
 

Гурток «Присадибне  господарство»  керівник  Любивий Віктор Миколайович 

 

дата Гурток 

«Приса

дибне 

господ

арство» 

Тема вивчення Джерела інформації (підручник, посібник, 

Інтернет-ресурси та ін.) 

Практична 

робота 

(виконання 

вправ, 

презентацій, 

пошукових  

та 

дослідницьки

х робіт по 

реалізації 

компетентніс

ного підходу 

до вивчення 

предметів) 

 

29.0

9 

 

9 

Причини 

погіршення 

сортових 

якостей насіння 

в процесі 

репродукування 

. Визначення 

посівних якостей 

насіння . 

https://studfile.net/preview/5079459/page:3/  

https://dpss-ks.gov.ua/novini/shist-prichin-

pogirshennya-biologichnix-vlastivostej-sortu  

http://eurowine.com.ua/?q=node/22338  

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85 , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua

.Реферат на 

вибір на одну  

вибрану тему. 

 

01.1

0 

 

 

10 

Заходи по 

збереженню 

сорту в чистоті і 

оздоровлення 

насінного 

матеріалу . 

https://sites.google.com/site/roslinnictvoto/home/zavda

nna-no3  

https://studfile.net/preview/5079459/page:3  

/   

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/pluginfile.php/230569/

mod_resource/content/1/3.pdf  

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85, або 

на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

06.1

0 

 

 

 

 

11 

Розвиток 

насінництва в 

Україні 

.Ознайомлення з 

будовою і 

складом насіння 

овочевих 

культур . 

 

http://dp.consumer.gov.ua/47797  

https://core.ac.uk/download/pdf/160158963.pdf  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=955  

 

 

 

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

08.1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поняття екології 

насінництва 

.Насіннєвий 

контроль 

.Вивчення 

реєстрів сортів 

рослин У 

країни . 

 

 

 

  

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/6

394/1/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%B

A%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%D0%9F%D1%

80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%BE

%D1%80%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D1

%82%D1%83%D0%B42018.pdf  

https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin  

 

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

 

 

 

https://studfile.net/preview/5079459/page:3/
https://dpss-ks.gov.ua/novini/shist-prichin-pogirshennya-biologichnix-vlastivostej-sortu
https://dpss-ks.gov.ua/novini/shist-prichin-pogirshennya-biologichnix-vlastivostej-sortu
http://eurowine.com.ua/?q=node/22338
mailto:vektor63@i.ua.Реферат
mailto:vektor63@i.ua.Реферат
https://sites.google.com/site/roslinnictvoto/home/zavdanna-no3
https://sites.google.com/site/roslinnictvoto/home/zavdanna-no3
https://studfile.net/preview/5079459/page:3
https://cdn.snau.edu.ua/moodle/pluginfile.php/230569/mod_resource/content/1/3.pdf
https://cdn.snau.edu.ua/moodle/pluginfile.php/230569/mod_resource/content/1/3.pdf
http://dp.consumer.gov.ua/47797
https://core.ac.uk/download/pdf/160158963.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=955
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/6394/1/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B42018.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/6394/1/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B42018.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/6394/1/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B42018.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/6394/1/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B42018.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/6394/1/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B42018.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/6394/1/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B42018.pdf
https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin


 

13.1

0 

 

 

 

 

 

 

13 

Державні 

стандарти на 

посівні якості 

насіння . 

Розрахунок 

потреб у  насінні 

. 

 

http://dp.consumer.gov.ua/47479  

 

http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-

content/uploads/sites/20/sr.11.rozrahunky-potreby-

hospodarstva-v-nasinni.pdf  

 

 

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

 

 

15.1

0 

14 Вивчення 

сортових 

ознак , сортів 

та гібридів 

основних 

овочевих 

культур . 

  

 

http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/2

5422.pdf  

 

http://ovoch.com/files/osvita/MV4.pdf  

 

 

 

 

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

20.1

0 

 

15 

Удобрення 

овочевих 

культур..Грун

ти , як 

середовище 

мінерального 

живлення 

овочевих 

культур та їх 

вимоги до 

поживних 

речовин . 

https://agromage.com/stat_id.php?id=726  

http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-

content/uploads/sites/20/pr.4.vplyv-hruntovo-

klimatychnyh-ta-ahrotehnichnyh-umov-na-

himichnyj-sklad-posivnoho-materialu.pdf  

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

22.1

0 

16  

Роль 

мінеральних 

елементів у 

живленні 

рослин .види 

та форми 

добрив для 

вирощування 

овочевих 

культур . 

 

 

 https://lifelib.info/botany/physiolog

y/7.html  

https://studopedia.su/8_51111_klasifikatsiya-

mineralnih-elementiv.html  

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

 

 

27.1

0 

 

17 

Вивчення 

різних видів 

добрив за 

колекційними 

  https://www.pro-of.com.ua/osoblivosti-

zhivlennya-providnix-ovochevix-kultur/    

https://studfile.net/preview/5286799/page:43/    

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

http://dp.consumer.gov.ua/47479
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/sr.11.rozrahunky-potreby-hospodarstva-v-nasinni.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/sr.11.rozrahunky-potreby-hospodarstva-v-nasinni.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/sr.11.rozrahunky-potreby-hospodarstva-v-nasinni.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25422.pdf
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25422.pdf
http://ovoch.com/files/osvita/MV4.pdf
https://agromage.com/stat_id.php?id=726
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/pr.4.vplyv-hruntovo-klimatychnyh-ta-ahrotehnichnyh-umov-na-himichnyj-sklad-posivnoho-materialu.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/pr.4.vplyv-hruntovo-klimatychnyh-ta-ahrotehnichnyh-umov-na-himichnyj-sklad-posivnoho-materialu.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/pr.4.vplyv-hruntovo-klimatychnyh-ta-ahrotehnichnyh-umov-na-himichnyj-sklad-posivnoho-materialu.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/pr.4.vplyv-hruntovo-klimatychnyh-ta-ahrotehnichnyh-umov-na-himichnyj-sklad-posivnoho-materialu.pdf
https://lifelib.info/botany/physiology/7.html
https://lifelib.info/botany/physiology/7.html
https://studopedia.su/8_51111_klasifikatsiya-mineralnih-elementiv.html
https://studopedia.su/8_51111_klasifikatsiya-mineralnih-elementiv.html


зразками 

.Удобрення 

овочевих 

культур . 

пошту  

vektor63@i.ua 

29.1

0 

 

18 

Система 

удобрення 

овочевих 

культур 

.Розрахункови

й метод 

визначення 

норм добрив 

на 

запланований 

урожай 

овочевих 

культур . 

https://drive.google.com/file/d/12DL6AjCDxE

9IbuqWKXdQdiN0mnszWc46/view  

 

http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-

sohodni/item/15290-rozrakhunok-normy-

dobryv-pid-zaplanovanyi-urozhai.html  

 

 

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

 

03.1

1 

19 Вплив добрив 

на якість 

продукції . 

https://pidru4niki.com/76159/agropromislovist

/vpliv_elementiv_zhivlennya_biologichnu_yak

ist_urozhayu  

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

 

05.1

1 

 

20 

Визначення 

потреб 

овочевих 

культур у 

поживних 

речовинах за 

їх зовнішнім 

виглядом . 

 

https://agromage.com/stat_id.php?id=726  

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/biolog/27166/  

  

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

 21 Особливості 

удобрення 

основних 

овочевих 

культур при 

вирощуванні 

продукції 

тривалого 

зберігання . 

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/biolog/27078/    

 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/20

70  

Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

 22 

 

 

 

 

Вирощування 

овочевої 

продукції для 

дієтичного і 

дитячого 

https://agromage.com/stat_id.php?id=509   

 
Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

https://drive.google.com/file/d/12DL6AjCDxE9IbuqWKXdQdiN0mnszWc46/view
https://drive.google.com/file/d/12DL6AjCDxE9IbuqWKXdQdiN0mnszWc46/view
http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/15290-rozrakhunok-normy-dobryv-pid-zaplanovanyi-urozhai.html
http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/15290-rozrakhunok-normy-dobryv-pid-zaplanovanyi-urozhai.html
http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/15290-rozrakhunok-normy-dobryv-pid-zaplanovanyi-urozhai.html
https://pidru4niki.com/76159/agropromislovist/vpliv_elementiv_zhivlennya_biologichnu_yakist_urozhayu
https://pidru4niki.com/76159/agropromislovist/vpliv_elementiv_zhivlennya_biologichnu_yakist_urozhayu
https://pidru4niki.com/76159/agropromislovist/vpliv_elementiv_zhivlennya_biologichnu_yakist_urozhayu
https://agromage.com/stat_id.php?id=726
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/biolog/27166/
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/2070
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/2070
https://agromage.com/stat_id.php?id=509


 

 

 

харчування . 

Механізація 

внесення 

добрив . 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

     

 


