфікованих робітників: 

 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх 

об’єднання; 

 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може 

здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця; 

 предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» 

вивчаються за згодою підприємств замовників кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи правових знань» 

 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 
 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Право-соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та ознаки 

правової держави 

1  

2. Конституційні основи України 4  

3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 1  

4. Господарство і право 1  

5. Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд 

господарчих спорів 

2  

6. Праця, закон і ми 2  

7. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

2  

8. Злочин і покарання 1  

9. Правова охорона природи. Охорона природи – 

невід'ємна умова економічного та соціального 

розвитку України 

1  

 Всього годин: 15  

 

Тема 1. Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської 

культури. Поняття та ознаки правової держави 

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 
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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 

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 
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Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-

людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього 

середовища. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно

-практичні 

роботи 

1 Галузева структура економіки України 1  

2 Структура і механізм функціонування ринкової 

економіки 
2  

3 Підприємство як форма діяльності в умовах 

ринкової економіки  
1  

4 Державна підтримка розвитку підприємства і 

підприємницької діяльності 
1  

5 Основи організації управління підприємством 1  

6 Кадри підприємства і продуктивність праці 1  

7 Виробнича діяльність підприємницьких структур. 

Ефективність використання виробничих фондів 
1  

8 Якість продукції та економічна ефективність 1  

9 Оплата праці 1  

 Всього годин 10  

 

 

Тема 1. Галузева структура економіки України 

Поняття суспільного поділу та його роль у формуванні галузей народного 

господарства і промисловості. 

Промисловість як основна ланка народного господарства, її значення у 

забезпеченні економічного росту. 

Поняття і класифікація галузей промисловості. 

Галузева структура промисловості України, показники, що її характеризують. 

Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури України. 

Закономірності розподілу виробничих сил. Територіальний розподіл праці. 

Розвиток агропромислового комплексу: показники та тенденції розвитку. 

 

Тема 2. Структура і механізм функціонування ринкової економіки 

Ринок як форма існування товарного виробництва. Сутність ринку і його 

роль, основні види ринку. 

Умови і принципи функціонування ринку. Ринкове саморегулювання і його 

функції. Ринкова інфраструктура та її склад (фондові, товарні, валютні 

біржі). Державне регулювання ринку. 

Конкуренція – рушійна сила економічного прогресу. 

Попит, пропозиція, ринкова ціна. Закони попиту і пропозиції. Ціна ринкової 

рівноваги. 
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Тема 3. Підприємство як форма діяльності в умовах ринкової економіки 

Підприємництво і ринок. Сутність підприємництва. Види 

підприємницької діяльності. Функції підприємництва. Закон України “Про 

підприємництво”. 

Організаційно–правові форми підприємництва: індивідуальне 

володіння, партнерства, корпоративні підприємства. 

 

Тема 4. Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької 

діяльності 

Національна програма сприяння розвитку підприємства в Україні. 

Правові акти про підприємства. Закони України «Про підприємство», 

«Про державну підтримку малого і середнього підприємства». 

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Статут 

підприємства. Колективний договір.  

Господарські товариства: економічні і правові основи їх діяльності.  

 Компанії, їх призначення та механізм  функціонування. 

 

Тема 5. Основи організації управління підприємством 

Поняття управління підприємством.  Три інструменти управління: 

ієрархія, культура, ринок. Як вони використовуються в управлінні сучасним 

підприємством. 

Сучасні принципи управління підприємством. 

Методи управління підприємством.  

Організаційні структури управління підприємством.  

Шляхи удосконалення підприємства.  

 

Тема 6. Кадри підприємства і продуктивність праці 

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу 

підприємства. Кадрова політика та система управління персоналом. Ринок 

праці, особливості його формування та регулювання. 

Фактори, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу 

кадрів підприємства. Сучасні методи підготовки кадрів. Служба зайнятості в 

Україні. Підготовка та перепідготовка кадрів. Удосконалення системи 

професійно-технічного навчання. 

Показники продуктивності праці та методи її вимірювання. Планування 

продуктивності праці на підприємстві.  

 

Тема 7. Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність 

використання виробничих фондів 

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Технологія 

виробництва. Технічна безпека виробництва. Показники виробничої 

діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції. 

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання. 

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура 

основних виробничих фондів. 
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Облік і оцінка основних фондів. 

Показники зношення основних фондів. 

Показники руху основних фондів.  

Амортизація основних фондів. 

Виробнича потужність підприємства, її зміст і методи визначення. 

Шляхи підвищення ефективності виробничої  діяльності підприємства. 

 

Тема 8. Якість продукції та економічна ефективність 
Поняття якості продукції, необхідності її поліпшення. Показники 

якості. 

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості. Сертифікація 

продукції. 

Економічна ефективність підвищення якості продукції. Шляхи 

забезпечення виробництва високоякісної продукції.  

 

Тема 9. Оплата праці 

Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи.   

Тарифна система оплати праці. 

Нові форми оплати праці, бригадний підряд, участь в прибутку. 

Планування фонду оплати праці. 

Державна політика оплати праці. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 
 

№ 

з/п Тема 
Кількість годин  

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Інформація та інформаційні технології 2  

2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології 4 2 

3. Мережні системи та сервіси 4 2 

 Всього годин: 10 4 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

Поняття про інформацію та інформаційні технології. 

 

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 

Програми 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. 

POWERPOINT. 
 

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 Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції. 

Основні мережні сервіси. Браузери. 

Лабораторно-практичні роботи 
1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).  

2. Створення публікації «Інновації в професії». 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Правила дорожнього руху» 

 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Закон України «Про дорожній рух». Загальні 

положення,  визначення 
1 - 

2 Обов’язки та права пасажирів і пішоходів 1 - 

3 Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, 

які керують гужовим транспортом і погоничів 

тварин 

1 - 

4 Регулювання дорожнього руху 1 - 

5 Рух транспорту та безпека пішоходів і 

пасажирів 
1 - 

6 Особливі умови руху 1 - 

7 Надання першої медичної допомоги під час 

дорожньо-транспортних випадків 
1 - 

8 Відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху 
1 - 

Усього годин: 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, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, 

прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений 

пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. 

Визначення цих термінів. 
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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. Як очікувати автобус, 

тролейбус, трамвай, автомобіль-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 
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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 медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних 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. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Плодоовочівництво» 
 

№ 

з/п 

Розділ, тема Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

І Плодівництво і декоративне садівництво   

1. Вступ у плодівництво 1 - 

2. Загальні питання плодівництва 8 4 

3. Розмноження плодових і ягідних рослин і 

вирощування саджанців 

4 - 

4. Плодовий сад і декоративне садівництво 7 2 

5. Ягідні культури 4 2 

ІІ Овочівництво   

1. Вступ в овочівництво 1 - 

2. Загальні питання овочівництва 7 - 

3. Овочівництво відкритого ґрунту 20 2 

4. Овочівництво закритого ґрунту 12 4 

 Усього годин: 64 14 

 

РОЗДІЛ І . Плодівництво і декоративне садівництво 

 

Тема 1. Вступ у плодівництво 
Історія розвитку плодівництва. Завдання і зміст розділу «Плодівництво 

і декоративне садівництво». Розвиток плодівництва як науки. Перспективи 

розвитку плодівництва. Зони плодівництва в Україні. 

 

Тема 2. Загальні питання плодівництва 

Класифікація плодових культур. Зерняткові породи. Кісточкові породи. 

Горіхоплідні культури. Ягідні культури. Найбільш поширені їх сорти.  

Ботанічна класифікація плодових і ягідних культур. Морфологічні 

ознаки та біологічні особливості плодових і ягідних культур.   

 

Лабораторно-практичні роботи  

1. Будова плодового дерева. 

Вивчення будови плодового дерева яблуні. Вивчення будови плодових 

гілок. Вивчення і опис плодової і ростової бруньок. Вивчення і опис будови 

плодів яблуні, вишні. Замалювати будову плодового дерева, гілки, плодів. 

Навчитись визначати порядок гілкування і вік плодового дерева. 

2. Сорти плодових і ягідних культур 

Вивчення сортових ознак яблуні,  груші, черешні, сливи, абрикоса,  

суниці, смородини  за відповідними  ознаками сорту. 
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Тема 3. Розмноження плодових і ягідних рослин і вирощування 

саджанців 

Вегетативне розмноження. Статеве розмноження. Вирощування 

садивного матеріалу  суниці, малини, смородини, аґрусу, порічок. 

Застосування агроволокна при вирощуванні садивного матеріалу. 

 

Тема 4. Плодовий сад і декоративне садівництво 

Вибір місця під сад. Організація території саду. Підбір і розміщення 

порід і сортів.   

Строки і способи посадки плодових дерев. Післяпосадковий догляд за 

садом. Вимоги  молодих плодових дерев до умов агротехніки. Обробіток 

ґрунту в молодому  саду. Застосування краплинного зрошення. 

Системи утримання ґрунту в саду. Норми, строки і способи внесення  

добрив. Вплив екологічних факторів на засвоєння поживних речовин.  

Класифікація крон плодових дерев. Формування крон. Обрізування 

плодоносних дерев. 

Догляд за штамбом плодового дерева. Догляд за врожаєм. Організація і 

техніка збирання врожаю.   

Значення декоративного садівництва. Формове садівництво. Газони, їх 

призначення і види. Квітникарство відкритого ґрунту. Квітникарство 

закритого ґрунту. Кімнатне квітникарство.  

 

Лабораторно-практичні роботи  

1. Посадка плодових дерев. 

Викопування ям для посадки дерев. Внесення в ями добрив. Підготовка 

саджанців до садіння. Садіння саджанців. 

 

Тема 5. Ягідні культури 

Вибір місця під посадку. Садіння та догляд за насадженнями. Збирання 

врожаю. Особливості застосування агроволокна при вирощуванні ягідних 

культур. 

 

Лабораторно-практичні роботи  

1. Садіння саджанців ягідних культур. 

Вибір схеми садіння. Підготовка саджанців до садіння. Садіння саджанців. 

 

РОЗДІЛ ІІ. ОВОЧІВНИЦТВО 

 

Тема 1. Вступ в овочівництво 

Завдання і зміст розділу «Овочівництво». Роль продукції овочівництва 

в харчуванні людини. Історія розвитку овочівництва. Екологічне 

овочівництво. 

Концентрація і спеціалізація овочівництва. Розширення асортименту 

овочевих культур.  
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Наукові основи сучасних агротехнологій овочівництва. Світовий досвід 

впровадження агротехнологій. Сучасні тенденції в овочівництві із 

застосуванням краплинного зрошення, фертигації, короткоротаційних 

сівозмін, малогабаритної техніки, сівалок точного висіву, агроволокна, 

чорних мульчуючих плівок, тощо.  

 

Тема 2. Загальні питання овочівництва 

Класифікація овочевих культур. Ріст і розвиток  овочевих культур. 

Способи  розмноження овочевих культур. Відношення овочевих  культур до 

умов зовнішнього середовища. Строки і способи сівби та садіння овочевих 

культур. Норми висіву насіння і глибина його загортання. 

Суть розсадного методу вирощування овочевих культур. Посів насіння 

та догляд за розсадою. Вік розсади і площа живлення. Загартування розсади. 

Вирощування розсади у відкритому ґрунті. Застосування агроволокна при 

вирощуванні розсади. 

Основні агротехнічні прийоми догляду за овочевими культурами: 

боронування, мульчування, рихлення міжрядь, підгортання, проріджування, 

зрошення, боротьба з шкідниками, хворобами і бур’янами. Обґрунтування 

систем заходів догляду за овочевими культурами та їх новітнє технічне 

забезпечення. Строки і способи збирання  врожаю. 

 

Тема 3. Овочівництво відкритого ґрунту 

Білоголова капуста. Морфологія, сорти і особливості вирощування 

капусти і збирання врожаю. Новітні технології вирощування. Конвеєрне 

вирощування білоголової капусти. 

Морква і столові буряки. Морфологія, основні районовані сорти 

культур. Строки і способи посіву  та  догляд за посівами. Збирання врожаю. 

Новітні технології вирощування. Технологія прямого збирання врожаю. 

Цибуля та часник. Морфологія, основні районовані сорти культур.  

Технологія вирощування цибулі-ріпки, часнику. Новітні технології 

вирощування цибулі-ріпки та часнику.  

Плодові овочеві культури родини пасльонових. Морфологія, сорти і 

особливості вирощування культур родини пасльонових. Технологія прямого 

збирання врожаю. 

Плодові овочеві культури родини гарбузових. Морфологія, основні 

районовані сорти і технологія вирощування культур родини гарбузових. 

Технологія вирощування гарбузових на опорній системі, із застосуванням 

краплинного зрошення, чорної мульчуючої плівки, агроволокна. Технологія 

вирощування огірка для одноразового комбайнового збирання. Технологія 

прямого збирання врожаю.  

Бобові овочеві культури. Морфологія, сорти і особливості 

вирощування. Новітні технології вирощування. 

Зеленні овочеві культури. Морфологія, сорти і особливості 

вирощування. Новітні технології вирощування. 
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Багаторічні овочеві культури. Морфологія, сорти і особливості 

вирощування. Новітні технології вирощування. 

Картопля рання. Морфологія, сорти і особливості вирощування. 

Новітні технології вирощування. 

 

Лабораторно-практичні роботи  

1. Сорти овочевих культур. Вивчення основних районованих і 

перспективних сортів овочевих культур. 

 

Тема 4. Овочівництво закритого ґрунту 

Історія розвитку та сучасний стан  овочівництва закритого ґрунту. 

Види і конструкції споруд закритого ґрунту.   

Види і способи обігріву споруд закритого ґрунту. Тепличні ґрунти і 

субстрати. 

Огірки, основні районовані сорти і гібриди. Вирощування огірків в 

закритому ґрунті. Збирання врожаю. 

Помідори, основні районовані сорти і гібриди. Вирощування помідорів 

в закритому ґрунті. Збирання врожаю. 

Малопоширені, зеленні та вигонкові овочеві культури, морфологія, 

сорти і особливості вирощування в спорудах закритого ґрунту.  

Лабораторно-практичні роботи 

1. Вигонка цибулі. 

Ознайомлення з технікою виконання робіт з вигонки цибулі на перо. 

2. Підготовка теплиці до експлуатації. 

Ознайомлення з основними прийомами підготовки теплиці до 

експлуатації. 

Очищення теплиці від рослинних решток. Промивка скла теплиці. 

Засипання ґрунтосуміші. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи землеробства і екології» 
 

№  

з/п 
Тема   

Кількість годин 

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Вступ 1  

2. Ґрунти і їх родючість 4 2 

3. Бур’яни і заходи боротьби з ними 4 2 

4. Обробіток ґрунту  6 2 

5.  Основні заходи боротьби з ерозією ґрунтів  2  

6. Добрива і їх застосування 4 2 

7. Сівозміни і їх класифікація 4 2 

8. Зрошення і осушення земель 2  

9. Охорона навколишнього середовища 1  

 Усього годин: 28 10 
 

Тема 1. Вступ 

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. Вплив екологічних факторів на родючість ґрунтів. 

Поняття про склад ґрунту, його три основні фази. 

Поняття про склад ґрунтів за механічним складом. 

Загальні фізичні та фізико-механічні властивості ґрунту. 

Водні, повітряні та теплові властивості ґрунту. 

 

Лабораторно-практичні  роботи 

1. Вивчення ґрунтових профілів. Визначення механічного складу 

ґрунту. 

 

Тема 3. Бур’яни і заходи боротьби з ними 

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. 
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Лабораторно-практичні роботи 

1. Ознайомлення з біотипами бур’янів. Облік забур’яненості полів. 

 

Тема 4. Обробіток ґрунту 

Основні завдання обробітку ґрунту. Оранка – основний вид обробітку 

ґрунту. Поверхневий обробіток ґрунту. 

Обробіток ґрунту при закладанні плодового розсадника. 

Обробіток ґрунту в саду. 

Обробіток ґрунту під овочеві культури. 

 Наукові підходи і тенденції вдосконалення обробітку ґрунту. Сучасні 

системи обробітку ґрунту під овочеві культури та особливості їх 

використання. Органічне землеробство. Система обробітку No-Till. Система 

точного землеробства. Ефективність та доцільність впровадження конкретної 

системи обробітку ґрунту залежно від ґрунтово-кліматичних умов зони. 

Новітнє технічне забезпечення елементів теперішніх агротехнологій 

вітчизняного та зарубіжного виробництва. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Складання системи обробітку ґрунту під овочеві культури у 

відкритому 

грунті. Складання системи обробітку ґрунту в молодому саду. 

 

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. Строки і способи їх внесення. Способи внесення 

добрив сучасними технічними засобами. Особливості локального та 

рядкового внесення добрив. Добрива нового покоління, що виробляються 

методом біологічної ферментації та вермикультивування. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Вивчення і визначення мінеральних добрив по колекціях і 

натуральних зразках. 

 

Тема 7. Сівозміни і їх класифікація 

Поняття про сівозміну та її значення. 

Принципи побудови сівозмін. Класифікація сівозмін. 

 

Лабораторно-практичні роботи 
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1. Вивчення польових та спеціальних сівозмін відносно ґрунтово-

кліматичних зон. Складання чергування культур в польовій і овочевій 

сівозміні. 

 

Тема 8. Зрошення і осушення земель 

Режим зрошення. Норми і строки поливів плодових та овочевих 

культур. Осушення перезволожених земель. Краплинне зрошення. 

 

Тема 9. Охорона навколишнього середовища 

Необхідність охорони навколишнього середовища. Охорона 

атмосферного повітря, ґрунту, рослинності, водоймищ, надр землі. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Шкідники і хвороби сільськогосподарських культур» 
 

№  

з/п 
Тема   

Кількість годин 

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Основні шкідники сільськогосподарських 

культур та заходи боротьби з ними. 

6 2 

2. Хвороби сільськогосподарських культур та 

заходи боротьби з ними. 

6 2 

3. Комплекс методів захисту рослин. 2  

 Усього годин: 14 4 
 

Тема 1. Основні шкідники сільськогосподарських культур і заходи 

боротьби з ними 

Поняття про захист рослин. Основні завдання захисту рослин. Прогноз 

появи основних шкідників. Втрати, що наносяться шкідниками. 

Сучасні методи захисту рослин, їх економічна ефективність. 

Основні групи шкідників, їх видовий склад. Шкідники плодових, 

ягідних та овочевих культур, характер їх пошкоджень та заходи боротьби з 

ними.  

 

Лабораторно-практичні  роботи 

1. Ознайомлення із загальною будовою тіла комах. Ознайомлення з 

основними шкідниками плодових, ягідних та овочевих культур по колекціях і 

натуральних зразках. 

 

Тема 2. Хвороби сільськогосподарських культур та заходи боротьби з 

ними 

Основні групи хвороб плодових, ягідних та овочевих культур, заходи 

боротьби з ними. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Вивчення будови тіла гриба. Ознайомлення з основними хворобами 

плодових, ягідних та овочевих культур за гербарними зразками. 

Ознайомлення з основними пестицидами для боротьби із шкідниками і 

хворобами сільськогосподарських культур. 

 

Тема 3. Комплекс методів захисту рослин 

Основні методи захисту сільськогосподарських рослин від шкідників і 

хвороб. Асортимент хімічних засобів захисту рослин. Особливості 

використання препаратів, що викликають «зелений ефект» та адювантів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Механізація сільськогосподарського виробництва» 

 
№ 

з/п 

Тема Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Механізація обробітку ґрунту і робіт по догляду 

за посівами і посадками 

4 - 

2. Механізація внесення добрив 2 - 

3. Механізація посіву 2 - 

4. Механізація садіння розсади 2 - 

5. Механізація садіння картоплі 2 - 

6. Механізація робіт по захисту рослин від 

шкідників, хвороб і бур’янів 

2 - 

7. Механізація поливу. 2  

8. Механізація збирання врожаю 6 - 

9. Механізація збирання, обмолоту та 

відокремлення насіння з насінників, сушіння, 

очищення і сортування насіння 

2 - 

10 Механізація робіт в закритому ґрунті 2 - 

 Усього годин: 26 - 
 

Тема 1. Механізація обробітку ґрунту і робіт по  догляду за посівами і 

посадками 

Плуги, їх призначення, класифікація, будова. Призначення, види і 

загальна будова лущильників і борін. Призначення, класифікація і загальна 

будова культиваторів. Вимоги охорони праці при виконанні робіт з 

механізації обробітку ґрунту. Спеціальні агрегати. Комбіновані агрегати. 

Малогабаритні агрегати. 

 

Тема 2. Механізація внесення добрив 

Розкидачі органічних добрив. Їх призначення, класифікація, загальна 

будова і принцип роботи. Машини для внесення мінеральних добрив. Їх 

призначення, загальна будова і принцип роботи. Малогабаритні агрегати. 

Вимоги охорони праці при виконанні робіт з механізації внесення добрив. 

 

Тема 3. Механізація посіву 

Вимоги до машин для посіву овочевих культур. Призначення, загальна 

будова і принцип роботи овочевої сівалки. Сівалки точного висіву. Вимоги 

охорони праці при виконанні робіт з механізації посіву. 
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Тема 4. Механізація садіння розсади 

Призначення, будова, принцип роботи розсадосадильної машини. 

Вимоги охорони праці при виконанні робіт з механізації садіння розсади. 

 

Тема 5. Механізація садіння картоплі 

Призначення і типи картоплесаджалок. Загальна будова і принцип 

роботи картоплесаджалки. Малогабаритні агрегати. Вимоги охорони праці 

при виконанні робіт з механізації садіння картоплі. 

 

Тема 6. Механізація робіт по захисту рослин від шкідників, хвороб і 

бур’янів 

Класифікація машин для боротьби з хворобами і шкідниками. 

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 7. Механізація поливу 

Агротехнічні вимоги до машин. Способи поливу та їх характеристика. 

Машини для нарізування зрошувальних каналів. 

 

Тема 8. Механізація збирання врожаю 

Машини для збирання врожаю овочевих культур. Призначення, 

загальна будова і принцип роботи машин для збирання врожаю овочевих 

культур. Матеріальне і технологічне забезпечення технологій прямого 

збирання врожаю овочевих культур. Вимоги охорони праці при виконанні 

робіт з механізації збирання врожаю. 

 

Тема 9. 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 10. Механізація робіт в закритому ґрунті 

Агротехнічні вимоги до машин, що використовуються в закритому 

ґрунті. Машини для різних типів культиваційних споруд, їх призначення і 

принцип роботи. Вимоги охорони праці при виконанні робіт з механізації 

робіт в закритому ґрунті. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Зберігання і переробка сільськогосподарської продукції» 
 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Основні завдання зберігання і переробки 

плодів, ягід і овочів 

2 - 

2.  Процеси, які відбуваються в плодах, ягодах і 

овочах при зберіганні 

2 - 

3.  Зберігання свіжих плодів , ягід і овочів 5 2 

4.  Первинна переробка плодів, ягід і овочів 4 2 

5.  Організація пункту первинної переробки 4 2 

 Всього годин: 17 6 

 

Тема 1. Основні завдання зберігання і переробки плодів, ягід і овочів 

Значення, основні правила технологічно-вірного зберігання і переробки 

плодів, ягід і овочів для цілорічного забезпечення населення. Вимоги до 

якості продукції, що закладається на різні терміни зберігання. 

 

Тема 2.Процеси, які відбуваються в плодах, ягодах і овочах при 

зберіганні 

Біохімічні, фізіологічні і фізичні зміни, що відбуваються в плодах, 

ягодах в період їх дозрівання і після закладання на зберігання. 

Дія низьких та високих температур, дихання, пітніння, випаровування 

вологи, природні втрати. 

 

Тема 3.Зберігання свіжих плодів, ягід і овочів 

Тимчасове зберігання плодів, ягід і овочів до їх реалізації. Зберігання 

продукції під накриттям, в холодильниках, ангарах. Значення агротехніки 

вирощування плодових і овочевих культур для тривалого зберігання. 

Контроль за зберіганням. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Ознайомлення із чинними стандартами на свіжі плоди, ягоди і овочі. 

 

Тема 4. Первинна переробка плодів, ягід і овочів 

Способи переробки  плодів, ягід і овочів (фізичний, біохімічний, 

хімічний). Консервування плодів цукром. Консервування швидким 

заморожуванням. Види тари, її підготовка. Затарювання продукції. Чинні 

стандарти і ТУ на продукцію. Сушіння плодів, ягід і овочів. 

 

Лабораторно-практичні роботи  

1. Підготовка плодів, ягід і овочів до сушіння. 
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Тема 5. Організація пункту первинної переробки 

Організація в фермерських господарствах, агрофірмах тощо пункту з 

первинної переробки плодів, ягід і овочів на досвіді передових господарств. 

Обладнання сушарки. Вимоги до посуду. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Ознайомлення з обладнанням, тарою, засобами механізації пункту 

переробки плодово-ягідної та овочевої продукції. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 
№ 

з/п  
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Правові та організаційні основи охорони праці 

 
4 

- 

2 Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія безпеки 

праці. Організація роботи з охорони праці 

 

8 

- 

3 Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 

 

4 

- 

4 Основи електробезпеки 

 
4 

- 

5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 

 

4 

- 

6 Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
6 

- 

 Усього годин: 30 - 

 

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 щодо вивчення предмета при 

підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон 

України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про 

охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України 

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Закон України «Про колективні договори і угоди». 

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на 

охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний 

договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під 

час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі 
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умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за 

порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових 

актів з охорони праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і 

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і 

посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників 

засобами індивідуального та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і 

здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання 

і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних 

захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та 

захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, 

методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи охорони праці в галузі. Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Загальні питання охорони праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з охорони праці. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час 

проведення робіт за професією плодоовочівник. 

Виробничий травматизм. Запобігання виробничому травматизму на 

робочому місці, безпечні способи виконання робіт плодоовочника. Причини 

виробничого травматизму. Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві. Порядок складання акта про нещасний випадок. Відповідальність 

за порушення правил експлуатації обладнання. Дії обслуговуючого персоналу 

в аварійній ситуації. 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Вимоги безпеки праці при 

експлуатації машин. Зони безпеки та їх огородження. Об’єктивні засоби 
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захисту. Суб’єктивні засоби захисту. Світлова та звукова сигналізація. 

Попереджувальні надписи, сигнальне фарбування. 

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального 

захисту. Захист від шуму. Захист від пилу. Захист від газу. Захист від вібрації. 

Захист від несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих 

приміщень. 

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці 

плодоовочівника, порядок їх використання. Правила догляду за 

устаткуванням й інструментами, їх безпечна експлуатація.  

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які 

характерні для професії плодоовочівник.  

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та 

умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх 

умов в процесі праці (почуття, втримання, 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 нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання будівель і споруд. 

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. 

Особливості безпеки праці плодоовочівника. Можливі наслідки 

недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт. 

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з 

підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі. 

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил 

використання відкритого вогню і електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил 

використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 

відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні 

властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 
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Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту 

об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для 

пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, 

будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах 

галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних 

значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами 

хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і 

тяжкості наслідків аварій від кількості, 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, неорганізованих газових 

викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та 

їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

струму на організм людини. Фактори, які 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 напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична 

напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 
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Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

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. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, 

іонізуючі випромінювання тощо), 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. 

Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

Вимоги до опалення, вентиляції та 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 працюючих неповнолітніх, осіб віком до 

21року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, 

доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо 

інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, 

припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування. 

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з 

носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. 

Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та 

штучного дихання. 
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Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. 

Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), 

щоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних 

опіках, опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 

Підсумкова атестація.  

 



 41 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 

Професія - Плодоовочівник 

Кваліфікація – 1 розряд 

№ 

п/п 

Тема Кіль-ть 

годин 

 

1. Виробниче навчання в навчальному господарстві 

 

1. Вступне заняття 6 

Плодівництво і декоративне садівництво 

2. Догляд за плодовим садом. Збирання  урожаю 6 

3. Догляд за ягідними кущами, збирання  урожаю 6 

4. Підготовка плодового саду до зими 6 

5. Закладання плодового саду і ягідних плантацій 12 

6. Роботи по декоративному садівництву 6 

7. Догляд за рослинами в розсадниках 6 

8. Викопування і зберігання підщеп і саджанців 6 

9. Осінні роботи на ягідних плантаціях 6 

Овочівництво 

10. Підготовка теплиць та інших споруд закритого ґрунту до 

вирощування овочевих культур 

6 

11. Збирання  урожаю 12 

12. Посів і висаджування овочевих культур у відкритому 

ґрунті 

6 

13. Вирощування розсади  

12 

    14.  Вирощування овочевих культур в закритому  ґрунті 12 

   15. Найпростіша переробка овочів 12 

Всього годин:   120 

ІІ. Виробнича практика 

1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки на підприємстві 

7 

2. Самостійне виконання робіт плодоовочівника 1 розряду  112 

 Кваліфікаційна пробна робота  
 Всього годин: 119 

 Разом:  239 
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 І .  Виробниче навчання в навчальному господарстві  

Тема 1. Вступне заняття 

Ознайомлення із освітньо-кваліфікаційною характеристикою 

плодоовочівника 1 розряду, етапами професійного росту і трудового 

становлення робітника. 

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. 

Ознайомлення з вимогами безпеки праці і пожежної безпеки  в 

навчальних майстернях та  господарстві.  

 

Плодівництво і декоративне садівництво 

 

Тема 2. Догляд за плодовим садом. Збирання  урожаю 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.  

Вправи:  

Догляд за плодовими деревами: підживлення, полив, розпушування 

міжрядь, встановлення підпор. Знімання та пакування плодів різних строків 

достигання.  

  

Тема 3. Догляд за ягідними кущами, збирання урожаю 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.  

Вправи:  

Догляд за ягідними кущами. Збирання  урожаю ягідних культур.  

 

Тема 4. Підготовка плодового саду до зими 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.  

Вправи:  

Знімання та дезінфекція чатал. 

Догляд за штамбами плодових дерев і міжрядь. 

Боротьба із шкідниками і хворобами. Захист дерев від гризунів на зиму і 

підготовка ділянки під закладення нового саду. 

 

Тема 5. Закладання плодового саду та ягідних плантацій 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.  

Вправи:  

Розбивання території під плодовий сад. Копання ям. Внесення 

органічних і мінеральних добрив. Підготовка плодових саджанців до 

посадки, їх висаджування,  післясадивний догляд за ними.  

Розбивка території під ягідну плантацію. Копання ям. Підготовка 

саджанців кущів до посадки, їх висаджування. Післясадивний догляд за 

саджанцями. 
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Тема 6. Роботи по декоративному садівництву 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.  

Вправи:  

Вибір місця під сівбу квіткових культур. Роботи з сівби, пікіровки та 

живцювання  квіткових культур в закритому і відкритому ґрунті. 

Влаштування газонів.  

 

Тема 7. Догляд за рослинами в розсадниках 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.  

Вправи:  

Догляд за сіянцями, саджанцями і живцями на відведеній ділянці.  

 

Тема 8. Викопування і зберігання підщеп і саджанців 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.  

Вправи:  

Викопування підщеп і саджанців плодових і ягідних культур. 

Сортування, прикопування підщеп та саджанців плодових і ягідних культур. 

Захист прикопаних рослин від пошкоджень гризунами.  

 

Тема 9. Осінні роботи на ягідних плантаціях 

 Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.  

Вправи:  

Обрізування стебел малини, що відплодоносили, підготовка малини до 

зимового періоду. Очищення ділянок суниць. 

 

 

Овочівництво 

 

Тема 10. Підготовка теплиць та інших споруд закритого ґрунту до 

вирощування овочевих культур 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.  

Вправи:  

Очищення і дезінфекція теплиць та інших споруд закритого  ґрунту. 

Підготовка інвентарю до роботи. Підготовка ґрунтів і біопалива, закладання 

біопалива в парники. 

 

Тема 11. Збирання урожаю 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.  

Вправи:  

Роботи по збиранню урожаю різних овочевих культур і картоплі. 

Збирання коренеплодів, їх сортування і закладання на тимчасове зберігання в 

бурти. 

 

Тема 12. Посів і висаджування овочевих культур у  відкритому ґрунті 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.  
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Вправи:  

Підготовка ділянки до сівби насіння. Сівба насіння, висаджування 

цибулин овочевих культур. Проведення допоміжних заходів по догляду за 

посівами. 

 

Тема 13. Вирощування розсади 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.  

Вправи:  

Приготування грунтосуміші для горщиків і поживних кубиків. 

Вирощування розсади капусти, томатів, перцю, баклажанів та інших культур 

в торфоперегнійних горщиках і без них.  

Догляд за розсадою. Боротьба з її хворобами і шкідниками, вибирання і 

сортування розсади. 

 

Тема 14. Вирощування овочевих культур в закритому  ґрунті 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.  

Вправи:  

Висаджування цибулі та сівба зеленних культур. 

Збір врожаю овочевих культур, сортування і пакування овочів. 

 

Тема 15. Найпростіша переробка овочів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.  

Вправи:  

Підготовка тари до засолювання, маринування і квашення. Підготовка 

овочів: сортування, миття, подрібнення сировини.   

Квашення капусти. Соління огірків та інших овочів. Маринування 

овочів. 
 

 

ІІ .  ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА  
 

Тема 1.Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці і 

пожежної безпеки на підприємстві 

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. 

Структура виробництва й організація праці.  

Основні підрозділи підприємства, технологічний процес вирощування , 

збирання, зберігання і переробки овочевих та плодово-ягідних 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. Система керування охороною праці. Організація служби 

безпеки праці на підприємстві.  

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки при виконанні 

навчально-виробничих завдань під час виробничої практики на виробництві. 

Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту. 
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Тема 2.Самостійне виконання робіт плодоовочівника 1 розряду 

Самостійне  виконання робіт (під наглядом інструктора, наставника) з 

професії у відповідності з освітньо-кваліфікаційною характеристикою на 1 

розряд згідно технічної документації.  

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 

замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.  

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 
Приклади робіт 

1. Роботи в плодовому саду. 

2. Збирання врожаю плодових і ягідних культур. 

3. Збирання урожаю овочевих культур. 

4. Догляд за ягідниками. 

5. Закладання плодового саду і ягідних плантацій. 

6. Сівба та пікірування квіткових культур.  

7. Живцювання та висаджування квіткових культур. 

8. Влаштування газонів. 

9. Сівба, висаджування овочевих культур у відкритому ґрунті та догляд за 

ними.  

10. Вирощування овочевих культур та розсади в закритому  ґрунті. 

11. Закладання овочів та плодів на зберігання. 

12. Догляд за рослинами в розсадниках. 

13. Найпростіша переробка овочів. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

Професія – 6111 Плодоовочівник  
                         (код, назва професії) 

Кваліфікація – 1 розряд_________________  
                                (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Біологічні і морфологічні особливості овочевих, плодових і ягідних 

культур. 

2. Ботанічний склад і групування плодових і ягідних культур. 

3. Основні районовані сорти плодових і ягідних культур, їх господарську 

характеристику. 

4. Біологічні особливості розмноження плодових культур. 

5. Технологію вирощування садильного матеріалу ягідних культур. 

6. Технологію закладання плодового саду. 

7. Систему догляду за молодим і плодоносним садом. 

8. Основи декоративного садівництва і квітникарства. 

9. Технологію вирощування ягідних культур. 

10. Технологію вирощування розсади овочевих культур у відкритому 

ґрунті. 

11. Строки і способи сівби і садіння, норми висіву овочевих культур. 

12. Основні агротехнічні прийоми догляду за овочевими культурами у 

відкритому ґрунті. 

13. Строки і способи збирання врожаю овочевих культур у відкритому 

ґрунті. 

14. Технологію вирощування білоголової капусти, столових буряків, 

моркви, цибулі-ріпки, багаторічних овочевих культур, плодових 

овочевих культур родини пасльонових, гарбузових, бобових, зеленних, 

ранньої картоплі. 

15. Види та конструкції споруд закритого ґрунту та підготовку їх до 

експлуатації. 

16. Технологію вирощування огірків, помідорів, малопоширених, зеленних 

та вигонкових овочевих культур в спорудах закритого ґрунту. 

17. Поняття про ґрунт та його родючість. 

18. Класифікацію бур’янів та заходи боротьби з ними. 

19. Завдання та способи обробітку ґрунту. 

20. Основні типи ґрунтової ерозії та особливості захисту від неї. 

21. Класифікацію, строки та способи внесення добрив. 

22. Поняття про сівозміни та їх класифікацію. 

23. Режими, норми і строки поливів плодових, ягідних та овочевих 

культур. 

24. Способи зрошення та осушення перезволожених земель. 

25. Основи охорони навколишнього середовища. 
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26. Основні групи шкідників та хвороб сільськогосподарських культур та 

заходи боротьби з ними. 

27. Види пестицидів, правила їх зберігання та використання. 

28. 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, 

очищення та сортування насіння, механізації робіт в закритому ґрунті. 

29. Основні завдання зберігання і переробки плодів, ягід і овочів. 

30. Процеси, які відбуваються в ягодах і овочах при зберіганні. 

31. Основи зберігання свіжих плодів, ягід і овочів. 

32. Правила сортування, пакування,  транспортування плодово-ягідної та 

овочевої продукції, 

33. Способи переробки плодів, ягід і овочів (консервування, соління, 

квашення, сушіння). 

34. Організацію пункту первинної переробки. 

35. Основи економічної ефективності вирощування культур. 

36. Правові та організаційні основи охорони праці, безпеку праці у 

плодоовочівництві, основи пожежної та електробезпеки, основи гігієни 

праці та виробничої санітарії, надання першої медичної допомоги у 

разі нещасних випадків. 

 

ВМІЄ: 

1. Організувати робоче місце. 

2. Дотримуватись вимог безпеки праці в плодоовочівництві, 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 плодовим садом (розпушування 

ґрунту, підживлення, полив, захист від шкідників і хвороб, 

встановлення підпор). 

4. Виконувати роботи по догляду за ягідними кущами (розпушування 

ґрунту, підживлення, полив). 

5. Виконувати роботи на ягідних плантаціях (обрізування стебел, 

підготовка до зимового періоду). 

6. Виконувати роботи по догляду за рослинами в розсаднику. 

7. Виконувати роботи по декоративному садівництву. 

8. Виконувати роботи по закладанню плодового саду та ягідних 

плантацій. 

9. Проводити зимові роботи в плодовому саду. 

10. Виконувати роботи по підготовці теплиць та інших споруд закритого 

ґрунту до вирощування овочевих культур (очищення, дезінфекція, 

підготовка та закладання ґрунтів та біопалива). 



 48 

11. Виконувати роботи по збиранню, сортуванню та закладанню на 

зберігання урожаю овочевих культур. 

12. Виконувати роботи по вирощуванню розсади овочевих культур. 

13. Виконувати роботи по вирощуванню овочевих культур у закритому 

ґрунті (підготовка насіння до посіву, посів та посадка зеленних 

культур, цибулі). 

14. Виконувати роботи по збиранню, сортуванню та пакуванню помідорів, 

огірків, кабачків, ранньої капусти, перцю. 

15. Підготовлювати і вносити в грунт органічні і мінеральні добрива. 

16. Виконувати основні роботи з підготовки ґрунту до посіву і посадки 

овочевих культур. 

17. Проводити посів і посадку овочевих культур у відкритому ґрунті. 

18. Виконувати роботи по боротьбі з хворобами та шкідниками овочевих 

культур. 

19. Виконувати роботи з найпростішої переробки овочів при їх квашенні, 

солінні, маринуванні, сушінні. 
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Перелік основних обов'язкових засобів навчання 
 

 
№ 

з\п 

 

Найменування 

Кількість на групу з 30 осіб 

Примітка 
Для 

індивідуального 

користування 

Для 

групового 

користування 

1. 2 3 4 5 

І. Навчальне господарство 
               Обладнання 

1. Плуг тракторний   1  

2. Борони   1  

3. Овочева сівалка  3 Всі види 

4. Розкидач мінеральних добрив  1  

5. Розкидач органічних добрив  1  

6. Картоплесаджалка  1  

7. Обприскувач  1  

8. Картоплекопач   1  

9. Насіннєочисна машина  1  

10. Культиватори  1  

11. Катки  1  

12. Шпагат 1 бухта 1 бухта  

13. Кілочки 30 10  

14. Ящики, касети 10 5  

15. Деревна стружка 10кг 5кг  

16. Фруктовий папір 1 рулон 1 рулон  

17. Шаблони для плодів 1 комплект 1 комплект  

18.     

 
Інструмент 

   

1. Штикові лопати 30 10  

2. Сапки 30 10  

3. Садові пилки 30 10  

4. Секатори 30 10  

5. Садові ножі 30 10  

6. Граблі 15 5  

7. Рулетка 15 5  

8. Маркер 15 5  

9. Садові драбини 15 5  

10. Відра 30 10  

11. Ручні оприскувачі 15               5  

 Прилади і пристрої    

1. Психрометр 1 1  

2. Мікроскоп  15  

3. Чашки Петрі 15 5  

4. Термометр  15 5  

5. Агронабір 15   
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2. Лабораторія 
 

Лабораторне обладнання і пристосування 

1 Банки скляні для консервування 

 0,5 л 

 1,0 л 

 3,0 л 

 

20 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

  

2 Ємкості для бланширування і 

стерилізації (10л) 

5 шт.   

3 Ковшик емальований  6 шт.   

4 Ложки дерев’яні 10 шт.   

5 Машинка для ручної закрутки 10 шт.   

6 Ножі кухонні 30 шт.   

7 Плити електричні 5 шт. Газова плита  

8 Посуд для миття продукції 5 шт.   

9 Соковижималка 2 шт. Електросоко-

вижималка 

 

10 Шафа сушильна 6 шт.   

11 Щіпці для виймання банок 10 шт.   

12 Терка 6 шт.   

Прилади і пристрої 

1 Ареометр для визначення 

концентрації розчину 

2 шт.   

2 Ваги механічні 3 шт.   

3 Рефрактометр 1 шт.   

4 Термометр кімнатний 2 шт.   

5 Термометр технічний (до 150
0
) 2 шт.   
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Видання офіційне 
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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 Плодоовочівник  
                                        

2. Кваліфікація – плодоовочівник 2-го розряду                           

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  
агротехніку та технологію виконання ручних робіт, робіт з 

обслуговування механізованих агрегатів під час підготовки ґрунту до 

висівання, садіння, догляду за посівами, насадженнями;  

техніку, способи обрізування плодових культур, формування крон; 

насінництво, закладання посівного та садивного матеріалу;  

стратифікацію, дражування і оброблення насіння бактеріальними 

добривами та мікроелементами;  

правила сортування, пакування, транспортування плодово-ягідної та 

овочевої продукції, способи її переробки та зберігання; правила і норми 

охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

Повинен уміти:  
виконувати ручні та механізовані роботи з вирощування овочів, плодів, 

ягід, сіянців, живців та саджанців;  

доглядати за посівами овочів та насадженнями плодових дерев і ягідників; 

ефективно  використовувати сільськогосподарську техніку та знаряддя під 

час обробітку ґрунту, посівних робіт та догляду за посівами і 

насадженнями, захисту рослин, збирання, укладання, пакування та 

транспортування врожаю; 

виконувати роботи із зберігання та переробки овочів, плодів та ягід; 

додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту.  

 

4. Загальнопрофесійні вимоги  

Повинен: 
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце; 

дотримуватися  норм технологічного процесу;  

 не допускати браку в роботі;  

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 
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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, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації 

осіб  

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 

«плодоовочівник 1-го розряду»; стаж роботи за професією не менше 0,5 

років. 

5.3. Після закінчення  навчання 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітня кваліфікація «кваліфікований робітник»  за професією 

«плодоовочівник 2-го розряду»; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника  
вирощування овочів, плодів і ягід. 

 

7.  Специфічні вимоги 

7.1. Вік:  прийняття на роботу  після закінчення строку навчання  

здійснюється  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. 
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Типовий  навчальний  план  
 

Професія - 6111 Плодоовочівник 

Кваліфікація – плодоовочівник 2 розряду 

Загальний фонд навчального часу - 482 годин 
№ 

з/п Навчальні предмети 
Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 33 2 

1.1. Основи правових знань 10  

1.2. Основи галузевої економіки і 

підприємництва 

7  

1.3. Інформаційні технології 6 2 

1.4. Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 171 46 

2.1. Плодоовочівництво 64 14 

2.2. Основи землеробства і екології 20 8 

2.3. Шкідники і хвороби 

сільськогосподарських культур 

20 8 

2.4. Механізація сільськогосподарського 

виробництва 

30 10 

2.5. Зберігання і переробка 

сільськогосподарської продукції 

22 6 

2.6. Охорона праці 15  

3 Професійно-практична підготовка 255  

3.1. Виробниче навчання в навчальному 

господарстві 

108  

3.2. Виробнича практика 147  

4 Консультації 16  

5 Державна кваліфікаційна атестація 

(або проміжна (поетапна) 

кваліфікаційна атестація при 

продовженні навчання) 

7  

6 Загальний обсяг навчального часу 

(без п.4) 

466 48 

 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих  робітників за професією 6111 Плодоовочівник 

2 розряд  

1. Кабінети: 

- охорони праці;  

- інформаційних технологій; 

- плодоовочівництва;  
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- механізації сільськогосподарського виробництва; 

- зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. 

2. Лабораторії: 
- плодоовочівництва. 

 
Примітка: для підприємств, організацій , що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень 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. 

 



 56 

Типова навчальна програма з предмета 
«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правове регулювання господарських відносин у 

сільському господарстві 

3  

2. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд 

господарських спорів 

3  

3. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

4  

 Усього годин: 10  

 

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у сільському 

господарстві 

Правове регулювання діяльності сільського господарства – обов’язкова 

умова ефективності виробництва. Законодавство про сільське господарство. 

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 

Система господарських судів. Подання позову. Вирішення 

господарських суперечок. 

 

Тема 3. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність 

 Поняття  адміністративного правопорушення і адміністративної 

відповідальності. 

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна 

відповідальність за господарські порушення.  
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємства» 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

усього з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Сільське господарство – особливості, перспективи 

розвитку на сучасному етапі розвитку  

1  

2 Земля – основний засіб виробництва у сільському 

господарстві 

1  

3 Матеріально-технічна база сільського господарства 

та заходи щодо її раціонального використання  

1  

4 Трудові ресурси і продуктивність праці 1  

5 Нормування праці у сільському господарстві 1  

6 Оплата праці у сільському господарстві  2  

 Усього годин: 7  

 

Тема 1. 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 2. Земля – головний засіб виробництва у сільському господарстві 
 Нормативно-правова база; земельні фонди та їх структура; земельна 

рента та ціна землі; поняття Земельного кадастру. 

 

Тема 3. 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 4. Трудові ресурси і продуктивність праці 

 Особливості використання трудових ресурсів; продуктивність праці та 

шляхи її підвищення.  

 

Тема 5. Нормування праці у сільському господарстві 

 Поняття нормування. Принципи нормування. Класифікація затрат 

робочого часу. Види норм праці. Способи встановлення норм праці. 

 

Тема 6. Оплата праці у сільському господарстві 

 Тарифна система та її елементи. Сучасні форми та системи оплати 

праці. Натуральна оплата у сільському господарстві.  
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 
 

№  

з/п 
Т е м а 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Інформаційні технології 1  

2. 
Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні 

технології 

2 1 

3. Мережні системи та сервіси 3 1 

Усього годин : 6 

 

2 

 

Тема 1. Інформаційні технології 

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. 

Інформаційна криза і інформаційні ресурси. Особливості нових 

інформаційних технологій в галузі. 

Використання інформаційних і комп’ютерних технологій для 

автоматизації у плодоовочівництві. Поняття про системи управління 

автоматизованим обладнанням за напрямом професії на основі комп’ютерних 

технологій. 

 

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології 

Основні напрямки застосування обчислювальної техніки в галузі. 

Галузеве програмне забезпечення. 

Прикладне програмне забезпечення професійного спрямування 

відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу. 

Лабораторно-практичні роботи 

  1. Ознайомлення з програмними продуктами професійного 

спрямування. Створення презентації. Тема: «Моя професія». 

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і 

безпека каналів зв’язку. Принципи і методи обміну інформацією між різними 

відомствами. 
 

Лабораторно-практичні роботи 

  1. Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими 

машинами.  Вивчення основних принципів їхньої роботи. 

  2. Робота з прикладними програмами професійного спрямування. Пошук 

інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії) 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Плодоовочівництво» 
 

№ 

з/п 

Розділ, тема Кількість годин  

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

І. Плодівництво і декоративне садівництво   

1. Загальні питання плодівництва 6  

2. Розмноження плодових культур і вирощування 

саджанців 

10 2 

3. Плодовий сад і декоративне садівництво 8 2 

4. Ягідні культури  8 - 

ІІ. Овочівництво   

1. Насінництво овочевих культур 8 4 

2. Овочівництво відкритого ґрунту 14 2 

3. Овочівництво закритого ґрунту 10 4 

 Всього годин: 64 14 

 

РОЗДІЛ І. Плодівництво і декоративне садівництво 
 

 

Тема 1. Загальні питання плодівництва 

Закономірності росту, розвитку і плодоношення плодових і ягідних 

культур: періоди росту, розвитку і плодоношення, період вегетації, період 

спокою, особливості росту коренів у річному циклі. 

Світловий режим. Тепловий режим. Водний режим. Ґрунтові умови і 

елементи живлення. Вплив екологічних факторів на засвоєння поживних 

речовин. Регулювання світлового, теплового, водного та поживного режимів. 

 

Тема 2. Розмноження плодових культур і вирощування саджанців 

Поняття про підщепу і її значення в житті плодового дерева. Основні 

підщепи яблуні, груші, черешні, вишні, сливи. Заготівля, зберігання насіння. 

Підготовка насіння до сівби. Значення плодового розсадника. Вибір місця і 

організація території плодового розсадника. Строки, норми і способи сівби 

насіння. Догляд за сіянцями. Викопування, сортування і зберігання підщеп.  

 

Лабораторно-практичні роботи  

1. Насіння плодових культур і підготовка його до посіву. 

Вивчення насіння за зовнішніми ознаками. Сортування насіння. 

Закладання насіння на стратифікацію.  
 

 

Тема 3. Плодовий сад і декоративне садівництво 

Регулювання водного режиму в саду. 
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Особливості обрізування та формування крон плодових дерев. Ремонт і 

реконструкція плодових насаджень. Організація і техніка збирання врожаю в 

сучасних умовах.  

Основні породи садово-паркових дерев і кущів. Декоративне 

квітництво.  

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Садовий ріжучий інструмент. 

Ознайомлення з різними видами садового ріжучого інструменту. 

Підготовка інструменту до роботи. Відпрацювання найпростіших прийомів 

обрізування та формування крон дерев і кущів. Вимоги безпеки праці при 

роботі з інструментом. 

 

Тема 4. Ягідні культури  

Особливості росту і плодоношення ягідних культур.  

 

РОЗДІЛ 2. ОВОЧІВНИЦТВО 

 

Тема 1. Насінництво овочевих культур 

Сортові і посівні якості насіння. Значення і способи підготовки насіння 

до сівби.  

Впив зовнішніх умов на сортову якість насіння. Сортовий контроль. 

Апробація. Документація на сортовий насінний матеріал.  

Особливості агротехніки вирощування насіння  овочевих культур.   

Сортові прополювання. Ознаки зрілості плодів на насіння. Способи 

отримання насіння.   

Особливості насінництва нових сортів і гібридів, створених на основі 

досягнень в галузі біотехнології. 

Товарна обробка і зберігання насіння. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1 Підготовка насіння овочевих культур до сівби. 

Відпрацювання прийомів підготовки насіння овочевих культур до 

сівби. 
 

2. Сорти овочевих культур. 

Вивчення основних районованих і перспективних сортів та гібридів 

овочевих культур. 

 

Тема 2. Овочівництво відкритого ґрунту 

Біологічні особливості овочевих культур групи капуст. Види і сорти 

капуст. Особливості вирощування капуст. Новітні технології вирощування. 

Конвеєрне вирощування. 
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Біологічні особливості помідорів, перцю та баклажанів. Місце в 

сівозміні. Вирощування через розсаду і насінням. Догляд за рослинами. 

Збирання врожаю. Технологія прямого збирання врожаю. 

Біологічні особливості огірка, гарбуза, кабачка і патисона. Місце в 

сівозміні. Строки і способи сівби. Догляд за посівами. Технологія 

вирощування гарбузових на опорній системі, із застосуванням краплинного 

зрошення, чорної мульчуючої плівки, агроволокна. Збирання врожаю. 

Технологія вирощування огірка для одноразового комбайнового збирання. 

Технологія прямого збирання врожаю.  

Біологічні особливості картоплі. Основні районовані сорти культури. 

Місце в сівозміні. Підготовка ґрунту і садильного матеріалу. Строки і 

способи посадки. Догляд за посадками ранньої картоплі. Збирання і товарна 

обробка врожаю. Новітні технології вирощування. 

Особливості промислового вирощування коренеплодів, бобових, 

цибулинних, зеленних та багаторічних овочевих культур.  

Сучасні технології в овочівництві.  

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Ранньовесняний посів овочевих культур. 

Відпрацювання навиків проведення ранньовесняного посіву овочевих 

культур. 

 

Тема 3. Овочівництво закритого ґрунту 

Розсадні комплекси. Компоненти ґрунтосуміші. Строки і способи 

вирощування розсади. Електродосвічування розсади. Догляд за розсадою. 

Вихід розсади і показники її якості. 

Особливості вирощування огірка та помідора в спорудах закритого 

ґрунту. 

Вирощування овочевих культур методом гідропоніки. Переваги і 

недоліки гідропонного способу вирощування. 

Вирощування овочевих культур на кокосовому субстраті. 

Застосування новітньої технології світлокультури. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Формування рослин огірків. 

Відпрацювання прийомів по формуванню рослин огірків. 

2. Формування помідорів. 

Проведення формування помідорів в закритому ґрунті в одне і два 

стебла. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи землеробства і екології» 
 

№  

з/п 
Тема   

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Ґрунти і їх родючість 3 2 

2. Бур’яни і заходи боротьби з ними 2  

3. Обробіток ґрунту 4 2 

4. Основні заходи боротьби з ерозією 

ґрунтів  

1  

5. Добрива і їх застосування 3 2 

6. Сівозміни і їх класифікація 4 2 

7. Зрошення і осушення земель 2  

8. Охорона навколишнього середовища 1  

                                        Всього  годин: 20 8 
 

Тема 1. Ґрунти і їх родючість 

Коротка історія ґрунтотворного процесу. Процес утворення гумусу. 

Найважливіші властивості ґрунту. Класифікація ґрунтів за механічним 

складом. 

Вплив загальних фізичних та фізико-механічних властивостей ґрунту 

та його родючість. 

Водні властивості і водний режим ґрунту.  

Повітряні та теплові властивості ґрунту, їх вплив на розвиток 

сільськогосподарських культур.  

Вплив виробничої діяльності людини на властивості ґрунтів.  

Лабораторно-практичні роботи 

1. 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 

Поняття про науку гербологію. 

Бур’яни та їх біологічні особливості. Шкідливість бур’янів, їх вплив на 

властивості і родючість ґрунту. 

Класифікація малорічних бур’янів. Заходи боротьби з ними. 

Багаторічні та карантинні бур’яни. Методи обліку забур’яненості полів. 

Загальна характеристика гербіцидів. Способи та строки їх внесення. 

 

Тема 3. Обробіток  ґрунту 

Основні завдання. Способи і техніка проведення оранки. 

Основні прийоми поверхневого обробітку ґрунту та техніка їх 

проведення.  
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Основний, передпосівний та міжрядний обробіток під овочеві 

культури. 

Міжрядний обробіток ґрунту в плодовому розсаднику та саду в період 

вегетації. 

Лабораторно-практичні  роботи 

1. Складання системи обробітку ґрунту під овочеві культури залежно 

від строків і способів посіву. Складання системи обробітку ґрунту під 

плодові, ягідні культури. Визначення резервної площі саду. 
 

Тема 4. Основні заходи боротьби з ерозією ґрунту 

Форми проявлення водної ерозії. Причини вітрової ерозії ґрунтів. 

Фактори, що впливають на виникнення і інтенсивність ерозійних процесів. 

 

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. 

Норми, строки і способи їх внесення під плодові, ягідні та інші 

сільськогосподарські культури. 

Види мінеральних добрив, їх характеристики, способи, норми і строки 

внесення під плодові, ягідні, овочеві та інші сільськогосподарські культури. 

Правила зберігання і змішування мінеральних та органічних добрив. 

Технологія застосування добрив нового покоління, що виробляються 

методом біологічної ферментації та вермикультивування. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Визначення відмінностей добрив за зовнішніми ознаками. 

Розрахунок кількості мінеральних добрив для внесення на одиницю площі 

(га). 
 

Тема 6. Сівозміни і їх класифікація 

Необхідність чергування культур в сівозміні. Попередники і повторні 

посіви. Типи і види сівозмін. Переваги сівозміни перед монокультурою. 

Лабораторно-практичні  роботи 

1. Вивчення спеціальних сівозмін відносно ґрунтово-кліматичних зон. 

Складання схеми чергування культур в спеціальних сівозмінах різних 

ґрунтово-кліматичних зон. 
 

Тема 7. Зрошення і осушення земель 

Урожай сільськогосподарських культур і коефіцієнт водовикористання. 

Норми зрошення і методи їх визначення. Розрахунок запасу вологи в 

ґрунті. 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. 



 64 

Типова навчальна програма з предмета 

«Шкідники і хвороби сільськогосподарських культур» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Основні шкідники  сільськогосподарських 

культур та заходи боротьби з ними 

7 2 

2. Хвороби сільськогосподарських культур та 

заходи боротьби з ними 

7 2 

3. Комплекс методів захисту рослин 6 4 

 Усього годин: 20 8 
 

Тема 1. Основні шкідники сільськогосподарських культур та заходи 

боротьби з ними 

Шкідники зерняткових плодових культур з сисним ротовим апаратом, 

цикл їх розвитку, характер пошкоджень та заходи боротьби. 

Шкідники зерняткових плодових культур з гризучим ротовим 

апаратом, цикл їх розвитку, характер пошкоджень та заходи боротьби. 

Шкідники кісточкових плодових культур, характер їх пошкоджень та 

заходи боротьби. 

Шкідники ягідних культур та заходи боротьби з ними. 

Шкідники овочевих культур відкритого ґрунту, характер пошкоджень 

та заходи боротьби. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Ознайомлення з будовою ротового апарату шкідників, циклом 

розвитку комах з повним і неповним перетворенням. 

Шкідники плодових та ягідних культур, ознайомлення з характером їх 

пошкоджень по колекціях і натуральних зразках. 

Шкідники овочевих культур, ознайомлення з характером пошкоджень 

по колекціях, натуральних зразках, атласах. 

 

 

Тема 2. Хвороби сільськогосподарських культур та заходи боротьби з 

ними 

Умови, що сприяють поширення хвороб. Джерела інфекції, ступінь 

спеціалізації хвороб. 

Хвороби зерняткових та кісточкових культур, заходи боротьби з ними. 

Хвороби ягідних культур та заходи боротьби з ними. 

Основні хвороби овочевих культур, ступінь їх спеціалізації. 
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Лабораторно-практичні роботи 

1. Ознайомлення з гербарними зразками хвороб і зафіксованими 

матеріалами про хвороби плодових, ягідних та овочевих культур. 

 

Тема 3. Комплекс методів захисту рослин 

Агротехнічний, механічний та біологічний методи боротьби з 

шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур. 

Хімічний метод захисту рослин. Пестициди, їх характеристика. 

Технологія використання препаратів, що викликають «зелений ефект» 

та адювантів. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Складання календарного плану робіт по боротьбі з шкідниками і 

хворобами плодових та ягідних культур. 

2. Складання календарного плану робіт по боротьбі з шкідниками і 

хворобами овочевих культур. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Механізація сільськогосподарського виробництва» 
 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин  

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Механізація обробітку ґрунту і робіт по догляду 

за посівами і посадками  

5 2 

2. Механізація внесення добрив 4 2 

3. Механізація посіву 4 2 

4. Механізація садіння розсади 2 - 

5. Механізація садіння картоплі 5 2 

6. Механізація робіт по захисту рослин від 

шкідників, хвороб і бур’янів 

4 2 

7. Механізація поливу. 1 - 

8. Механізація збирання врожаю 2 - 

9. Механізація збирання, обмолоту та 

відокремлення насіння з насінників, сушіння, 

очищення і сортування насіння 

1 - 

10. Механізація робіт в захищеному ґрунті 2 - 

 Усього годин: 30 10 

 

Тема 1. Механізація обробітку ґрунту і робіт по догляду за посівами і 

посадками  

Підготовка плуга до роботи, перевірка якості роботи. Підготовка 

лущильників і борін до роботи, перевірка якості роботи. Підготовка до 

роботи культиватора для суцільного і міжрядного обробітку ґрунту, 

перевірка якості роботи. Агротехнічні вимоги до виконання робіт. Вимоги 

охорони праці при виконанні робіт з механізації обробітку ґрунту та догляду 

за посівами. Підготовка дощувальних агрегатів до поливу, перевірка якості 

роботи. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Вивчити будову і призначення частин плуга. Встановити плуг на 

задану глибину оранки. 
 

Тема 2. Механізація внесення добрив 
Підготовка до роботи розкидачів органічних добрив. Підготовка до 

роботи розкидачів мінеральних добрив. Перевірка якості роботи. Вимоги 

охорони праці при виконанні робіт з механізації внесення добрив. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Вивчити призначення, види і будову розкидачів органічних добрив. 

Встановити розкидач на задану норму внесення органічних добрив. 
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Тема 3. Механізація посіву 

Підготовка овочевої сівалки до роботи. Встановлення овочевої сівалки 

на норму висіву насіння і мінеральних добрив. Перевірка якості роботи. 

Вимоги охорони праці при виконанні робіт з механізації посіву. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Вивчити призначення, види і  будову овочевих сівалок. Встановити 

овочеву сівалку на задану норму висіву насіння. 

 

Тема 4. Механізація садіння розсади 

Підготовка розсадосадильної машини до роботи. Перевірка якості 

роботи. Вимоги охорони праці при виконанні робіт з механізації садіння 

розсади. 

 

Тема 5. Механізація садіння картоплі 

Підготовка картоплесаджалки до роботи. Встановлення 

картоплесаджалки на норму висаджування бульб. Перевірка якості роботи. 

Вимоги охорони праці при виконанні робіт з механізації садіння картоплі. 
 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1.Вивчити будову і принцип роботи машин для посадки картоплі. 

Встановити картоплесаджалку на задану норму висаджування бульб. 

 

Тема 6. Механізація робіт по захисту рослин від шкідників, хвороб і    

бур’янів 

Підготовка обприскувача до роботи. Встановлення обприскувача на 

норму виливу робочої рідини. Вимоги безпеки праці при роботі з 

пестицидами. 
 

Лабораторно-практичні роботи 

1.Вивчити будову і принцип роботи обприскувача. Встановити 

обприскувач на задану норму виливу рідини. 

 

Тема 7. Механізація поливу 

Дощувальні машини та установки. Підготовка дощувальних машин до 

роботи і поливу. 

 

Тема 8. Механізація збирання врожаю 

Підготовка картоплекопача до роботи. Перевірка якості роботи. 

Вимоги охорони праці при виконанні робіт з механізації збирання картоплі. 

 

Тема 9. Механізація збирання, обмолоту та відокремлення насіння з 

насінників, сушіння, очищення і сортування насіння 
Підготовка насіннєочисних машин до роботи. Вимоги охорони праці 

при виконанні робіт з механізації очищення насіння. 
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Тема 10. Механізація робіт в захищеному ґрунті 

Підготовка до роботи ручної парникової сівалки. Перевірка якості 

роботи. Вимоги охорони праці при виконанні робіт з механізації посіву в 

закритому ґрунті. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Зберігання і переробка сільськогосподарської продукції» 
 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Процеси, які відбуваються в плодах і овочах 

при зберіганні 

2 - 

2.  Зберігання свіжих плодів, ягід і овочів 6 2 

3.  Первинна переробка плодів, ягід і овочів 12 4  

4.  Організація пункту первинної переробки 2 - 

 Усього годин: 22 6 

 

Тема 1. Процеси, які відбуваються в плодах, ягодах і овочах при зберіганні 

Біохімічні, фізіологічні і фізичні зміни, що відбуваються в плодах, 

ягодах і овочах в період їх дозрівання і після закладання на зберігання. 

Випаровування вологи, в’янення. Дихання. Природні втрати. Дія низьких і 

високих температур.  Стійкість плодів, ягід і овочів при зберіганні. Зниження 

стійкості продукції проти хвороб при тривалому зберіганні. 

 

Тема 2. Зберігання свіжих плодів, ягід і овочів 

Тимчасове зберігання плодів, ягід і овочів до їх реалізації. Зберігання 

продукції під накриттям, в ангарах, холодильниках тощо. Біологічне 

обґрунтування можливості тривалого зберігання. Значення дотримання 

агротехніки плодових і овочевих культур для тривалого зберігання. 

Зберігання в кагатах і траншеях, в стаціонарних сховищах. Контроль за 

зберіганням. Хвороби та боротьба з ними під час зберігання продукції. 

Позитивні та негативні сторони різних способів зберігання плодів, ягід і 

овочів. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Вивчення будови сховищ, кагатів, траншей, виконання 

розрахунків по їх заповненню. 

 

Тема 3. Первинна  переробка  плодів, ягід і овочів. 

Способи переробки плодів, ягід і овочів. Соління, квашення, мочіння. 

Види тари. Методи закупорювання. Затарювання продукції. Приготування 

фруктових компотів, овочевих маринадів. Технологія та технохімічний 

контроль консервного виробництва. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Підготовка плодів і овочів до маринування, їх маринування. 

2. Підготовка і приготування фруктових компотів. 
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Тема 4. Організація пункту первинної переробки 

Організація в фермерських господарствах, агрофірмах тощо пункту з 

первинної переробки плодів, ягід і овочів. Розміщення машин і устаткування. 

Підготовка сировини і тари для первинної переробки продукції.  
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 
№ 

з/п  
 

Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2 Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці 

3  

3 Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 
3  

4 Основи електробезпеки 3  

5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 
2  

6 Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
2  

 Усього годин: 15  

 

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. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. 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.  

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. 

Дотримання вимог безпеки праці при роботі з обладнанням, приладами, 

устаткуванням за професією плодоовочівник. 

Прилади контролю безпечних умов праці. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху у виробничих приміщеннях галузі. Механізм горіння аерозолів. 
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Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки: показники рівня руйнування 

промислових аварій.  

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Класифікація приміщень з електробезпеки. Допуск до роботи з 

електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні 

засоби захисту. Запобіжні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади за 

напрямом професії. 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. 

Основні гігієнічні особливості праці за професією плодоовочівник. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Лікувально-

профілактичне харчування. 

 

Тема 6. Надання першої 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. 

Підсумкова атестація. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 

Професія - Плодоовочівник 

Кваліфікація – 2 розряд 

№ 

п/п 

Тема Кіль-ть 

годин 

 

І. Виробниче навчання в навчальному господарстві 

Плодівництво і декоративне садівництво 

1 Вступне заняття. 6 

2 Переробка плодів та овочів 6 

3 Зберігання плодів 6 

4 Проведення зимових робіт в розсаднику та плодовому саду 6 

5 Весняні роботи в розсадниках 12 

6 Весняні роботи в плодовому саду. Формування крони 6 

7 Роботи по декоративному садівництву 6 

                                                Овочівництво  

8 Вирощування розсади.  12 

9 Вирощування овочевих культур в закритому ґрунті. 12 

10 Посів і висаджування овочевих культур у відкритому ґрунті. 12 

11 Догляд за овочевими культурами у відкритому ґрунті. 12 

12 Збирання врожаю зеленних культур. 12 

Всього годин:     108 

ІІ. Виробнича практика 

1. Ознайомлення з підприємством 7 

2. Самостійне виконання робіт плодоовочівника 2 розряду           

(під наглядом інструктора) 

140 

3. Кваліфікаційна пробна робота  

 Всього годин:  147 

 Разом:  255 

 

ВИ РОБ Н ИЧЕ Н АВ ЧАНН Я  В НА ВЧА ЛЬ НО МУ Г ОС ПО ДА РС ТВІ  
 

Плодівництво і декоративне садівництво 

Тема 1. Вступне заняття 

Ознайомлення із освітньо-кваліфікаційною характеристикою 

плодоовочівника 2 розряду, етапами професійного росту і трудового 

становлення робітника. 

Ознайомлення учнів з навчальною майстернею, навчальним 

господарством, з режимом роботи і формами організації праці у них, 

правилами внутрішнього розпорядку. 

Ознайомлення з вимогами безпеки праці і пожежної безпеки  в 

навчальних майстернях та  господарстві.  
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Тема 2. Переробка плодів та овочів 

Ознайомлення з вимогами кваліфікаційної характеристики 

плодоовочівника 2 розряду. 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Вправи: 

Сортування овочів та плодів, призначених для переробки. 

Сушіння та консервування плодів та овочів. 

 

 

Тема 3. Зберігання плодів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Вправи: 

Закладання плодів на зберігання. Регулювання температурного режиму 

та вологості в овочесховищах. 

Оволодіння учнями сучасних методів зберігання плодів. 

 

Тема 4. Проведення зимових робіт в розсаднику та плодовому саду 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Вправи: 

Стратифікація насіння плодових рослин. Перевірка умов зберігання 

стратифікованого насіння. Очищування огороджувальних ровів на прикопі 

саджанців. Снігозатримання на суниці. Зняття зимових гнізд шкідників. 

Перевірка захисних обв’язок. Вивезення органічних та мінеральних добрив 

та закладання компостів. 

 

 

Тема 5. Весняні роботи в розсадниках 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Вправи: 

Заготівля черенків смородини для розмноження та черенків плодових 

дерев для весняного щеплення. 

Підготовка парників та розсадників для посіву насіння плодових порід. 

Посів насіння в парники та розсадники. Пікірування сіянців та догляд за 

ними. 

Вирізування шипів на окулянтах. Обрізування окулірованих підщеп «на 

шип» та зняття пов’язок на окуліровках. Щеплення черенків. Догляд за 

окулянтами. 

Підготовка ділянки під закладання сіянців. 

Підготовка сівалки до роботи та посів насіння плодових порід. Розбивка 

ділянки та висаджування підщеп. Висаджування черенків смородини. 

Розмноження аґрусу і малини паростками. Виконання робіт по механізованій 

обробці міжрядь в розсаднику. 
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Тема 6. Весняні роботи в плодовому саду. Формування крони 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Вправи: 

Видалення зимових обв’язок на деревах. Очищення штамба, 

зароблювання дупел, побілка. Формування крон молодих плодових дерев. 

Переприщеплення, омоложування, пересаджування дорослих дерев. 

Підготовка обприскувача до роботи. Приготування робочих розчинів 

отрутохімікатів. Оволодіння безпечними методами праці з обприскувачами 

та обпилювачами. Перевірка якості хімічної обробки рослин. 

Захист плодового саду від заморозків. Обробка міжрядь саду, 

пристовбурних полос та кругів. Кореневе та позакореневе підживлення 

дерев, полив. 

 

 

Тема 7. Роботи по декоративному садівництву 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Вправи: 

Роботи з посадки садово-паркових дерев і кущів. 

Роботи з декоративного квітництва. 

 

 

Овочівництво 
 

Тема 8. Вирощування розсади 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Вправи: 

Висаджування розсади огірків і помідорів. Післяпосадковий догляд за 

овочевими культурами.  

Формування рослин огірків і помідорів. Проведення заходів боротьби з 

шкідниками і хворобами овочевих культур. 

 Вирощування розсади капусти, томатів, баклажанів, перцю та інших 

культур в торфоперегнійних горщиках та без них. Догляд за розсадою. 

Вживання заходів попередження та боротьби із шкідниками та хворобами 

овочевих культур.  

Вибір та сортування розсади.  

 

Тема 9.  Вирощування овочевих культур в закритому ґрунті 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Вправи: 

Підготовка насіння до посіву. Підготовка розсадників та теплиць до 

посіву. Сівба  насіння овочевих культур.  

Пікірування в поживні кубики. Післяпосадковий догляд за овочевими 

культурами. Проведення заходів боротьби із шкідниками та хворобами 

овочевих культур. Збирання врожаю. 
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Тема 10. Посів і висаджування  овочевих культур у відкритому ґрунті 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Вправи: 

Підготовка насіння до посіву. Підготовка ґрунту до посіву та посадки 

овочевих культур та внесення добрив. Підготовка добрив  та машин для 

внесення добрив. Внесення органічних та мінеральних добрив, орання. 

Встановлення сівалок на норму висівання, задану схему висівання та 

глибину посіву насіння. Робота на овочевих сівалках та розсадопосадкових 

машинах. 

 

Тема 11. Догляд за овочевими культурами у відкритому ґрунті 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Вправи: 

Розпушування ґрунту в міжряддях, окучування (за допомогою засобів 

механізації). Підживлення. Проріджування рослин, що зійшли. 

Прополювання бур’янів. Визначення щільності рослин на гектар. Боротьба із 

бур’янами. 

 

Тема 12. Збирання врожаю зеленних культур 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Вправи: 

Збирання урожаю зелених культур: цибулі, кропу, петрушки, салату та 

інших, їх сортування, закладання на тимчасове зберігання. 

 

 

 

ІІ .  ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА  
  

Тема 1. Ознайомлення з підприємством 

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на виробництві. 

Структура виробництва й організація праці.  

Основні підрозділи виробництва, технологічний процес 

вирощування, збирання, зберігання і переробки овочевих та плодово-

ягідних 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. Система керування охороною праці. 

Організація служби безпеки праці на підприємстві.  

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки при виконані 

навчально-виробничих завдань під час виробничої практики. 

Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту. 
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Тема 2.Самостійне виконання робіт плодоовочівника 2 розряду             

Самостійне  виконання робіт (під наглядом інструктора, 

наставника) з професії у відповідності з освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою на 2 розряд згідно технічної документації. 

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 

замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.  

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт: 

1. Мульчування ґрунту з транспорту. 

2. Підгортання, культивування та розпушування ґрунту в міжряддях. 

3. Прорідження сходів у рядках, підживлення рослин. 

4. Підорювання та викопування овочевих, плодових сіянців, саджанців. 

5. Очищення і сортування насіння. 

6. Закладання посівного і садивного матеріалу для стратифікації і 

пророщення. 

7. Стратифікація насіння. 

8. Повітряно-теплове прогрівання насіння. 

9. Дражування і оброблення насіння бактеріальними добривами та 

мікроелементами, змішування насіння із сипкою масою. 

10. Замочування насіння. 

11. Промивання насіння в соляному розчині. 

12. Маркірування поля для висівання й садіння, прокладання посівних 

борозен та викопування ямок. 

13. Висівання, підсівання і загортання насіння. 

14. Висаджування насінників овочевих культур. 

15. Пікірування сіянців овочевих, плодових культур у ящики, на стелажі. 

16. Садіння й підсаджування розсади. 

17. Обрізування коріння й крони саджанців, сіянців, дичок, декоративних  

кущів перед садінням. 

18. Обмочування коріння саджанців, сіянців у гнійно-глиняній бовтанці, 

рознесення і розкладання біля ямок. 

19. Обробка стимулятором росту живців. 

20. Садіння і підсаджування плодово-ягідних культур саджанцями. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

Професія – 6111 Плодоовочівник  
                         (код, назва професії) 

Кваліфікація – 2 розряд_________________  
                                (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Закономірності росту розвитку і плодоношення плодових і ягідних 

культур. 

2. Вплив умов зовнішнього середовища на ріст і розвиток плодових і 

ягідних культур. 

3. Основи розмноження плодових культур і вирощування саджанців 

(значення та основні вимоги до підщеп, їх види, стратифікацію насіння, 

технологію вирощування насіннєвих підщеп, організацію території 

плодового розсадника). 

4. Особливості обрізування, формування крон плодових дерев, ремонту та 

реконструкції насаджень. 

5. Організацію збирання врожаю плодових дерев. 

6. Види садового ріжучого інструменту, операції підготовки його до 

роботи. 

7. Технологію вирощування ягідних культур. 

8. Основи насінництва овочевих культур (сортові і посівні якості насіння, 

агротехніку вирощування насіння, районовані і перспективні сорти). 

9. Способи підготовки насіння овочевих культур до посіву (дражування, 

оброблення бактеріальними добривами та мікроелементами). 

10. Технологію вирощування овочевих культур у відкритому ґрунті. 

11. Правила сортування, укладання, пакування, транспортування плодово-

ягідної та овочевої продукції. 

12. Сучасні технології в овочівництві. 

13. Технологію вирощування розсади овочевих культур в закритому 

ґрунті. 

14. Технологію вирощування огірків і помідорів в закритому ґрунті 

методом гідропоніки. 

15. Властивості ґрунтів різного механічного складу. 

16. Поняття про науку гербологію. 

17. Загальну характеристику гербіцидів. 

18. Систему та техніку обробітку ґрунту. 

19. Основні заходи боротьби з ерозією ґрунтів. 

20. Технологію зберігання, підготовки, змішування та внесення добрив під 

плодові, ягідні та овочеві культури. 

21. Необхідність застосування сівозміни, їх типи та види. 

22. Методи визначення норм зрошення, дренаж ґрунтів. 

23. Організацію охорони навколишнього середовища. 
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24. Основні шкідники та хвороби плодових, ягідних та овочевих культур 

та заходи боротьби з ними. 

25. Комплекс методів захисту рослин. 

26. Підготовку до роботи плугів, лущильників, борін, культиваторів, 

дощувальних агрегатів, розкидачів органічних і мінеральних добрив, 

овочевих сівалок, розсадосадильних машин, картоплесаджалок, машин 

для захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, машин для 

збирання врожаю овочевих культур, очищення та сортування насіння, 

механізації робіт в закритому ґрунті. 

27. Технологію тимчасового зберігання плодів, ягід та овочів під 

накриттям, в ангарах, холодильниках. 

28.  Технологію тривалого зберігання плодів, ягід та овочів в кагатах, 

траншеях, стаціонарних сховищах. 

29. Технологію первинної переробки плодів, ягід та овочів (консервування 

цукром, заморожування, соління, квашення, маринування, виробництво 

компоту). 

30. Організацію пункту первинної переробки. 

31. Правові та організаційні основи охорони праці, безпеку праці в 

плодоовочівництві, основи пожежної та електробезпеки, основи гігієни 

праці та виробничої санітарії, надання першої медичної допомоги у разі 

нещасних випадків. 

 

ВМІЄ: 

1. Організувати робоче місце. 

2. Дотримуватись вимог безпеки праці в плодоовочівництві, пожежної 

безпеки  та електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, 

надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків при 

виконанні робіт. 

3. Виконувати переробку плодів та ягід (консервування, сушіння). 

4. Закладати плоди на зберігання, регулювати температурний режим та 

вологість в овочесховищах. 

5. Виконувати зимові роботи в плодовому розсаднику (стратифікацію 

насіння, снігозатримання, вивезення органічних і мінеральних добрив, 

очищення огороджувальних канав, зняття зимових гнізд шкідників). 

6. Виконувати весняні роботи в плодовому розсаднику (заготовляти 

живці, проводити щеплення, вирощувати сіянці, доглядати за 

окулянтами, розмножувати ягідні культури живцями та відсадками). 

7. Формувати крони молодих плодових дерев. 

8. Проводити перещеплення, омолодження, пересаджування дорослих 

дерев. 

9. Виконувати весняні роботи в плодовому саду та на ягідних плантаціях 

(догляд за штамбом, підживлення, полив, обробіток міжрядь, боротьбу 

з шкідниками та хворобами, захист від приморозків). 

10. Виконувати посадку садово-паркових дерев і кущів та доглядати за 

ними. 
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11. Виконувати посів, пікірування та посадку квіткових рослин. 

12. Вирощувати розсаду овочевих культур в закритому ґрунті. 

13. Вирощувати овочеві культури в закритому ґрунті. 

14. Підготовлювати машини для внесення добрив, добрива та вносити їх у 

відкритому ґрунті. 

15. Підготовлювати овочеві сівалки та розсадосадильні машини до роботи. 

16. Підготовлювати ґрунт, насіння до посіву і посадки овочевих культур. 

17. Висівати насіння, висаджувати розсаду овочевих культур. 

18. Проводити догляд за овочевими культурами у відкритому ґрунті 

(полив, розпушування міжрядь, підгортання, підживлення, 

проріджування, прополювання, боротьбу х шкідниками і хворобами). 

19. Збирати врожай  овочевих культур, виконувати його укладання, 

пакування та транспортування. 

20. Закладати врожай  овочевих культур на тимчасове зберігання. 
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Перелік основних обов'язкових засобів навчання 

 
№ 

з\п 

 

Найменування 

Кількість на групу з 30 осіб  
Примітка Для індивідуального 

користування 

Для групового 

користування 

1. 2 3 4 5 
1. Навчальне господарство 

Обладнання 

1. Плуг тракторний  1  

2. Борони  3 Всі види 

3. Овочева сівалка  1  

4. Розкидач мінеральних добрив  1  

5. Розкидач органічних добрив  1  

6. Картоплесаджалка  1  

7. Обприскувач  1  

8. Картоплекопач  1  

9.   1  

11. Насіннєочисна машина  1  

12. Культиватори  1  

13. Катки  1  

14. Шпагат 1 бухта 1 бухта  

15. Ящички для стратифікації 30 10  

16. Садовий вар 30 баночок 10 баночок  

17. Масляна фарба 1 банка 1 банка  

18. Бруски 30 10  

19. Правильні ремені 30 10  

20. Відра 30 10  

21. Підручники 30 10  

22. Сіль 3кг 1кг  

23. Посудина 30шт 10шт  

24. Річковий пісок 90кг 30кг  

25. Шпагат 1 бухта 1 бухта  

26. Кілочки 30 10  

27. Ящики, касети 10 5  

28. Деревна стружка 10кг 5кг  

29. Фруктовий папір 1 рулон 1 рулон  

30. Шаблони для плодів 1 комплект 1 комплект  

 
Інструмент 

   

1. Штикові лопати 30 10  

2. Граблі 30 10  

3. Садові пилки 30 10  

4. Секатори 30 10  

5. Садові ножі 30 10  

6. Садові драбини 15 5  

 Прилади і пристрої    

1. Психрометр 1 1  

2. Термометр 30 10  

3. Агронабір  15 5  

4. Чашки Петрі 15 5  
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2. Лабораторія 
 

Лабораторне обладнання і пристосування 

1 Банки скляні для консервування 

 0,5 л 

 1,0 л 

 3,0 л 

 

20 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

  

2 Ємкості для бланширування і 

стерилізації (10л0 

5 шт.   

3 Ковшик емальований  6 шт.   

4 Ложки дерев’яні 10 шт.   

5 Машинка для ручної закрутки 10 шт.   

6 Ножі кухонні 30 шт.   

7 Плити електричні 5 шт. Газова плита  

8 Посуд для миття продукції 5 шт.   

9 Соковижималка 2 шт. Електросоковижи

малка 

 

10 Шафа сушильна 6 шт.   

11 Щіпці для виймання банок 10 шт.   

12 Терка 6 шт.   

Прилади і пристрої 

1 Ареометр для визначення 

концентрації розчину 

2 шт.   

2 Ваги механічні 3 шт.   

3 Рефрактометр 1 шт.   

4 Термометр кімнатний 2 шт.   

5 Термометр технічний (до 150
0
) 2 шт.   
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 

 

ДСПТО 6111. ОА.01.10-2014   
                                                                                                                                                                   (позначення стандарту) 

 

 

 

 

Професія: Плодоовочівник 
 

 

 

Код: 6111 

 

 

Кваліфікація: плодоовочівник 3-го  розряду  

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ - 2014 
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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 Плодоовочівник  

2. Кваліфікація – плодоовочівник 3-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  
агротехніку та технологію виконання ручних робіт, робіт з 

обслуговування механізованих агрегатів під час підготовки ґрунту до 

висівання й садіння, приготування та змішування органічних та мінеральних 

добрив, підготовки насіння, садіння й підсаджування розсади, сіянців, 

саджанців, живців та іншого садивного матеріалу, догляду за посівами і 

насадженнями;  

техніку, способи обрізування плодових культур, формування крон; 

правила сортування, пакування, транспортування плодово-ягідної та овочевої 

продукції, способи її переробки;  

оброблення, зберігання та реалізацію овочів, ягід, плодів; основні напрями 

підвищення продуктивності праці та поліпшення якості продукції, яка 

виробляється;  

способи боротьби з основними видами шкідників; 

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного 

захисту. 

Повинен уміти:  
високопродуктивно використовувати машини та знаряддя для 

виконання роботи  з обробітку ґрунту, висівання, садіння, догляду за 

посівами і насадженнями овочів,  плодів, ягід; 

володіти сучасною технологією вирощування овочів та плодів, 

агротехнічними способами роботи на живому тяглі, ручних робі,  робіт з 

обслуговування машин і знарядь під час механізованого обробітку ґрунту, 

висівання й  садіння, догляду за посівами та насадженнями, збирання 

врожаю; 

 виконувати ручні  та механізовані польові роботи з вирощування 

овочів і плодів; 

 із  перероблення овочів, плодів та ягід; 

 додержуватися  правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту; 

здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємства, 

знати основи формування бізнес-плану 
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4. Загальнопрофесійні вимоги  

Повинен: 
 

    раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;  

    дотримуватися норм технологічного процесу; 

    не допускати браку в роботі; 

    знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись 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 освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1 При підвищенні кваліфікації. 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією    « 

плодоовочівник 2-го розряду»; стаж роботи за професією не менше 1 року. 

  5.2  Після закінчення навчання.  

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

«плодоовочівник 3-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

 

6. Сфера професійного використання випускника:  
вирощування овочів, плодів і ягід. 

 

7.  Специфічні вимоги 

7.1 Вік:  прийняття на роботу  після закінчення строку навчання  

здійснюється  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. 
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Типовий  навчальний  план  

 

Професія - 6111 Плодоовочівник 

Кваліфікація – плодоовочівник 3-го розряду 

Загальний фонд навчального часу - 480 годин 
№ 

з/п Навчальні предмети 
Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 35 3 

1.1. Основи правових знань 7  

1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва 7 2 

1.3. Інформаційні технології 7 1 

1.4. Резерв часу 14  

2 Професійно-теоретична підготовка 150 53 

2.1. Плодоовочівництво 56 22 

2.2. Основи землеробства і екології 14 6 

2.3. Шкідники і хвороби сільськогосподарських 

культур 

21 10 

2.4. Механізація сільськогосподарського 

виробництва 

28 10 

2.5. Зберігання і переробка сільськогосподарської 

продукції 

21 5 

2.6. Охорона праці 10  

3 Професійно-практична підготовка 280  

3.1. Виробниче навчання  42  

3.2. Виробнича практика 238  

4 Консультації 8  

5 Державна кваліфікаційна атестація  7  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 472 56 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією    6111 Плодоовочівник 

3 розряд 

1. Кабінети: 

- охорони праці;  

- інформаційних технологій; 

- плодоовочівництва;  

- механізації сільськогосподарського виробництва; 

- зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. 

2. Лабораторії: 
- плодоовочівництва. 
Примітка: для підприємств, організацій , що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання; 

 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись 

при наявності обладнаного робочого місця; 
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 предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств замовників 

кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи правових знань» 
 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Злочин і покарання 3  

2 Правова охорона природи 2 
 

3 Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки 2 
 

 Усього годин: 7  

 

Тема 1. Злочин і покарання 

Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що 

виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. Необхідна 

самооборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність. 

Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність, 

справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю. 

 Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання. 

Кримінальна відповідальність за господарські злочини. 

 

Тема 2. Правова охорона природи 

  

Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип 

господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання земель. 

Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного 

світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення. 

  

 

Тема 3. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки 

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і 

сім’ї. Порядок і умови укладання шлюбу, шлюбний договір. Особисті та 

майнові права і обов’язки подружжя. Припинення шлюбу. 

Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права і 

обов’язки батьків і дітей.  
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Виробнича діяльність підприємницьких структур. 

Ефективність використання виробничих фондів 
2 1 

2 Якість продукції та економічна ефективність. 

Оплата праці 
2 1 

3. Ринок праці 2  

4. Інтеграція України в світову економіку 1  

 Всього годин 7 2 

 

Тема 1. Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність 

використання виробничих фондів 

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Технологія виробництва. 

Технічна безпека виробництва. Показники виробничої діяльності: обсяг 

випущеної і реалізованої продукції. 

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання. 

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура 

основних виробничих фондів. 

Облік і оцінка основних фондів. 

Показники зношення основних фондів. 

Показники руху основних фондів.  

Амортизація основних фондів. 

Виробнича потужність підприємства, її зміст і методи визначення. 

Шляхи підвищення ефективності виробничої  діяльності підприємства. 

 

  Приклади для розрахунків. Задачі для розв’язку: 

1. Розрахунок показників виробничої діяльності. Витрати виробництва, 

прибуток, ефективність. 

   

 

Тема 2.  Якість продукції та економічна ефективність. Оплата праці 

Поняття якості продукції, необхідності її поліпшення. Показники якості. 

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості. Сертифікація продукції. 

Економічна ефективність підвищення якості продукції. Шляхи забезпечення 

виробництва високоякісної продукції.  

Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи.   

Тарифна система оплати праці. 

Нові форми оплати праці, бригадний підряд, участь в прибутку. 

Планування фонду оплати праці. 
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Державна політика оплати праці. 

 

 Приклади для розрахунків. Задачі для розв’язування. 

1. Розрахунок відрядної і погодинної заробітної плати.  

 

Тема 3. Ринок праці Ведення підприємницької діяльності 

Поняття і цілі діяльності підприємства. Напрямки діяльності: вивчення ринку 

товарів; інноваційна діяльність, виробнича діяльність, комерційна діяльність, 

соціальна діяльність, соціальна діяльність, після продажний сервіс, 

економічна діяльність. Державна реєстрація підприємства. Складання бізнес-

плану підприємства  

 

Тема  4.  Інтеграція   України в світову  економіку 

Питання економічного і валютного об’єднання  Європи. Проблеми 

входження України в світові господарські зв’язки. 

Міжнародна валютна система і валютна політика. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

практичні 

роботи 

1 
Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні 

технології. 
3 - 

2 Мережні системи та сервіси. 4 1 

Усього годин: 7 1 

 

Тема 1. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології. 

Ієрархічні системи управління виробництвом за професією. 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. Робота з прикладними програмами професійного 

спрямування (за напрямом професії). 

 

 

Тема 2. Мережні системи та сервіси 

Використання комп’ютерних мереж у процесі автоматизованого 

управління обладнанням за професією. Особливості побудови і роботи 

комп’ютерних мереж та мережевого обладнання. Інформаційно-пошукові та 

інформаційно-довідкові системи та використання їх за допомогою 

комп’ютерних мереж в професії. Поняття електронної комерції та її вплив на 

сучасний бізнес. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними 

бібліотеками: підбір інформаційних ресурсів для написання повідомлення, 

реферату, пошукової роботи, дослідницьких спостережень. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Плодоовочівництво» 
 

№ 

з/п 

Розділ, тема Кількість годин  

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

І. Плодівництво і декоративне садівництво   

1. Загальні питання плодівництва 2 - 

2. Розмноження плодових і ягідних рослин і 

вирощування саджанців 

12 4 

3. Плодовий сад і декоративне садівництво  6 2 

4. Ягідні культури  2 - 

ІІ. Овочівництво   

1. Загальні питання овочівництва 2 - 

2. Овочівництво відкритого ґрунту 14 6 

3. Овочівництво закритого ґрунту 12 6 

4. Насінництво овочевих культур 6 4 

 Усього годин: 56 22 
 

РОЗДІЛ І . Плодівництво і декоративне садівництво 
 

Тема 1. Загальні питання плодівництва 
Біотехнології в плодоовочівництві. Основні завдання і перспективи 

розвитку інтенсивного  плодівництва.  

Тема 2. Розмноження плодових і ягідних рослин і вирощування 

саджанців 

Перше поле плодового розсадника. Друге поле плодового розсадника. 

Третє поле плодового розсадника.  

Викопування, сортування і зберігання саджанців. Вирощування 

саджанців типу «кніп-баум». 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Сівба насіння плодових культур. 

Набуття навиків з сівби насіння плодових культур. 

2. Щеплення плодових культур. 

Заготівля живців для проведення щеплення. Підготовка підщепи і 

живців до щеплення. Проведення щеплення.  

 

Тема 3. Плодовий сад і декоративне садівництво 

 Вимоги плодоносних дерев до умов агротехніки. Обробіток ґрунту в 

плодоносному саду. Морфологічні ознаки та біологічні особливості 

колоноподібних сортів плодових культур. Особливості формування сучасних 

крон плодових дерев. Догляд за плодовим деревом і урожаєм. Особливості 

збирання врожаю в сучасних умовах. 
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Декоративне садівництво. Влаштування газонів. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Обробіток приштамбових кругів. 

Набуття навиків по обробітку приштамбових кругів. 

 

Тема 4. Ягідні культури  

Особливості вирощування ягідних культур у відповідності до вимог 

сучасного ринку. Технологія застосування синтетичних матеріалів при 

вирощуванні ягідних культур. 

 

РОЗДІЛ 2.ОВОЧІВНИЦТВО. 
 

Тема 1. Загальні питання овочівництва 

Розширення асортименту овочевих культур у відповідності до вимог 

сучасного ринку. 

 

Тема 2. Овочівництво відкритого ґрунту 

Бобові, зеленні овочеві культури і цукрова  кукурудзи. Районовані 

сорти. Сучасна технологія їх вирощування. Конвеєрне вирощування. 

Вирощування малопоширених овочевих культур групи столових 

коренеплодів. Особливості агродогляду та збирання врожаю овочевих 

культур у відкритому ґрунті. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Підгортання картоплі. 

Відпрацювання навиків по підгортанню картоплі. 

2. Ознайомлення з технологічними картами вирощування овочевих 

культур. 

Ознайомлення з технологічними картами вирощування овочевих 

культур. 

3. Збирання врожаю огірків. 

Відпрацювання техніки збирання врожаю. Сортування плодів. 

 

Тема 3. Овочівництво закритого ґрунту 

Малопоширені та вигонкові овочеві культури, біологічні особливості та 

технологія їх вирощування. Культура грибів. Вирощування грибів в 

закритому ґрунті.  

Лабораторно-практичні роботи 

1. Приготування ґрунтосуміші. 

Компоненти ґрунтосуміші. Відпрацювання прийомів приготування 

ґрунтосуміші для  вирощування розсади. 

2. Технологія вирощування грибів. 

Ознайомлення з технологією вирощування грибів. 

3. Осліплення огірків. 

Відпрацювання техніки проведення осліплення огірків в теплиці. 
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Тема 4. Насінництво овочевих культур 

Особливості агротехніки вирощування насіння однорічних овочевих 

культур. Сортові прополювання. Ознаки зрілості плодів на насіння. Способи 

отримання насіння. Товарна обробка і зберігання насіння. 

Особливості агротехніки вирощування насіння дворічних і 

багаторічних овочевих культур. Вирощування насіння нових сортів і 

гібридів, створених на основі досягнень в галузі біотехнології. Сортові 

прополювання. Ознаки зрілості плодів на насіння. Способи отримання 

насіння. Товарна обробка і зберігання насіння. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Вибирання насіння огірків та заготівля насіння дворічних овочевих 

культур. 

Строки, способи та техніка вибирання насіння огірків.  

Відпрацювання способів та техніки заготівлі насіння дворічних 

культур.  

2.  Документація на сортовий насінний матеріал.  

Вивчення документації на сортовий насінний матеріал. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи землеробства і екології» 
 

№  

з/п 
Тема   

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Ґрунти і їх родючість 4 2 

2. Обробіток ґрунту 2  

3. Добрива і їх застосування 4 2 

4. Сівозміни і їх класифікація 3 2 

5. Зрошення і осушення земель 1  

 Усього годин: 14 6 
 

Тема 1. Ґрунти і їх родючість 

Поняття про точне землеробство. Моделі росту культур. Шкодочинні 

організми в умовах радіації. 

Види родючості ґрунтів, фактори, що впливають на її підвищення. 

Склад органічної та мінеральної частини ґрунту. 

Основні властивості ґрунту, їх залежність від механічного складу 

ґрунту. 

Вбирна здатність ґрунту, основні її види. Кислотність ґрунту та її вплив 

на розвиток і урожайність сільськогосподарських культур. 

Визначення механічного складу ґрунту в польових умовах. 
 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Визначення механічного складу ґрунту в польових умовах. 

Визначення різних фракцій механічних частин, що входять до складу 

ґрунту. 

Ознайомлення з ґрунтовими картами ґрунтово-кліматичних зон. 

 

Тема 2. Обробіток ґрунту 

Особливості обробітку різних типів ґрунтів. Раціоналізація обробітку 

ґрунту. Обробіток ґрунту по методу Т.С.Мальцева. 

Сучасні методи обробітку ґрунту. Наукові підходи і тенденції 

удосконалення обробітку ґрунту з урахуванням орографії, гідрології, 

соціально-економічних та інших факторів. 

 

Тема 3. Добрива і їх застосування 

Сидеральні добрива, їх роль в підвищенні родючості ґрунтів. 

Мікродобрива, їх значення, способи і строки використання. Бактеріальні 

добрива. Комплексні мінеральні добрива, їх переваги над простими 

добривами. 

Вапнування кислих ґрунтів, гіпсування солонців. 
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Лабораторно-практичні роботи 

1. Складання системи удобрення в польовій і овочевій 

сівозмінах (передпосівне внесення, підживлення). 

 

Тема 4. Сівозміни і їх класифікація 

Впровадження, освоєння і контроль за додержанням сівозмін. 

Ґрунтозахисні та протиерозійні сівозміни. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Складання схеми чергування культур в польовій і овочевій 

сівозмінах. Складання ротаційних таблиць. 

 

Тема 5. Зрошення і осушення земель 

Зрошувальна система. Способи і техніка поливу сільськогосподарських 

культур. 

Осушення заболочених і тимчасово перезволожених земель. Освоєння 

осушених земель. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Шкідники і хвороби сільськогосподарських культур» 
 

№  

з/п 
Тема   

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Основні шкідники 

сільськогосподарських культур та 

заходи боротьби з ними 

8 4 

2. Хвороби сільськогосподарських культур 

та заходи боротьби з ними 

8 4 

3. Комплекс методів захисту рослин 5 2 

 Усього годин: 21 10 

 

Тема 1. Основні шкідники сільськогосподарських культур та заходи 

боротьби з ними 

Вплив екологічних умов на розвиток шкідників. Найбільш поширені 

шкідники зерняткових культур з сисним ротовим апаратом, особливості 

будови їх ротових органів, циклу розмноження, характеру пошкоджень. 

Шкідники овочевих культур закритого ґрунту, способи їх поширення, 

характер їх пошкоджень та заходи боротьби. 

Багатоїдні шкідники, їх спеціалізація, характер пошкоджень та заходи 

боротьби. 

Карантинні шкідники, прогнозування їх появи, шкодочинності та 

заходи боротьби з ними. 

Облік наявності шкідників на ділянках учбового господарства. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Ознайомлення з основними групами шкідників та визначення 

найбільш характерних їх представників. 

Ознайомлення з характером пошкоджень на плодових рослинах за 

колекціями і натуральними зразками та визначення групи шкідників, що їх 

нанесла. 

2. Ознайомлення з характером пошкоджень на ягідних рослинах за 

колекціями і натуральними зразками та визначення групи шкідників, що їх 

нанесла. 

Ознайомлення з характером пошкоджень на овочевих рослинах за 

колекціями і натуральними зразками та визначення групи шкідників, що їх 

нанесла. 

 

Тема 2. Хвороби сільськогосподарських культур і заходи боротьби з 

ними 

Біологічні особливості основних хвороб. Діагностика хвороб. 

Значення сівозмін і фітосанітарних заходів в боротьбі з інфекціями. 
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Паразитні та непаразитні хвороби зерняткових плодових культур, їх 

основні збудники та причини їх виникнення, характер проявлення та заходи 

боротьби з ними. 

Прогнозування проявів карантинних хвороб. 

Хвороби овочевих культур, їх збудники, причини виникнення, характер 

проявлення та заходи боротьби з ними. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Вивчення спор і грибниці найпоширеніших хвороб під мікроскопом. 

2. Набуття навиків визначення хвороб плодових, ягідних та 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. Ознайомлення з основними пестицидами для боротьби з шкідниками 

і хворобами плодових, ягідних та овочевих культур, норми їх внесення. 

Приготування бордоської рідини в лабораторних умовах. Визначення її 

якості індикаторним папером. 

Розрахунок річної потреби в отрутохімікатах для обробітку 1 га площі, 

зайнятої культурою. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Механізація сільськогосподарського виробництва» 
 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин  

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Механізація обробітку ґрунту і робіт по догляду 

за посівами і посадками 

1 - 

2. Механізація внесення добрив 1 - 

3. Механізація посіву 1 - 

4. Механізація садіння розсади 4 2 

5. Механізація садіння картоплі 1 - 

6. Механізація робіт по захисту рослин від 

шкідників, хвороб і бур’янів 

1 - 

7. Механізація поливу. 1 - 

8. Механізація збирання врожаю 10 4 

9. Механізація збирання, обмолоту та 

відокремлення насіння з насінників, сушіння, 

очищення і сортування насіння 

4 2 

10. Механізація робіт в закритому ґрунті 4 2 

 Усього годин: 28 10 
 

Тема 1. Механізація обробітку ґрунту і робіт по догляду за посівами і 

посадками 

Технічне обслуговування плугів. Технічне обслуговування 

лущильників і борін. 

Технічне обслуговування культиваторів. 

 

Тема 2. Механізація внесення добрив 

Технічне обслуговування розкидачів органічних добрив. Технічне 

обслуговування розкидачів мінеральних добрив. 

 

Тема 3. Механізація посіву 

Технічне обслуговування овочевих сівалок. 

 

Тема 4. Механізація садіння розсади 

Технічне обслуговування розсадосадильної машини. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Вивчити будову і принцип роботи розсадосадильної машини. 

Встановити розсадосадильну машину на задану схему висадки розсади. 
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Тема 5. Механізація садіння картоплі 

Технічне обслуговування картоплесаджалок. 

 

Тема 6. Механізація робіт по захисту рослин від шкідників, хвороб і 

бур’янів 

Технічне обслуговування обприскувачів. 

 

Тема 7. Механізація поливу 

Насосні станції. Принцип роботи дощувальних машин. Схеми роботи 

дощувальних машин. Порядок проведення ТО дощувальних машин і 

насосних станцій. 

 

Тема 8. Механізація збирання врожаю 

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. Вивчити будову і принцип роботи  машин для збирання картоплі. 

Встановити картоплекопач на задану глибину підкопування бульб. 

2. Машини для збирання коренеплодів. Встановити машину для 

підкопування коренеплодів на задану глибину підкопування. 

      Вивчення нових марок машин, які використовуються для збирання 

врожаю. 

 

Тема 9. 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. 

Загальна будова, принцип роботи і підготовка до роботи даних машин. 

Технічне обслуговування машин. 
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Лабораторно-практичні роботи 

1. Вивчити будову і принцип роботи машин для очищення насіння. 

Встановити машину для очищення на очистку певної культури.  

    Вивчення нових марок машин, які використовуються для збирання 

врожаю, обмолоту та відокремлення насіння з насінників, сушіння, очищення 

і сортування насіння. 

 

 

Тема 10. Механізація робіт в закритому ґрунті 

Машини і пристрої для очищення та набивання парників. Призначення, 

загальна будова, принцип роботи і підготовка до роботи даних машин. 

Машини для обробітку ґрунту в теплицях. Призначення, загальна 

будова, принцип роботи і підготовка до роботи даних машин. 

Машини для виготовлення торфоперегнійних горщечків. Призначення, 

загальна будова, принцип роботи і підготовка до роботи даних машин. 

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. 

     Встановити ручну парникову сівалку на схему висіву різних 

овочевих культур. 

  Вивчення нових марок машин, які використовуються для робіт в 

закритому ґрунті. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Зберігання і переробка сільськогосподарської продукції» 
 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Первинна переробка плодів, ягід і овочів 12 2 

2.  Організація пункту первинної переробки 9 2 

 Усього годин: 21 4 

 

Тема 1. Первинна переробка плодів, ягід і овочів 

Підготовка сировини та приготування варення, повидла. Сучасні 

технології  приготування плодово-ягідних і овочевих соків, пюре. 

Маркування і зберігання готової продукції. Використання консервантів. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Приготування плодово-ягідного соку.  

 

Тема 2. Організація пункту первинної переробки 

Організація в фермерських господарствах, агрофірмах тощо пункту з 

первинної переробки плодів, ягід і овочів на досвіді передових господарств. 

Обладнання сушарки. Вимоги до посуду для обробки плодів і овочів. 

Розміщення машин і устаткування. Підготовка сировини та тари. Вимоги, які 

пред’являються до приміщень для зберігання переробленої продукції, 

організація контролю за її зберіганням. Досвід передових господарств даної 

зони щодо організації пунктів заготівлі, перевезення, затарювання з 

використанням сучасних технологій. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Вивчення досвіду роботи передових в галузі підприємств, 

господарств з організації пункту первинної переробки продукції. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 
№ 

з/п  
 

Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Правові та організаційні основи охорони праці 1  

2 Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці 

2  

3 Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 
2  

4 Основи електробезпеки 2  

5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 
1  

6 Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
2  

 Усього годин: 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.  

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. 

Дотримання вимог безпеки при роботі з обладнанням, приладами, 

устаткуванням за професією плодоовочівник. 

Прилади контролю безпечних умов праці. 

 

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. 
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Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки: показники рівня руйнування 

промислових аварій.  

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Класифікація приміщень з електробезпеки. Допуск до роботи з 

електрикою і електрифікованими машинами. 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. 

Основні гігієнічні особливості праці за професією плодоовочівник. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Лікувально-

профілактичне харчування. 

 

Тема 6. Надання першої 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. 

Підсумкова атестація. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 

Професія - Плодоовочівник 

Кваліфікація – 3 розряд 

№ 

п/п 

Тема Кіль-ть 

годин 

 

І. Виробниче навчання  

Плодівництво  

1.  Вступне заняття. 6 

2.  Весняні роботи на ягідних плантаціях 6 

3.  Весняні роботи в плодовому саду  6 

4.  Роботи по декоративному садівництву 6 

Овочівництво 

5.  Висаджування насінників 6 

6.  Сівба і висаджування овочевих культур у відкритому ґрунті 6 

7.  Підготовка теплиць та інших споруд захищеного ґрунту до 

вирощування овочевих культур (гідропоніка). 

6 

 Всього годин: 42 

ІІ. Виробнича практика 

1. Ознайомлення з підприємством. 7 

2. Самостійне виконання робіт плодоовочівника 3-го розряду 

(під наглядом інструктора) 

231 

 Кваліфікаційна пробна робота  
   Всього годин:  238 

 Разом:  280 

 

І .ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ  

Плодівництво 

Тема 1. Вступне заняття 

Ознайомлення із освітньо-кваліфікаційною характеристикою 

плодоовочівника 3 розряду, етапами професійного росту і трудового 

становлення робітника. 

Ознайомлення з вимогами безпеки праці і пожежної безпеки  в 

навчальних майстернях та  господарстві.  

 

Тема 2. Весняні роботи на ягідних плантаціях 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місяця, безпеки праці. 

Вправи:   

Внесення добрив, обробка ґрунту в рядах та міжряддях. Боротьба із 

шкідниками та хвороба плодово-ягідних культур. Догляд за плодоносною 

плантацією суниць. 
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Тема 3. Весняні роботи в плодовому саду 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місяця, безпеки праці. 

Вправи:    

Вживання заходів боротьби із шкідниками та хворобами плодових дерев. 

Підготовка обприскувача до роботи. Приготування робочих розчинів 

отрутохімікатів. Оволодіння безпечними методами роботи з обприскувачами 

та обпилювачами. Перевірка якості хімічної обробки рослин. Кореневе та 

позакореневе підживлення дерев, поливання. 

 

Тема 4. Роботи по декоративному садівництву 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місяця, безпеки праці. 

Вправи:   

Роботи з влаштування газонів, посадки та догляду за садово-парковими 

деревами та кущами. 

 

Овочівництво 

 

Тема 5. Висаджування насінників 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місяця, безпеки праці. 

Вправи:   

Відбір маточників та підготовка їх до висаджування. Пророщування, 

освітлення та висаджування насінників. 

 

Тема 6. Сівба і висаджування культур у відкритому ґрунті 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місяця, безпеки праці. 

Вправи:   

Підготовка ґрунту  до висівання та висаджування овочевих культур і 

внесенню добрив. Внесення органічних та мінеральних добрив 

механізованим способом та за допомогою тяглової сили. 

Робота на овочевих сівалках та розсадосадильних машинах. 

 

Тема 7. Підготовка теплиць та інших споруд захищеного ґрунту до 

вирощування овочевих культур (гідропоніка) 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місяця, безпеки праці. 

Вправи:   

Вирощування овочів на гідропоніці. Приготування поживного розчину 

для гідропонного методу вирощування рослин.  

 

ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

 

Тема 1.Ознайомлення з підприємством 

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. 

Структура виробництва й організація праці.  

Основні підрозділи, цехи підприємства, технологічний процес 

вирощування , збирання, зберігання і переробки овочевих та плодово-ягідних 
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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. Система керування охороною праці. Організація служби 

безпеки праці на підприємстві.  

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки при виконані 

навчально-виробничих завдань під час виробничої практики.. Застосування 

засобів безпеки праці й індивідуального захисту. 

 

Тема 2.Самостійне виконання робіт плодоовочівника 3-го розряду  

Самостійне  виконання робіт  з професії у відповідності з освітньо-

кваліфікаційною характеристикою на 3 розряд згідно технічної документації. 

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 

замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.  

 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт 

1. Нарізування дернового пласту. 

2. Нарізування та загортання борозен плугом під час садіння саджанців, 

сіянців, кореневищ. 

3. Оброблення гербіцидами та іншими отрутохімікатами плодових і 

декоративних культур.  

4. Підорювання та виорювання сіянців, саджанців, овочевих кореневищ. 

5. Закривання, відкривання та розорювання накривного вала у 

розсадниках. 

6. Сівба овочевих культур сівалками. 

7. Садіння плодово-ягідних культур саджанцями. 

8. Зрізування дичок сіянців на колючку та вічко. 

9. Вирізування колючок у однорічних сіянців та в кроні саджанців. 

10. Проріджування сходів рослин у рядках. 

11. Підгортання, культивування, розпушування, ґрунту в міжряддях. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

Професія – 6111 Плодоовочівник  
                         (код, назва професії) 

Кваліфікація – 3 розряд_________________  
                                (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Біотехнології в плодівництві. 

2. Перспективи розвитку інтенсивного плодівництва. 

3. Технологію вирощування саджанців в плодовому розсаднику. 

4. Вимоги плодоносних дерев до умов агротехніки. 

5. Системи утримання ґрунту в саду. 

6. Морфологічні ознаки та біологічні особливості колоноподібних сортів 

плодових дерев. 

7. Техніку і способи обрізування, особливості формування сучасних крон 

плодових дерев. 

8. Догляд за плодовим деревом і врожаєм. 

9. Особливості збирання врожаю в сучасних умовах. 

10. Особливості вирощування ягідних культур у відповідності до умов 

сучасного ринку. 

11. Асортимент овочевих культур у відповідності до умов сучасного 

ринку. 

12. Сучасні технології вирощування бобових та зеленних овочевих 

культур, цукрової кукурудзи, малопоширених овочевих культур групи 

столових коренеплодів у відкритому ґрунті. 

13. Сучасні технології вирощування малопоширених, вигонкових овочевих 

культур, грибів в закритому ґрунті. 

14. Правила сортування, укладання, пакування, транспортування плодово-

ягідної та овочевої продукції. 

15. Оброблення, зберігання та реалізацію овочів, ягід, плодів. 

16. Агротехніку вирощування та заготівлю насіння овочевих культур. 

17. Документацію на сортовий насінний матеріал. 

18. Поняття про точне землеробство. 

19. Моделі росту культур. 

20. Шкодочинні організми в умовах радіації. 

21. Залежність властивостей ґрунтів від його механічного складу. 

22. Особливості обробітку різних типів ґрунтів. 

23. Сучасні методи обробітку ґрунту. 

24. Сучасні види добрив та способи їх внесення. 

25. Системи удобрення в сівозмінах. 

26. Технологію вапнування та гіпсування ґрунтів. 

27. Етапи впровадження сівозмін. 

28. Послідовність складання ротаційних таблиць сівозміни. 

29. Способи і техніку поливу сільськогосподарських культур. 
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30. Технологію осушення перезволожених земель. 

31. Етапи освоєння осушених земель. 

32. Основні шкідники та хвороби плодових, ягідних та овочевих культур 

відкритого та закритого ґрунту, заходи боротьби з ними та вплив 

екологічних умов на їх розвиток. 

33. Інтегровану систему захисту рослин. 

34. 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. 

35. 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. 

36. Сучасні технології первинної переробки плодів, ягід та овочів 

(виробництво джему, повидла, соків). 

37. Маркування і зберігання готової продукції, використання консервантів. 

38. Організацію пункту первинної переробки. 

39. Основні напрями підвищення продуктивності праці та поліпшення 

якості продукції, яка виробляється. 

40. Безпеку праці в плодоовочівництві, основи пожежної та 

електробезпеки, основи гігієни праці та виробничої санітарії, надання 

першої медичної допомоги у разі нещасних випадків. 

 

ВМІЄ: 

1. Організувати робоче місце. 

2. Дотримуватись вимог безпеки праці в плодоовочівництві, пожежної 

безпеки  та електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, 

надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків при 

виконанні робіт. 

3. Збирати та пакувати урожай плодових і ягідних культур. 

4. Виконувати роботи по підготовці плодового саду до зими (знімати та 

дезінфікувати чатала, доглядати за штамбом плодового дерева, 

обробляти міжряддя, захищати дерева від гризунів, боротися з 

шкідниками та хворобами). 

5. Виконувати роботи по декоративному садівництву (садити та 

доглядати за садово-парковими деревами і кущами, влаштовувати 

газони). 

6. Відбирати, підготовлювати до висадки та висаджувати насінники 

овочевих культур. 

7. Підготовлювати ґрунт до посіву, посадки, вносити органічні та 

мінеральні добрива механізованим способом. 
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8. Проводити посів та посадку овочевих культур у відкритому ґрунті. 

9. Вирощувати овочеві культури на гідропоніці. 

10. Високо продуктивно використовувати машини та знаряддя для 

виконання робіт з обробітку ґрунту, висівання, садіння, догляду за 

посівами і насадженнями овочів, плодів, ягід. 

11. Володіти сучасною технологією вирощування овочів та плодів. 

12. 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. 
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Перелік основних обов'язкових засобів навчання 

 

№ 

з\п 

 

Найменування 

Кількість на групу з 30 осіб  
Примітка Для 

індивідуального 

користування 

Для групового 

користування 

1. 2 3 4 5 

1. Навчальне господарство 
 Обладнання     

1. Плуг тракторний  1  

2. Борони  3 Всі види 

3. Овочева сівалка  1  

4. Розкидач мінеральних добрив  1  

5. Розкидач органічних добрив  1  

6. Картоплесаджалка  1  

7. Обприскувач  1  

8. Картоплекопач  1  

9. Кінний копач  1  

10. Насіннєочисна машина  1  

11. Культиватори  1  

12. Катки  1  

13. Шпагат 1 бухта 1 бухта  

14. Ящички для стратифікації 30 10  

15. Садовий вар 30 баночок 10 баночок  

16. Масляна фарба 1 банка 1 банка  

17. Бруски 30 10  

18 Правильні ремені 30 10  

19. Відра 30 10  

20. Підручники 30 10  

21. Сіль 3кг 1кг  

22. Посудина 30шт 10шт  

23. Річковий пісок 90кг 30кг  

24. Шпагат 1 бухта 1 бухта  

25. Кілочки 30 10  

26. Ящики, касети 10 5  

27. Деревна стружка 10кг 5кг  

28. Фруктовий папір 1 рулон 1 рулон  

29. Шаблони для плодів 1 комплект 1 комплект  

30. Обв’язувальний матеріал 30 комплектів 10 комплектів  

31. Промивні решета 30 10  

 Інструменти    

1. Штикові лопати 30 10  

2. Граблі 30 10  

3. Садові пилки 30 10  

4. Секатори 30 10  

5. Садові ножі 30 10  

6. Садові драбини 15 5  

 Прилади і пристрої    

1. Психрометр 1 1  

2. Термометр 30 10  

3. Холодильник 1 1  
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2. Лабораторія 
 

Лабораторне обладнання і пристосування 

1 Банки скляні для консервування 

 0,5 л 

 1,0 л 

 3,0 л 

 

20 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

  

2 Ємкості для бланширування і 

стерилізації (10л0 

5 шт.   

3 Ковшик емальований  6 шт.   

4 Ложки дерев’яні 10 шт.   

5 Машинка для ручної закрутки 10 шт.   

6 Ножі кухонні 30 шт.   

7 Плити електричні 5 шт. Газова плита  

8 Посуд для миття продукції 5 шт.   

9 Соковижималка 2 шт. Електросоковижи

малка 

 

10 Шафа сушильна 6 шт.   

11 Щіпці для виймання банок 10 шт.   

12 Терка 6 шт.   

Прилади і пристрої 

1 Ареометр для визначення 

концентрації розчину 

2 шт.   

2 Ваги механічні 3 шт.   

3 Рефрактометр 1 шт.   

4 Термометр кімнатний 2 шт.   

5 Термометр технічний (до 150
0
) 2 шт.   
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