
 

 

1. Мета дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Якість садивного матеріалу та 

методи її оцінки» є забезпечення майбутніх фахівців садово-пакового 

господарства належними теоретичними знаннями та практичними вміннями в 

основних напрямках та тенденціях вирощування садивного матеріалу, оцінки його 

якості та стандартизації в залежності від його особливостей, видів та призначення 

для виконання широкого спектру робіт на садово-паркових об'єктах України. 
 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

Лісові культури Тепличне господарство 

Декоративні рослини в міському 

господарстві 

Агротехніка зеленого будівництва 

Організація садово-паркового госпо-

дарства 

Експлуатація садово-паркових об’єктів 

Основи наукових досліджень Планування садово-паркового 

господарства 

 Дендропроектування 
 

3. Результати навчання 

Програмний результат 

навчання (за ОП)* 

Результат навчання за дисципліною (знати, 

вміти, мати навички, аналізувати тощо)** 

Тема 

(но-

мер) 

ВПРН 25. Організація 

агролісомеліоративного 

моніторингу та оцінки 

якості садивного матеріалу. 

ВПРН 25.1 Знати та вміти використовувати 

нормативну базу та стандарти у сфері 

розсадництва, світовий досвід виробництва 

садивного матеріалу. 

1.1; 1.2 

ВПРН 25.2 Знати та вміти застосовувати 

технологію виробництва різних видів 

садивного матеріалу декоративних деревних 

рослин, особливості розмноження і 

вирощування садивного матеріалу основних 

декоративних культур та здійснювати контроль 

робіт з вирощування садивного матеріалу для 

декоративних цілей. 

2.1; 2.2; 

2.3; 3.1; 

3.2 

 

4. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 Якість садивного матеріалу та методи її оцінки. 

 

Змістовий модуль 1 Стандартизація на садивний матеріал. 

 

Тема 1.1 Вступ до дисципліни. Принципи визначення якості садивного 

матеріалу та оформлення результатів. 



1.1.1 Мета і завдання вивчення дисципліни. 

1.1.2 Термінологія стандартизації садивного матеріалу. 

1.1.3 Методика проведення випробувань продукції рослинництва, технічні 

умови. 

1.1.4 Особливості маркування, пакування, зберігання, транспортування 

садивного матеріалу. 

1.1.5 Оформлення документів про якість на садивний матеріал. 

Тема 1.2 Вітчизняний та світовий досвід зі стандартизації садивного 

матеріалу. 

1.2.1 Роль та значення стандартів на садивний матеріал. 

1.2.2 Стандартизація садивного матеріалу у системі насінництва та 

розсадництва. 

1.2.3 Технічні регламенти на продукцію та можливості їх застосування 

щодо насіння і садивного матеріалу. 
 

Змістовий модуль 2 Визначення якості садивного матеріалу. 

Тема 2.1 Принципи виробництва та визначення якості сіянців та живців. 

2.1.1 Класифікація, технологія виробництва сіянців та визначення їх якості. 

2.1.2 Класифікація, технологія виробництва живців та визначення їх якості. 

Тема 2.2 Принципи виробництва та визначення якості плодових та 

деревних саджанців. 

2.2.1 Класифікація, технологія виробництва плодових саджанців та 

визначення їх якості. 

2.2.2 Класифікація, технологія виробництва деревних саджанців та 

визначення їх якості. 

Тема 2.3 Принципи виробництва та визначення якості саджанців кущів. 

2.3.1 Класифікація, технологія виробництва саджанців кущів та визначення 

їх якості. 
 

Змістовий модуль 3 Особливості визначення якості щеплених саджанців та 

сіянців. 

Тема 3.1 Особливості визначення якості щеплених саджанців. 

3.1.1 Теоретичні основи визначення якості щеплених саджанців. 

3.1.2 Класифікація щеплених саджанців. Стандарти, що до них 

застосовуються. 

Тема 3.2 Особливості визначення якості сіянців та різних груп садивного 

матеріалу. 

3.2.1 Теоретичні основи визначення якості сіянців та різних груп 

садивного матеріалу. 

3.2.2 Класифікація сіянців та різних груп садивного матеріалу. Стандарти, 

що до них застосовуються. 
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