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Гурток «Присадибне  господарство»  керівник  Любивий Віктор Миколайович 
 

дата  Тема вивчення Джерела інформації (підручник, посібник, 

Інтернет-ресурси та ін.) 

Практична 

робота 

(виконання 

вправ, 

презентацій, 

пошукових  

та 

дослідницьк

их робіт по 

реалізації 

компетентні

сного 

підходу до 

вивчення 

предметів) 

05.01  

37 

Загальні основи 

агротехніки в 

овочівництві 

.Овочеві 

сівозміни . 

 https://agromage.com/stat_id.php?id=867  

https://agrotimes.ua/article/sivozmini-z-ovochevimi-

kulturami/    

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85 , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.

ua.Реферат 

на вибір на 

одну  

вибрану 

тему. 

 

12.01  

38 

Картопля 

:ботанічний 

опис і біологічна 

характеристика , 

вимоги до 

зовнішніх умов , 

сорти . 

вирощування . 

 https://agromage.com/stat_id.php?id=877  

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/biolog/26950/     

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85, 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.

ua 

14.01  

 

39 

Літнє садіння 

картоплі . 

Заходи боротьби 

проти шкідників 

і хвороб . 

 

https://pustomyty.gov.ua/information/hvoroby-

kartopli-pry-vyroshhuvanni-ta-zberiganni/   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D

1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%

8F  

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.

ua 

https://agromage.com/stat_id.php?id=867
mailto:vektor63@i.ua.Реферат
mailto:vektor63@i.ua.Реферат
https://agromage.com/stat_id.php?id=877
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F


19.01  

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капуста  : 

ботанічний опис 

і біологічна 

характеристика , 

вимоги до 

зовнішніх умов , 

сорти . 

вирощування у 

відкритому 

грунті . 

 

  

 https://agromage.com/stat_id.php?id=1057  

 

http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456

789/583/12/4.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1

%83%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%86%D0

%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0.pdf  

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.

ua 

 

 

 

 

 

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.

ua 

 

 

21.01 41 Заходи 

боротьби 

проти 

шкідників та 

хвороб 

капусти . 

https://semena.cc/blog/bolezni-ovoshhnyh-

kultur/osnovnye-bolezni-kapusty-v-otkrytom-i-

zakrytom-grunte/    

https://pustomyty.gov.ua/information/zahyst-

kapusty-vid-shkidnykiv-i-hvorob/    

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.

ua 

26.01  

42 

Пасльонові 

культури 

(помідори , 

перець , 

баклажани ) : 

ботанічний 

опис і 

біологічна 

характеристик

а . 

https://floristics.info/ua/statti/gorod/3357-

paslonovi-roslini-plodovi-i-dekorativni.html  

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.

ua 

28.01 43 Вимоги до 

зовнішніх 

умов , сорти , 

вирощування 

пасльонових . 

https://www.agronom.com.ua/tehnologiya-

vyroshhuvannya-nasinnyevoyi-kartopli/  

http://www.hzpc.com.ua/ua/kartofel/tehnologiy

a/vimogi-do-zovnishnih-faktoriv  

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.

ua 

 

 

https://agromage.com/stat_id.php?id=1057
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/583/12/4.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/583/12/4.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/583/12/4.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/583/12/4.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0.pdf
https://floristics.info/ua/statti/gorod/3357-paslonovi-roslini-plodovi-i-dekorativni.html
https://floristics.info/ua/statti/gorod/3357-paslonovi-roslini-plodovi-i-dekorativni.html
https://www.agronom.com.ua/tehnologiya-vyroshhuvannya-nasinnyevoyi-kartopli/
https://www.agronom.com.ua/tehnologiya-vyroshhuvannya-nasinnyevoyi-kartopli/
http://www.hzpc.com.ua/ua/kartofel/tehnologiya/vimogi-do-zovnishnih-faktoriv
http://www.hzpc.com.ua/ua/kartofel/tehnologiya/vimogi-do-zovnishnih-faktoriv

