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ПРОГРАМА ГУРТКА ЮНИХ ВИНОГРАДАРІВ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Зміст пропонованої програми зорієнтований передусім на регіони Полісся і 

Лісостепу України, оскільки культура винограду в цих місцевостях 

нетрадиційна. Тому мета програми полягає у формуванні знань 

старшокласників з основ виноградарства, іміджу виноградарства як галузі 

аграрного виробництва серед сільських товаровиробників та учнівської молоді 

готовності учнів до професійного самовизначення. 

Програмою передбачено вирішення таких завдань: 

• засвоєння гуртківцями системи знань з виноградарства; 

• створення середовища для самореалізації та професійного самовизна-

чення учнів; 

• формування екологічної культури учнів; 

• формування інформаційних компетенцій учнів. 

Реалізація програми сприятиме досягненню: 

Розвиваючої мети: 

 розвиток стійкого інтересу до вивчення біології; 

 прагнення до самостійного опанування матеріалу; 

 розвиток творчих та дослідницьких здібностей учнів; 

 вміння працювати в колективі;вміння застосовувати набуті знання на 

практиці. 

Виховної мети: 

 виховання почуття відповідальності за свою роботу; 

 виховання культури соціального партнерства. 

Спеціальної мети: 

 здійснення допрофесійної підготовки учнівської молоді в галузі вино-

градарства. 

Залежно від змісту програми педагог може застосовувати різні методи (ві-

зуальні, аудіальні, кінестетичні і полімо-дальні) та форми організації занять 

(навчальні, виїзні, лабораторні, дослідницькі). 

У процесі розробки програми враховано основні завдання допрофесійного 

навчання: окрім теоретичного матеріалу, передбачено значний обсяг прак-

тичних занять, проведення науково-дослідницької роботи. 

Програма вищого рівня, розрахована на три роки навчання. По закінченні 

реалізації програми перевірка знань здійснюється методами проблемних діа-

логів, дискусій, диспутів, конференцій за результатами самостійних пошукових 

досліджень. 
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Враховуючи специфіку галузі, окремі теми певних розділів в разі потреби 

можуть переноситися відповідно до сезону. Професійні проби проводяться на 

базі господарства по вирощуванню винограду, навчального виноградника 

протягом року з урахуванням строків проведення певного виду робіт. 

До програми можуть бути внесені зміни відповідно до місцевих умов та 

матеріально-технічної бази. 

По закінчені реалізації програми має відбутися досягнення основних її ці-

лей, зокрема: навчальна мета 

Вихованець повинен мати уявлення про: 

- виноградарство як науку й галузь сільського господарства; 

- сорт та методи селекційної роботи у виноградарстві; 

- технологію вирощування винограду; 

- хвороби винограду та шляхи їх попередження; 

- аспекти функціонування галузі в умовах ринкової економіки. 

Вихованець повинен знати: 

• ботанічну характеристику винограду; 

• біологічні особливості винограду: вимоги до світла, тепла, вологи, 

ґрунту; 

• будову виноградного куща; 

• класифікацію сортів винограду; 

• найпоширеніші сорти винограду, районовані сорти; 

• способи розмноження винограду; 

• техніку підготовки посадкового матеріалу; 

• техніку розмноження винограду; 

• техніку садіння рослин; 

• правила догляду за молодими посадками; 

• види опор та їх призначення; 

• методику формування та обрізування кущів винограду; 

• способи регулювання навантаження на виноградний кущ; 

• різні види добрив, їх призначення та методики застосування; 

• методи визначення врожайності винограду; 

• строки збирання врожаю для різних сортів; 

• техніку та способи збирання врожаю; 

• техніку вирощування винограду; 

• методи селекційної роботи; 

• найбільш поширених шкідників винограду; 

• найбільш поширені хвороби винограду; 

• методи захисту рослин від шкідників та хвороб; 

• аспекти функціонування галузі в умовах ринкової економіки; 
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• основи безпеки життєдіяльності; 

• питання охорони навколишнього природного середовища. 

 

Вихованець повинен уміти: 

• визначати елементи виноградного куща; 

• визначати типи пагонів; 

• визначати сорт винограду та проводити його опис; 

• проводити дегустацію сортів винограду; 

• визначати якість виноградної лози; 

• готувати посадковий матеріал; 

• закладати виноградну шкілку; 

• вирощувати саджанці винограду; 

• планувати територію під закладку виноградника; 

• проводити передпосадкову підготовку ґрунту; 

• проводити передпосадкову підготовку ям; 

• проводити посадку виноградних саджанців; 

• проводити догляд за посадками винограду; 

• здійснювати формування і обрізування кущів; 

• встановлювати опори та підв'язувати виноград; 

• проводити регулювання навантаження на кущ; 

• проводити підживлення та зрошування винограду; 

• проводити розрахунок норм витрат добрив та води; 

• визначати ступінь стиглості врожаю; 

• проводити збір врожаю та закладку його на зберігання; 

• визначати шкідників винограду; 

• визначати хвороби винограду; 

• проводити комплекс заходів проти шкідників та хвороб винограду; 

• проводити калькуляцію собівартості продукції виноградника; 

• розраховувати рентабельність виноградника; 

• додержуватися вимог інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії 

та особистої гігієни, а також правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

 

Методи діагностики навчальної діяльності вихованця гуртка по 

закінченні навчання: 

I. Усний залік. 

II. Написання та захист науково-дослідницьких робіт.  

ІІI. Виконання пробних робіт. 

 



 

4 

Обладнання для гуртка юних виноградарів 

(Відповідно до типового переліку навчально-наочних посібників та 

технічних засобів навчання для позашкільних навчальних закладів 

системи Міністерства освіти і науки України, 2002 рік) 

 

1. Обприскувач. 

2. Лопата для викопування саджанців. 

3. Секатори. 

4. Секатор для щеплення. 

5. Садові ножі. 

6. Ножівка. 

7. Лопати. 

8. Сапи, граблі. 

9. Фруктові ящики, відра, мішки. 

10. Витратні матеріали: мінеральні добрива, отрутохімікати, регулятори росту, 

поліетилен. 

11. Унаочнення: довідкова література, таблиці, муляжі, вологі препарати. 

12. Оргтехніка. 

13. Ваги технічні. 

14. Возик садовий. 

15. Аерометр. 

16. Мотоблок з навісними агрегатами. 

 

 

Перший рік навчання Навчально-тематичний план 

 

 

№ 

п/п 
Назва розділу Кількість годин 

  Теоретичні Практичні Разом 

1 Вступ 9 3 12 

2 Біологічні особливості 

винограду 

30 9 39 

3 Розмноження винограду 15 9 24 

4 Закладання винограднику 27 15 42 

5 Технологія вирощування вино-

граду 

24 12 36 

6 Догляд за виноградником 36 21 57 
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Програма 

 

Кількіст

ь годин 

Дата 

проведення 

Тема заняття Ключові 

компетентності, 

які формуються 

під час вивчення 

даної теми 

ВСТУП (12 годин) 

  Перші історичні згадки про 

виноград. Розвиток виногра-

дарства від античних часів 

до сьогодення. Становлення 

виноградарства в Україні. 

Актуальність широкого 

впровадження культури 

винограду. Харчове, 

естетичне, лікувальне 

значення винограду 

Знає  біологічні  

особливості 

рослин; 

розпізнає 

відмінності сортів; 

виявляє ставлення 

до виноградарства 

як вагомої галузі 

аграрного виробни-

цтва 

Практичні заняття 

Екскурсія на виноградник (ампелографічну виставку). 

 

І. Біологічні особливості винограду (39 годин) 

 

  Ботанічна класифікація ро-

дини виноградових. Будова і 

розвиток виноградного 

куща. Основні елементи. 

Коренева система 

винограду: типи коренів, їх 

характеристики та функції. 

Будова кореня. Наземна 

частина: брунька, пагін, 

листок, суцвіття, квітки, 

гроно, ягоди, насіння. 

Характеристики та 

призначення. Залежність 

характеризує: 

види сортів 

винограду, що 

приймають участь 

в сортотворенні; 

порівнює: 

морфологічні 

особливості 

винограду з іншими 

рослинами; 

застосовує знання: 

про еволюційний 

ний розвиток 

7 Підсумкові заняття 3 3 6 

 Усього 144 72 216 
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розвитку рослин від 

факторів зовнішніх умов. 

Віковий цикл винограду 

 

 

флористики, як 

мистецтва 

Практичні заняття 

Ознайомлення з будовою виноградного куща. 

Визначення типу пагонів. 

Складання характеристики плодів за сортовими ознаками. 

 

ІІ. Розмноження винограду (24 години) 

 

  Способи розмноження ви-

нограду, їх характеристика 

та призначення. Організація 

розсадників. Підготовка по-

садкового матеріалу. Техно-

логія вирощування коренев-

ласних саджанців  

 

наводить 

приклади: 

Вегетативного     

розмноження 

плодових культур; 

розпізнає: 

якість посадкового 

матеріалу; 

дотримується 

правил: 

технології посадки 

садивного 

матеріалу 

Практичні заняття 

Визначення якості виноградної лози. 

Нарізання чубуків та підготовка їх до розмноження. 

Підготовка та закладання шкілки. Догляд за шкілкою. 

Вирощування кореневласних саджанців у домашніх умовах та у закри-

тому ґрунті. 

Освоєння техніки розмноження винограду відводками, зеленими жив-

цями. 

 

ІІІ. Закладання винограднику (42 години) 

 

  Вибір місця під 

виноградник. Організація 

території. Планування 

називає: 

фактори 

оптимального 
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ділянки. Підготовка ґрунту. 

Підготовка саджанців. 

Підготовка посадкових ям. 

Техніка садіння рослин. До-

гляд за саджанцями у 

перший рік росту  

 

росту винограду; 

наводить 

приклади: 

типів формування 

виноградних 

кущів; 

розпізнає: ступінь 

якості посадкового 

матеріалу; 

застосовує знання 

по біології 

винограду 

Практичні заняття 

Планування території під посадку винограднику. 

Проведення відбору та підготовки посадкового матеріалу. 

Розробка схеми закладки винограднику. 

Підготовка посадкових ям. 

Проведення посадки саджанців. 

 

ІV. Технологія вирощування винограду (36 годин) 

 

  Сучасні технології вирощу-

вання винограду. Техноло-

гічні карти закладання вино-

граднику та догляду за наса-

дженнями. Обробіток ґрунту 

на виноградниках. Системи 

утримання ґрунту на вино-

градниках за різних умов ви-

рощування. 

Удобрення виноградників. 

Основні аспекти застосуван-

ня добрив: види добрив, їх 

дозування та способи 

застосування. 

Зрошення виноградників: 

види. Способи та строки 

проведення. 

Особливості  формування  і 

називає: сучасні 

технології 

вирощування 

винограду; 

характеризує: 

основні правила 

млекористування; 

порівнює: 

різні системи 

утримання 

виноградних 

насаджень; 

застосовує знання: 

по догляду за 

виноградником 
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обрізування укривних та не-

укривних сортів винограду. 

Встановлення підпор. Типи 

шпалер. 

Техніка проведення інвента-

ризації насаджень та плану-

вання ремонту винограднику 

 

Практичні заняття 

Складання плану агротехнічних заходів на винограднику. 

Освоєння техніки проведення різних способів обрізування. 

Проведення інвентаризації винограднику. 

Складання плану ремонту та реконструкції винограднику. 

 

V. Догляд за виноградником (57 годин) 

 

  Мета та особливості догляду 

за молодим виноградником. 

Післясадивний догляд: 

полив, обгортання, розпушу-

вання грунту; 

характеристика операцій, 

строки та техніка 

проведення. Катарування та 

видалення порослі. Встанов-

лення опори на виноградни-

ку. Види опор. Типи шпалер, 

їх будова і техніка встанов-

лення. Підв'язування вино-

градних кущів. 

Захист виноградних наса-

джень від несприятливих 

умов зовнішнього середови-

ща. Зрошення 

виноградників. Формування 

і обрізування кущів. Зелені 

операції на виноградних 

кущах. Позакореневе 

підживлення винограду. 

називає: 

Особливості аг-

ротехніки при 

вирощуванні 

винограду 

:характеризує: 

комплексний 

характер агропри-

йомів по догляду за 

насадженнями; 

порівнює: 

різні системи 

утримання 

виноградних 

насаджень; 

застосовує знання: 

по догляду за 

виноградником 

 



 

9 

Регулювання навантаження 

кущів 

Практичні заняття 

Здійснення догляду за виноградником після посадки. 

Встановлення опор на виноградник та проведення підв'язування кущів. 

Проведення обрізки кущів. 

Проведення підживлення кущів. 

Здійснення операцій по регулюванню навантаження кущів. 

Розрахунок норми витрати води для поливу виноградного куща. 

Розрахунок норм внесення добрив 

 

VI. Підсумкові заняття (6 годин) 

 

 

 

Другий рік навчання Навчально-тематичний план 

 

№ Назва розділу Кількість годин 

п/п  Теоретичні Практичні Разом 

1 Вступ 6 — 6 

2 Сорти винограду 24 12 36 

3 Збір та переробка врожаю 15 15 30 

4 Шкідники та хвороби винограду 24 12 36 

5 Основи селекції та генетики 24 3 27 

6 Дослідницька робота з 21 15 36 

 виноградарства    

7 Закладання виноградної шкілки 6 9 15 

8 Організація роботи у 12 3 15 

 виноградарстві    

7 Підсумкові заняття 6 9 15 

 Усього 138 78 216 

 

Програма 

Кількіст

ь годин 

Дата 

проведення 

Тема заняття Ключові 

компетентності, які 

формуються під час 

вивчення даної теми 
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ВСТУП (6 годин) 

 

  Стан та перспективи розвитку 

галузі в Україні та світі. 

Досягнення вітчизняних та 

зарубіжних вчених у розвитку 

виноградарства. 

Рентабельність виноградної 

культури в даній місцевості 

Називає: 

перспективи роз-

витку 

виноградарства: 

характеризує: 

досягнення вчених в 

галузі 

виноградарства; 

порівнює: 

собівартість 

продукції в різних 

регіонах; застосовує 

знання: з основ 

сільськогоспо-

дарського 

виробництва 

 

І. Сорти винограду (36 годин) 

 

  Ампелографія — наука, що 

вивчає види та сорти ви-

нограду. Поняття про сорт. 

Різні типи класифікації. 

Неукривні сорти (амери-

канські види винограду). 

Укривні сорти (європейський 

виноград). Напів-укривні 

сорти. Класифікація сортів 

винограду за їх 

використанням. Поняття про 

районовані сорти. 

Найпоширеніші сорти 

винограду, їх характеристика. 

Апробація: її суть, мета. 

Методика описування сорту 

називає: 

- Поняття про 

сорт. Різні типи 

класифікації.; 

наводить приклади: 

- Аборигенних та 

акліматизованих 

сортів винограду; 

порівнює: 

- Сорти, що 

вирощуються в 

різних регіонах; 

дотримується 

правил: 

- Визначення 

сортів за 

морфологічними 

ознаками; 
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застосовує знання: 

для оптимального 

підбору 

сортів 

Практичні заняття 

Визначення та описування сорту винограду. 

Дегустаційна оцінка сортів. 

Вивчення морфологічних відмінностей грон та ягід у різних сортів 

винограду. 

 

ІІ. Збір та переробка врожаю (30 годин) 

 

  Методи визначення вро-

жайності, їх характеристика 

та техніка проведення. 

Класифікація сортів ви-

нограду за строками до-

зрівання. Строки збирання 

винограду. Визначення 

стиглості винограду. Осо-

бливості збирання столових 

та технічних сортів. Техніка 

та способи збирання. 

Механізація збирання 

винограду. Умови зберігання 

врожаю 

називає: 

фактори, що 

впливають на 

врожайність, 

наводить приклади: 

- Сортів раннього, 

середнього та 

пізнього строків 

достигання; 

розпізнає: 

- Ступінь 

стиглості за 

рганолептичними 

показниками; 

застосовує знання: 

при  визначенні  

оптимальних 

термінів збору 

Практичні заняття 

Освоєння техніки збирання винограду. 

Визначення стиглості винограду за зовнішніми ознаками, вмістом цукру та 

кислоти. 

Визначення врожайності окремих сортів винограду. 

Освоєння техніки переробки винограду. 

 

ІІІ. Шкідники та хвороби винограду (36 годин) 
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  Найбільш поширені шкідники 

у виноградарстві, їх 

характеристика. Характерні 

ознаки пошкодження. Сучасні 

методи боротьби з ними. 

Загальні відомості про 

основні хвороби. Інфекційні 

хвороби рослин: зовнішні 

прояви і ознаки. Гриби, 

бактерії, віруси, мікоплазмові 

організми: видова 

різноманітність, життєвий 

цикл, характер пошкоджень. 

Хвороби виноградної лози: 

характеристика, умови 

розвитку, ознаки, методи 

боротьби. Поняття про 

імунітет рослини, його 

застосування для боротьби з 

хворобами. Методи захисту 

рослин від шкідників та 

хвороб. Механізація захисту 

рослин 

називає: 

- основні хвороби 

та шкідників; захист 

та засоби боротьби з 

ними; наводить 

приклади: враження 

шкідниками та 

хворобами; 

розпізнає: 

- різні види 

вражень; порівнює: 

- умови проявлення; 

застосовує знання: 

при   профілактиці   

та боротьбі з 

шкідниками та 

хворобами 

 

Практичні заняття 

Визначення шкідників за характером пошкоджень. 

Визначення хвороби винограду за зовнішніми проявами. 

Складання плану обробок винограднику. 

Ознайомлення з принципом роботи ранцевого оприскувача. 

 

ІV. Основи селекції та генетики (27 годин) 

 

  Наукова база виноградарства 

та виноробства в Україні. 

Селекція винограду — шлях 

закріплення виноградної 

культури в нашій місцевості. 

Методи селекційної роботи в 

виноградарстві. Стислі відо-

мості про клонову селекцію. 

називає: 

- основні рушійні 

сили еволюції; 

центри походженням 

культурних рослин; 

наводить приклади: 

- мутацій в 

рослинному світі; 
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Інтродукція сортів. Поняття 

про спадковість та 

мінливість. Закономірності 

успадкування ознак. Поняття 

про поліплоїдію, гетерозис 

розпізнає: сорти 

винограду за 

морфологічними 

ознаками: застосовує 

знання: при 

гібридизації 

батьківських форм 

Практичні заняття 

Розв'язування задач на успадкування ознак винограду. 

 

V. Дослідницька робота з виноградарства (36 годин) 

 

  Річний цикл виноградної 

рослини та фази її вегетації. 

Вплив навколишнього 

середовища на ріст і розвиток 

винограду. Тематика 

дослідницької роботи. Схема 

та методика проведення 

дослідів, спостережень. 

Фіксування результатів 

досліджень: польовий 

журнал, щоденник. Обробка 

результатів дослідження 

називає: 

- Річний цикл 

виноградної рослини 

та фази її вегетації; 

наводить приклади: 

дослідницьких робіт; 

розпізнає: 

- різні види рослин; 

порівнює: 

контрольну і 

варіативну частину 

дослідів; застосовує 

знання: 

- при проведенні 

науково-

дослідницької роботи 

Практичні заняття.  

Вибір теми досліду. Розробка схеми досліду. 

Закладка дослідів. 

Проведення науково-практичної конференції. 

 

 

VI. Закладання виноградної шкілки (15 годин) 

 

  Методика закладання шкілки. 

Підготовка місця та 

посадкового матеріалу. 

Називає: 

твірну тканину 

рослини 
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Правила посадки саджанців 

на шкілці 

завдячуючи якій 

проходить 

укорінення; наводить 

приклади: 

Вегетативного 

розмноження 

плодових 

культур; 

розпізнає: 

якість посадкового 

матеріалу; 

дотримується 

правил: 

технології посадки 

садивного матеріалу 

Практичні заняття 

Підготовка площі під шкілку. 

Підготовка посадкових ям. 

Проведення посадки та догляду за насадженнями. 

VII. Організація роботи у виноградарстві (15 годин) 

 

  Специфіка організації 

виноградарських господарств. 

Види та напрями господарств 

по  вирощуванню та 

переробці винограду. Основні 

види діяльності на 

виноградниках. Організація 

робочого місця. Раціональний 

режим праці і відпочинку. 

Ознайомлення з механізмами, 

що застосовуються на 

виноградниках. Роль 

механізації в полегшенні 

праці та зниженні 

собівартості продукції 

Називає: економічні 

фактори аграрного 

виробництва; 

наводить приклади: 

економіки 

спеціалізованих 

виноградарських 

господарств; 

розпізнає: 

елементи економічної 

діяльності вузько 

спеціалізованого 

господарства; 

дотримується 

правил: 

раціонального 

режиму праці 

Екскурсії 
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Екскурсія до господарства по вирощуванню винограду. Ознайомлення із 

специфікою його роботи. 

Екскурсія на підприємство з переробки винограду. 

 

VIII. Підсумкове заняття (15 годин) 

 

  Підсумкові заняття робить висновок: 

- важливість та 

необхід- 

ність функціонування 

вино- 

градарського 

господарства 

   

 

Третій рік навчання 

Навчально-тематичний план 

 

№ 

п/п 

Назва розділу Кількість годин 

  Теоретичні Практичні Разом 

1 Вступ 6 - 6 

2 Збалансований розвиток 

сільського господарства. 

15 3 18 

3 Організація роботи галузі в умовах 

ринкової економіки 

24 12 36 

4 Безпека життєдіяльності 18 - 18 

5 Охорона навколишнього 

природного середовища 

15 3 18 

6 Професійні проби 15 99 114 

7 Підсумкові заняття 3 3 6 

 Усього 96 120 216 

 

Програма 

 

Кількість 

годин 

Дата 

проведе

ння 

Тема заняття Ключові 

компетентності, 

які формуються 
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під час вивчення 

даної теми 

 

ВСТУП (6 годин) 

 

  Вступ Знає біологічні 

особливості 

рослин; 

розпізнає 

відмінності 

сортів; 

виявляє ставлення 

до виноградарства 

як вагомої 

галузі аграрного 

виробництва 

 

І. Збалансований розвиток сільського господарства (18 годин) 

 

  Концепція збалансованого 

розвитку агроекосистем в 

Україні на період до 2025 

року. Основні напрями 

діяльності у галузі 

виноградарства в контексті 

Концепції збалансованого 

розвитку агроекосистем 

України. Формування 

екомережі на 

сільськогосподарських 

землях, впровадження 

ресурсозберігаючих та 

невиснажливих 

агротехнологій. Популяційно-

генетичний моніторинг: 

оцінка потенційної небезпеки 

змін генетичної 

різноманітності сортів; оцінка 

впливу генетично змінених 

Називає: 

економічні 

фактори 

аграрного 

виробництва; 

наводить 

приклади: 

економіки 

спеціалізованих 

виноградарських 

господарств; 

розпізнає: 

елементи 

економічної 

діяльності вузько 

спеціалізованого 

господарства; 

дотримується 

правил: 

раціонального 
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організмів (ГЗО) на форму-

вання агроекосистем 

режиму праці; 

робить висновок:  

- важливість та 

необхідність 

даного напрямку 

аграрного 

виробництва 

Практичні заняття 

Розробка проекту агрофірми відповідно до Концепції збалансованого 

розвитку. 

 

ІІ. Організація роботи галузі в умовах ринкової економіки (36 годин) 

 

  Поняття «ринкова економіка». 

Підприємництво: види, 

форми, розвиток у системі 

ринкових відносин. 

Економічний зміст 

виробничих витрат та їх 

класифікація. Склад витрат 

виробництва. Калькуляція 

собівартості продукції. 

Собівартість продукції та 

шляхи її зниження. Ціна та 

ціноутворення. Прибуток та 

його економічна природа. 

Види прибутку Рентабельність 

виробництва. Фактори впливу 

на підвищення прибутковості 

підприємства. Система опо-

даткування прибутків 

Називає: 

економічні 

фактори 

аграрного 

виробництва; 

наводить 

приклади: 

економіки 

спеціалізованих 

виноградарських 

господарств; 

розпізнає: 

елементи 

економічної 

діяльності вузько 

спеціалізованого 

господарства; 

дотримується 

правил: 

раціонального 

режиму праці 

Практичні заняття 

Проведення розрахунку собівартості продукції. 

Складання схеми розподілу прибутків господарства. 

Розробка бізнес-проекту 

Розрахунок собівартості продукції винограднику. 
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ІІІ. Безпека життєдіяльності (18 годин) 

ІV Охорона навколишнього природного середовища (18 годин) 

 

  Закон України «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища». Санітарно-

гігієнічний підхід до оціню-

вання стану навколишнього 

природного середовища. 

Атмосфера землі, її газовий 

склад, основні інгредієнти 

забруднення атмосферного 

повітря. Методи захисту 

атмосфери від забруднення. 

Водні ресурси України. 

Основні напрями збереження 

водних ресурсів. Методи 

захисту водних ресурсів. 

Земельні ресурси, основні 

фактори та шляхи запобігання 

забруднення. Вимоги до 

організації сільськогос-

подарських робіт з метою 

запобігання забрудненню 

навколишнього природного 

середовища 

називає: 

- екологічні 

проблеми 

аграрного 

виробництва; 

наводить 

приклади: 

- екологічних 

проблем та шляхів 

їх вирішення; 

порівнює: 

екологічні 

проблеми в світі та 

в Україні 

Практичні заняття 

Розробка схеми запобігання забруднення навколишнього середовища при 

організації господарства. 

 

 

 

 

V. Професійні проби (114 годин) 

 

 

  Ознайомлення з господарством, його 

продукцією. Ознайомлення з внутрішнім 

наводить приклади: 

Вегетативного 
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трудовим розпорядком. Освоєння правил 

користування садовими, окулірувальними 

ножами, секаторами; дотримання правил 

техніки безпеки. Підготовка чубуків до 

щеплення. Вирощування кореневласних 

саджанців. Проведення ручного щеплення. 

Вирощування щеплених саджанців. 

Підготовка ґрунту до посадки. Проведення 

посадки саджанців. Розрахунок норми 

внесення добрив. Проведення робіт по 

обробітку ґрунту у винограднику. 

Проведення робіт по встановленню підпор. 

Проведення робіт по обрізуванню 

виноградних кущів. 

Проведення підживлення виноградних 

саджанців. 

Проведення підв'язування кущів винограду. 

Проведення обліку врожаю виноградника. 

Проведення робіт по збору врожаю. 

Проведення робіт по укриванню 

виноградних саджанців на зиму. Освоєння 

прийомів омолоджування винограду. 

Проведення робіт по плануванню 

виноградника. 

Проведення осіннього обрізування 

винограду. 

Проведення комплексу заходів з 

попередження захворювань винограду. 

Виконання робіт по догляду за молодими 

насадженнями винограду 

розмноження 

плодових культур; 

розпізнає: 

якість посадкового 

матеріалу; 

дотримується 

правил: 

технології посадки 

садивного матеріалу 

 

VI. Підсумкові заняття (6 годин) 

 

  Проведення семінару-практикуму з 

виноградарства. Усний іспит 

робить висновок: - 

важливість та не-

обхідність функціо-

нування виноградар-

ського 

господарства 
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