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Гурток «Присадибне  господарство» керівник  Любивий Віктор Миколайович 

 

дат

а 

Гурток 

«Присад

ибне 

господар

ство» 

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) 

01.

03 

50 Основні 

шкідники і 

хвороби 

плодово-

ягідних 

культур. 

Загальні 

 відомості 

про 

шкідників 

рослин:комах

и. 

http://small-pack-

syngenta.webflow.io/yagidni_disease 

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

/ 

с378-395 

 Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85 , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua

.Реферат на 

вибір на одну  

вибрану тему. 

 

03.

03 

 

51 Коротка 

історія 

розвитку 

сільськогосп

одарської 

ентомології 

та 

організаційна 

структура 

державної 

служби 

захисту 

рослин в 

Україні. 

http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstrea 

с7-17. 

 Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85, або 

на електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

10.

03 

52 Основні 

хвороби 

плодовоягідн

их культур: 

американська 

борошниста 

роса .сіра 

гниль. 

https://www.syngenta.ua/news/cpecialni-

kulturi/zahist-yagidnih-kultur 

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

/ 

 Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

15.

03 

53 Екскурсія до 

Інституту 
http://sad-

institut.com.ua/ru/virusologija/naprjami_dosli

 Реферат на 

вайбер  097-

http://small-pack-syngenta.webflow.io/yagidni_disease
http://small-pack-syngenta.webflow.io/yagidni_disease
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/
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садівництва( 

відділ 

Інтегрованог

о захисту 

плодових та 

ягідних 

культур). 

djen_viddil_virusologi.html  

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

17.

03 

54 Малопошире

ні плодові 

культури. 

https://studopedia.org/12-100516.html  

 Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

      

22.

03 

55 Поживна і 

лікувальна 

цінність , 

морфологічна 

і біологічна 

характеристи

ка обліпихи , 

калини , 

кизилу , 

чорноплідної 

горобини , 

Лимонника , 

актинідії. 

http://sad-institut.com.ua/laboratoriya-

selektsiyi-yagidnih-kultur.html  

 Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

24.

03 

 

 

 

 

56 Розмноження 

малопоширен

их плодових 

культур в 

плодово-

ягідному 

розсаднику. 

http://sad-institut.com.ua/laboratoriya-

selektsiyi-yagidnih-kultur.html  

 Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 

31.

03 

57 Перегляд 

відеофільму 

«Нові 

плодові 

культури в 

Україні.» 

https://superagronom.com/news/6527-top-5-

yagidnih-kultura-za-ploschami-nasadjen-v-ukrayini  

 Реферат на 

вайбер  097-

626 04 85. , 

або на 

електронну   

пошту  

vektor63@i.ua 
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