
1. Мета дисципліни 

Пpофесiйна пiдготовка фахівців садово-паркового господаpства з питань 

організації лісопаркового господарства населених пунктах кpаїни.   

 

Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

Лісопаркове господарство  

Охорона праці  

  

  

 

3. Результати навчання 

 

Програмний результат 

навчання  
Результат навчання за дисципліною  Тема  

ВПРН 23. Отримання 

нових знань і розробка 

проектів садово-

паркового-господарства з 

використанням сучасних 

технологій 

ВПРН 23.1 Проводити комплекс 

агротехнічних заходів з використанням 

сучасних технологій 

Тема 1.1 

Тема 1.2 

Тема 1.3 

 

 ВПРН 23.2 Організовувати робочий 

процес вегетативного розмноження 

рослин з використанням сучасних 

технологій 
 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

Тема 2.3 

 

 ВПРН 23.3 Вміти підбирати та 

використовувати ефективні сучасні 

агрегати та механізми для робіт у 

декоративному розсаднику  

Тема 3.1 

 

 ВПРН 23.4 Проектувати та організовувати 

системи зрошування для інтенсифікації 

вирощування саджанців декоративних 

рослин 

Тема 3.2 

 ВПРН 23.5 Організовувати вирощування 

посадматеріалу з закритою кореневою 

системою 

Тема 3.3 

.   



4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Сучасні технології у декоративному розсадництві 

 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи організації декоративного 

розсадника 

Тема 1.1. Сучасні технології в розсадництві як наукова дисципліна та галузь 

людської діяльності, їх завдання  

Розглядається сутність предмету та специфіка використання сучасних технологій у 

декоративному розсадництві 

Тема 1.2. Сучасні світові тенденції в розвитку декоративного рослинництва 

Розглядаються кращі світові практики використання сучасних технологій у 

декоративному розсадництві 

Тема 1.3. Сучасні технології передпосівної підготовки насіння та вирощування 

сіянців 

Розглядаються технологічні аспекти ефективного вирощування посадкового 

матеріалу. 

Змістовий модуль 2 Головні заходи у роботі декоративного розсадника 

Тема 2.1. Сівозміни в постійнх декоративних  розсадниках, їх роль і значення 

Розглядаються методи використання сівозмін у декоративних розсадниках 

Тема 2.2. Сучасні технології вегетативного розмноження декоративних рослин 

Розглядається використання сучасних технологій щодо збільшення 

приживлюваності під час вегетативного розмноження рослин. 

Тема 2.3. Особливості застосування добрив в сучасних розсадниках 

Розглядається агротехніка внесення добрив у розсадниках сучасні засоби та 

способи внесення добрив.  

Змістовий модуль 3 Використання сучасних технологій у декоративному 

розсадництві 

Тема 3.1. Сучасні технології обробітку ґрунту в розсадниках, знаряддя і механізми 

Розглядаються новітні агрегати та машини для проведення основного та 

допоміжного обробітку грунту у декоративних розсадниках  

Тема 3.2 Організація зрошення в сучасних розсадниках 

Розглядаються методи проектування зрошення та вибір типу зрошення у 

розсаднику 

Тема 3.3. Сучасні технології виробництва садивного матеріалу із закритою 

кореневою системою. 

Розглядаються способи вирощування посадматеріалу із закритою кореневою 

системою та агротехніка робіт під час вирощування декоративних рослин у 

контейнерах. 
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