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1. Мета дисципліни 

Мета – професійна підготовка фахівців з агротехніки вирощування та 

розмноження декоративних рослин у відкритому та закритому ґрунту. Оволодіння 

теоретичними основами створення та утримання розсадників з урахуванням 

сучасних досягнень вітчизняної і світової науки, формування практичних навичок 

організації та планування декоративних розсадників, добору видів та сучасних 

технологій вирощування декоративних рослин. 

Завдання дисципліни навчити студентів: 

- формування теоретичних знань у заготівлі та переробки насіннєвої 

сировини; 

- організація декоративних розсадників; 

- розмноження та вирощування різних декоративних рослин; 

- розробка технологічних карт пов’язаних з процесами виробництва у 

розсадниках; 

- розробка окремих відділів у розсадниках (маточник, посівне відділення, 

виробниче відділення та інші). 

 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки  
 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліну 

«Дендрологія», «Квітникарство, луківництво і газони», та передує вивченню 

дисциплін «Біологічні та композиційні основи ландшафтного дизайну» 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною  

ПРН 5. Володіти на 

операційному рівні 

методами 

спостереження, 

опису, ідентифікації, 

класифікації, 

культивування 

декоративних рослин 

та рослинних садово-

паркових 

угруповань, 

підтримання їх 

декоративності, 

стійкості і 

стабільності в умовах 

комплексної зеленої 

зони міста. 

 

Метод частково-

пошуковий, 

дослідницький, 

самостійна 

робота 

 

Поточне 

оцінювання 

включає усного 

опитування; 

написання 

рефератів, 

письмових робіт, 

тестування. 

 

ПРН 5.1. На основі 

теоретичних знань 

використовувати основні 

навички заготівлі та 

переробки насіннєвої 

сировини. 

ПРН 5.2.Планувати 

організацію декоративних 

розсадників, розмноження і 

вирощування різних видів 

садивного матеріалу. 

ПРН 5.3. На основі 

теоретичних знань 

класифікувати види 

декоративних рослин. 

ПРН 5.4. Планувати систему 

агротехнічних заходів у 

декоративному розсаднику 
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ПРН 7. Володіти 

навичками 

працювати 

самостійно та як 

лідер, отримувати 

результат за 

обмеженого часу з 

наголосом на 

професійну 

сумлінність під час 

вирощування 

декоративних рослин 

у відкритому і 

закритому ґрунті, 

проектування, 

створення та 

експлуатації об’єктів 

садово-паркового 

господарства 

Метод 

тестування,  

написання 

рефератів, 

підготування 

презентацій, 

дискусії. 

Усне та письмове 

опитування. 

Перевірки 

письмових та 

самостійних 

робіт, тестування. 

 

ПРН 10.1. Використовувати 

отримані знання і навички 

для вирішення конкретних 

практичних завдань, 

пов’язаних з розсадництвом. 

ПРН 10.2. Застосовувати 

агротехнічних заходів щодо 

вирощування садивного 

матеріалу. 

ПРН 10.3. Визначати строки, 

способи вирощування 

декоративних рослин. 

ПРН 8. Уміти 

кваліфіковано 

застосовувати 

технології 

вирощування 

посадкового 

матеріалу 

декоративних рослин 

у відкритому і 

закритому ґрунті. 

 

Метод частково-

пошуковий, 

дослідницький, 

самостійна 

робота 

Усне та письмове 

опитування. 

Перевірки 

письмових та 

самостійних 

робіт, тестування 

ПРН 8.1. Застосовувати 

технологій виробництва 

різних видів садивного 

матеріалу декоративних 

деревних рослин. 

ПРН 8.2. Застосовувати 

технологій вирощування 

крупномірного садивного 

матеріалу. 

ПРН 8.3. Використання 

технологій вирощування у 

закритому та відкритому 

грунті. 

ПРН 8.4. Використання 

сучасних технологій 

вирощування у контейнерах. 

ПРН 9. Проектувати 

та організовувати 

заходи із 

вирощування 

садивного матеріалу 

декоративних 

деревних рослин 

відкритого і 

закритого ґрунту та 

формувати об’єкти 

садово-паркового 

господарства 

відповідно до 

сучасних наукових 

методик і вимог 

замовника. 

Метод 

тестування,  

написання 

рефератів, 

підготування 

презентацій, 

дискусії. 

Поточне 

оцінювання 

включає усного 

опитування; 

написання 

рефератів, 

письмових робіт, 

тестування. 

 

ПРН 9.1. Організувати та 

забезпечувати базові 

технологічні процеси. 

ПРН 9.2. Здійснювати 

фаховий контроль робіт з 

вирощування садивного 

матеріалу. 
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ПРН 10. Проектувати 

та організовувати 

заходи з 

вирощування 

садивного матеріалу 

декоративних 

трав’яних та 

квіткових рослин 

відкритого і 

закритого ґрунту та 

формувати об’єкти 

садово-паркового 

господарства 

відповідно до 

сучасних наукових 

методик і вимог 

замовника. 

Метод 

тестування,  

написання 

рефератів, 

підготування 

презентацій, 

дискусії. 

Усне та письмове 

опитування. 

Перевірки 

письмових та 

самостійних 

робіт, тестування 

ПРН 10.1. Використовувати 

навички щодо особливостей 

розмноження і вирощування 

садивного матеріалу 

основних деревних рослин. 

ПРН 10.2. Технології 

вирощування трав’янистий 

декоративних рослин у 

закритому грунті. 

 

ПРН 11. 

Координувати, 

інтегрувати та 

удосконалювати 

організацію 

виробничих процесів 

у садово-парковому 

господарстві. 

 

Метод 

тестування,  

написання 

рефератів, 

підготування 

презентацій, 

дискусії. 

Поточне 

оцінювання 

включає усного 

опитування; 

написання 

рефератів, 

письмових робіт, 

тестування. 

 

ПРН 11.1. Виконувати базові 

експериментальні базові 

роботи, узагальнювати та 

систематизувати їх 

результати. 

ПРН 11.2. Розробляти заходи 

з удосконалення і підвищення 

рентабельності розсадництва 

та впроваджувати їх у 

виробництва. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.1. Насінництво та його організація 
Репродуктивна здатність дерев і чагарників. Функція та морфологія насіння 

деревних порід. Достигання та проростання насіння. 

Плодоношення деревних і чагарникових рослин та насаджень. Прогнозування 

врожаю насіння та методи обліку. Методи окомірного, кількісного та 

довготермінового обліку. 

Теоретичні основи проростання насіння. Обґрунтування прийомів 

стимулювання проростання насіння. Способи підготовки насіння до проростання. 

Особливості передпосівної підготовки насіння. 

Основні положення насінного контролю, правила відбору середніх зразків 

насіння для визначення його посівних якостей. Особливості визначення посівних 

якостей насіння. Норма висіву та клас якості насіння. 

Змістовий модуль 1.2. Види садивного матеріалу, їх характеристика та 

використання. 
Даний модуль знайомить з особливостями організації декоративного 

розсадника та технологією вирощування садивного матеріалу. 

Вирощування сіянців хвойних та листяних рослин. 

Теоретичні основи вегетативного розмноження деревних рослин. Методи 

вегетативного розмноження. Розмноження невідділеними від рослин частинами. 

Розмноження відділеними від рослин частинами. Розмноження щепленням. 
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Мікроклональне розмноження деревних рослин. Маточні плантації та їх 

експлуатація. 

Особливості вирощування крупномірних декоративних саджанців насіннєвого 

і вегетативного (живцевих і щеплених) походження 

Змістовий модуль 1.3. Агротехніка та ефективність заходів з 

вирощування садивного матеріалу. 

В розрізі модуля вивчаються різні питання. Теоретичні основи та агротехнічні 

вимоги до обробітку ґрунту. Завдання обробітку ґрунту. Первинне освоєння площ. 

Системи основного обробітку ґрунту та вимоги до нього. Обробіток ґрунту в полях 

сівозміни. Роль і значення сівозмін. Теоретичні основи застосування сівозмін. 

Сівозміни у розсадниках окремих ґрунтово-кліматичних зон. 

Агрохімічні основи застосування добрив. Класифікація добрив та їх 

характеристика. Визначення потреби деревних рослин в елементах мінерального 

живлення. Розрахунок доз і норм добрив, терміни та системи їх внесення. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (2 семестр) 180 34 34 17 95 

Змістовий модуль 1.1. 

Насінництво та його організація 

45 10 8 5 22 

Змістовий модуль 1.2. 
Види садивного матеріалу, їх 

характеристика та використання. 

45 12 12 6 15 

Змістовий модуль 1.3. 

Агротехніка та ефективність заходів з 

вирощування садивного матеріалу. 

45 12 10 6 17 

Змістовий модуль 1.4. РГР 

«Проектування та розробка основних 

частин та відділів розсадника» 

30    30 

Підсумковий контроль 15    15 

 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1.1. Насінництво та його організація 

Тема 1.1.1. 
Призначення 

розсадників та види 

садивного матеріалу 

1. Класифікація розсадників та їх 

особливості. 

2. Види садивного матеріалу. 

2 
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Тема 1.1.2. Основні 

положення теорії 

насінництва. 

1. Функції, морфологія насіння 

деревних рослин та класифікація 

плодів. 

2. Достигання та проростання 

насіння. 

 

2 

Тема 1.1.3. 
Прогнозування та облік 

очікуваного врожаю 

насіння рослин. 

1.  Плодоношення деревних і 

чагарникових рослин 

2. Прогнозування врожаю насіння 

та методи обліку  

3. Методи окомірного обліку  

4. Методи довготермінового 

прогнозу. 

2 

Тема 1.1.4. 

Генеративне 

розмноження деревних 

рослин вирощування 

сіянців. 

1. Селекційний відбір деревних 

рослин і насаджень для заготівлі 

насіння 

2. Облік врожаю, заготівля, 

приймання та переробка насіннєвої 

сировини 

3. Апробація посівних якостей, 

зберігання і транспортування 

насіння 

4. Підготовка насіння до сівби. 

5. Перевірка посівних якостей 

насіння. 

2 

Тема 1.1.5. 
Виробництво сіянців у 

відкритому грунті 

посівного відділення 

1. Біоекологічні основи 

вирощування сіянців. 

2. Передпосівний обробіток грунту. 

3. Способи, види і схеми посіву 

4. Терміни сіяння, норми висіву та 

глибина загортання насіння. 

5. Особливості вирощування сіянців 

основних деревних видів у 

відкритому грунті. 

2 

Змістовий модуль 1.2. 

Види садивного матеріалу, їх характеристика та використання. 

Тема 1.2.1. Загальні 

відомості та основи 

організації розсадника 

1. Структура розсадників. 

2. Основи організації постійного 

розсадника. 

1 

Тема 1.2.2. Вегетативне 

розмноження деревних 

рослин 

 

1. Методи вегетативного 

розмноження. 

2. Розмноження невідділеними від 

рослин частинами. 

3. Розмноження відділеними від 

рослин частинами. 

2 



8 

 

4. Розмноження щепленням. 

5. Мікроклональне розмноження 

деревних рослин. 

Тема 1.2.3. 
Вирощування 

великомірного 

декоративного 

садивного матеріалу у 

відділі формування. 

1. Великомірний садивний матеріал 

та його класифікація. 

2. Види шкілок та загальні 

положення виробництва 

великомірного садивного матеріалу. 

3. Формування надземної частини 

та кореневої системи саджанців. 

2 

Тема 1.2.4. 
Технологічні 

особливості 

виробництва 

великомірного 

садивного матеріалу 

окремих видів. 

1. Вирощування декоративних 

саджанців для озеленення та садово-

паркового будівництва. 

2. Вирощування щепленого 

садивного матеріалу. 

3. Вирощування дерев і кущів 

архітектурних форм. 

2 

Тема 1.2.5. Види 

садивного матеріалу із 

закритою кореневою 

системою та 

технологічні 

особливості його 

виробництва. 

1. Класифікація видів садивного 

матеріалу із закритою кореневою 

системою та його основні ознаки. 

2. Субстрат для контейнерної 

культури деревних рослин: вимоги, 

основні характеристики та шляхи 

оптимізація його складу. 

2 

Тема 1.2.6. 

Особливості 

вирощування 

садивного матеріалу із 

закритою кореневою 

системою різного 

цільового призначення. 

1. Вирощування лісових сіянців 

найбільш поширених видів із 

закритою кореневою системою. 

2. Вирощування маломірних 

саджанців із напівзакритою 

кореневою системою. 

3. Особливості вирощування 

великомірних декоративних 

саджанців дерев і кущів. 

2 

Тема 1.2.7. 

Виробництво 

садивного матеріалу у 

маточному відділі. 

1. Призначення та структура 

відділу. 

2. Особливості створення та 

експлуатація маточних плантацій. 

3. Колекційне відділення 

розсадників та його значення. 

2 

Змістовий модуль 1.3.  

Агротехніка та ефективність заходів з вирощування садивного 

матеріалу. 

Тема 1.3.1. Сівозміни в 

постійних розсадниках. 

1. Роль і значення сівозмін. 

2. Сівозміни в розсадниках окремих 

грунтово-кліматичних зон. 

2 
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Тема 1.3.2. Обробіток 

грунту. 

1. Теоретичні основи обробітку 

грунту. 

2. Первинне освоєння площ, 

відведених під розсадник. 

3. Основний обробіток грунту в 

полях прийнятих сівозмін. 

4. Передпосівний та передсадивний 

обробіток грунту. 

2 

Тема 1.3.3. 
Застосування добрив у 

розсадниках. 

1. Агрохімічні основи застосування 

добрив. 

2. Види добрив та їх 

характеристика. 

3. Розрахунок доз та система 

внесення добрив. 

2 

Тема 1.3.4. Зрошення 

культур у відкритому 

грунті. 

1. Загальні відомості. 

2. Види та способи зрошення в 

розсадниках. 

3. Управління зрошенням. 

2 

Тема 1.3.5. 
Агротехнічний догляд 

за посівами та 

саджанцями. 

1. Догляд за посівами до і після 

появи сходів. 

2. Основи агротехніки закладання 

декоративних шкілок та 

вирощування саджанців. 

3. Вирощування саджанців для 

лісокультурних цілей. 

2 

Тема 1.3.6. 

Інвентаризація, 

викопування, 

зберігання і 

транспортування 

садивного матеріалу. 

1. Інвентаризація садивного 

матеріалу. 

2. Викопування та зберігання 

садивного матеріалу. 

3. Транспортування садивного 

матеріалу. 

1 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1.1. 

Насінництво та його організація 

Тема 1.1.1. Становлення 

розсадництва та сучасний 

стан його розвитку 

1. Історична довідка щодо 

створення перших розсадників 

2. Вивчення імпортування 

декоративної продукції. 

2 
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3. Проблеми становлення 

новітнього декоративного 

розсадництва в Україні. 

Тема 1.1.2. Сучасні методи 

державної кваліфікаційної 

експертизи сортів 

декоративних видів рослин 

на придатність до поширення 

в Україні. 

1. .Вивчення порядку проведення 

експертизи декоративних рослин. 

2. Аналіз «Методики проведення 

експертизи сортів групи 

декоративних, лікарських та 

ефіроолійних, лісових на 

придатність до поширення» 

2 

Тема 1.1.3. Будова плодів і 

насіння основних деревних та 

чагарникових рослин 

1. Вивчення будови ендоспермного 

насіння. 

2. Вивчення будови 

безендоспермного насіння. 

2 

Тема 1.1.4. Догляд за 

посівами в розсадниках та 

вирощування сіянців 

деревних рослин. 

1. Основні прийоми вирощування 

сіянців деревних рослин. 

2. Пікіровка сіянців. 

2 

Тема 1.1.5. Деревний 

розсадник 

1. Вивчення класифікації 

розсадника та його складові 

частини. 

2. Аналіз вітчизняних розсадників в 

Україні. 

2 

Змістовий модуль 1.2. 

Види садивного матеріалу, їх характеристика та використання. 

Тема 1.2.1. Способи 

вегетативного розмноження 

декоративних деревних 

рослин 

1. .Розробка технології живцювання 

деревних кущів. 

2. Вегетативне розмноження 

основних деревних рослин. 

2 

Тема 1.2.2. Технологія 

вегетативного розмноження 

деревних рослин 

1. Мікроклональне розмноження. 

2. Оцінка техніки вегетативного 

розмноження. 

2 

Тема 1.2.3. Маточне 

господарство розсадника 

1. Вивчення структури та складу 

маточника. 

2. Формування маточного саду. 

2 

Тема 1.2.4. Відділ 

розмноження декоративного 

розсадника 

1. Основні способи розмноження 

декоративних рослин. 

2. Вивчення сортової та посівної 

документації. 

2 

Тема 1.2.5. Вирощування 

саджанців в шкілках 

декоративного розсадника 

1. Прийоми формування саджанців. 

2. Коренева система в контейнерах. 

3. Вивчення шкілок у розсадниках. 

2 

Тема 1.2.6. Вивчення методів 

живцювання хвойних та 

1. Особливості живцювання 

хвойних рослин. 

2 
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листяних декоративних 

рослин 

2. Особливості живцювання 

листяних рослин. 

Змістовий модуль 1.3.  

Агротехніка та ефективність заходів з вирощування садивного матеріалу. 

Тема 1.3.1. 

Організація і проектування 

деревного розсадника 

1. Планування окремих відділів 

розсадника. 

2. Складання списку декоративних 

рослин для вирощування у 

розсаднику. 

3.Розробка плану розсадника. 

2 

Тема 1.3.2. Агротехнічні 

заходи в розсадниках 

 

1. Комплекс заходів по плануванню 

території розсадника. 

2. Розробка меліоративних заходів 

на території розсадника. 

3. Підбір основних видів та форм 

добрив. 

2 

Тема 1.3.3. Складання 

технологічних карт 

вирощування деревних 

рослин  

1. Заповнення технологічної карти. 

2. Пропозиції щодо додаткових 

елементів технологічних карт для 

деревних рослин з особливостями. 

2 

Тема 1.3.4. Складання 

технологічних карт 

вирощування декоративних 

кущів 

 

1. Основні технологічні операції 

2. Порівняння технологій 

традиційного та контейнерного 

вирощування декоративних кущів. 

2 

Тема 1.3.5. Складання 

технологічних карт 

вирощування хвойних 

рослин 

1. Підбір культиварів для 

використання в ландшафтній 

архітектурі. 

2. Технологічні операції 

вирощування хвойних рослин. 

2 

 
 

Теми лабораторних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість ауд. 

годин 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.1. 

Насінництво та його організація 

Тема 1.1.1. Насіння та 

посів деревних рослин 

1.Вивчення морфологічних ознак 

насіння деревних рослин. 

2. Вивчення умов успішного 

пророщування насіння. 

2 

Тема 1.1.2. 

Визначення схожості 

1. Ознайомлення з правилами 

визначення схожості насіння. 

2 



12 

 

та енергії проростання 

насіння різних рослин. 

2. Технологія пророщування 

насіння основних декоративних 

рослин та визначення посівних 

якостей насіння. 

Тема 1.1.3. Способи 

підготовки насіння 

деревних рослин до 

посіву 

1. Основні прийоми 

передпосівної обробки насіння. 

2. Аналізування процесу 

стратифікації насіння. 

2 

 

Змістовий модуль 1.2.  

Види садивного матеріалу, їх характеристика та використання. 

Тема 1.2.1. Вивчення 

технологій 

живцювання хвойних 

рослин 

1.Технологія живцювання різних 

хвойних рослин. 

2. Застосування хімічних препаратів 

при живцюванні. 

2 

Тема 1.2.2. Вивчення 

технологій 

живцювання листяних 

рослин 

1.Технологія живцювання різних 

листяних рослин. 

2.  Застосування хімічних 

препаратів при живцюванні. 

2 

Тема 1.2.3. 

Особливості 

вирощування з 

закритою кореневою 

системою 

1. Особливості вирощування 

рослин в різних контейнерах. 

2. Технології контейнерного 

вирощування. 

3 

Змістовий модуль 1.3.  

Агротехніка та ефективність заходів з вирощування садивного 

матеріалу. 

Тема 1.3.1. 

Особливості 

застосування добрив 

при вирощуванні 

садивного матеріалу. 

1. Класифікація добрив для 

вирощування садивного матеріалу в 

розсадниках. 

2. Аналіз ефективності хімічних 

препаратів. 

2 

Тема 1.3.2. Види та 

способи зрошування у 

розсадниках 

1. Сучасні технології зрошування у 

розсадниках. 

2. План проектування зрошування у 

закритому грунті. 

2 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

За планом передбачена розрахунково-графічна робота на тему «Проектування та 

розробка основних частин та відділів розсадника». 

Мета розрахунково-графічної роботи навчити студентів проектувати окремі 

відділи розсадника з різними видами деревних та кущових рослин та розробки 

маточного саду для використання виставкової території. 
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Особливості розрахунково-графічної роботи це проектування території 

розсадника з використанням сучасних технологій для грунтово-кліматичних умов 

України. 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Основними методами контролю є: 

Поточний контроль. 

- усне і письмове опитування проводиться на кожному занятті;  

- оцінювання письмових практичних та лабораторних робіт;  

- практична перевірка умінь і навичок під час практичних та лабораторних 

занять;  

- оцінювання доповідей і презентацій з самостійно вивчених тем; 

-  самоконтроль і самооцінка;  

- тестування на базі платформи moodle після вивчення кожного змістовного 

модуля. 

- підсумковий контроль – іспит у формі тесту на базі платформи moodle. 

Оцінювання проводиться за накопичувальною системою у п’яти етапах: 

результати трьох змістовних модулів і РГР та підсумковий контроль у формі іспит. 
Оцінка за змістовий модуль є сумою набраних студентом балів за поточну роботу, 

виконання практичних, лабораторних і самостійних завдань. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
 Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. раб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 100    

Змістовий модуль 1.1 15 5 5 5 

Змістовий модуль 1.2  25 7 6 12 

Змістовий модуль 1.3  20 10 4 6 

Змістовий модуль 1.4 РГР 10   10 

Підсумковий контроль 30 -  - 

 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю  
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1.1 15 

Практичне завдання 1.1.1. Становлення розсадництва та сучасний 

стан його розвитку (презентація) 

1 

Практичне завдання 1.1.2. Сучасні методи державної кваліфікаційної 

експертизи сортів декоративних видів рослин на придатність до 

поширення в Україні. (письмова робота) 

1 

Практичне завдання 1.1.3. «Будова плодів і насіння основних деревних 

та чагарникових рослин» (письмова робота) 

1 
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Практичне завдання 1.1.4. «Догляд за посівами в розсадниках та 

вирощування сіянців деревних рослин» (письмова робота) 

1 

Практичне завдання 1.1.5. «Деревний розсадник» (презентація) 1 

Лабораторна робота 1.1.1. «Насіння та посів деревних рослин» 

(робота в лабораторії з подальшим спостереженням) 

2 

Лабораторна робота 1.1.2. «Визначення схожості та енергії 

проростання насіння різних рослин» (робота в лабораторії з 

подальшим спостереженням) 

2 

Лабораторна робота 1.1.3. «Способи підготовки насіння деревних 

рослин до посіву» (робота в лабораторії з подальшим 

спостереженням) 

1 

Модульний тест ЗМ 1 5 

Змістовий модуль 1.2 25 

Практичне завдання 1.2.1. «Способи вегетативного розмноження 

декоративних деревних рослин» (письмова робота) 

1 

Практичне завдання 1.2.2. «Технологія вегетативного розмноження 

деревних рослин» (письмова робота та презентація) 

1 

Практичне завдання 1.2.3. «Маточне господарство розсадника» 

(письмова робота та ескіз) 

2 

Практичне завдання 1.2.4. «Відділ розмноження декоративного 

розсадника» (письмова робота) 

1 

Практичне завдання 1.2.5. «Вирощування саджанців в шкілках 

декоративного розсадника» (письмова робота) 

1 

Практичне завдання 1.2.6. «Вивчення методів живцювання хвойних 

та листяних декоративних рослин» (письмова робота) 

1 

Лабораторна робота 1.2.1. «Вивчення технологій живцювання 

хвойних рослин» (робота в теплицях) 

2 

Лабораторна робота 1.2.2. «Вивчення технологій живцювання 

листяних рослин» (робота в теплицях) 

2 

Лабораторна робота 1.2.3. «Особливості вирощування з закритою 

кореневою системою» (робота в теплицях) 

2 

Завдання до самостійної роботи 1.2.1. Розробити ескіз ділянки під 

декоративний розсадник» (графічна робота) 

2 

Модульний тест ЗМ 2 10 

Змістовий модуль 1.3 20 

Практичне завдання 1.3.1. «Організація і проектування деревного 

розсадника» (письмова робота) 

2 

Практичне завдання 1.3.2. «Агротехнічні заходи в розсадниках» 

(письмова робота) 

2 

Практичне завдання 1.3.3. «Складання технологічних карт 

вирощування деревних рослин» (письмова робота) 

2 

Практичне завдання 1.3.4. «Складання технологічних карт 

вирощування декоративних кущів» (письмова робота) 

2 
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Практичне завдання 1.3.5. «Складання технологічних карт 

вирощування хвойних рослин» (письмова робота) 

2 

Лабораторна робота 1.3.1. «Особливості застосування добрив при 

вирощуванні садивного матеріалу» (письмова робота) 

2 

Лабораторна робота 1.3.2. «Види та способи зрошування у 

розсадниках» (письмова робота) 

2 

Самостійна робота 1.3.1. «Планування агротехнічних заходів у 

запроектованому розсаднику» (презентація) 

1 

Модульний тест ЗМ 3. 5 

Змістовий модуль 1.4  

РГР «Проектування та розробка основних частин та відділів 

розсадника» 

10 

Підсумковий контроль – іспит 30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Практичне питання 1 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
 

Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт по лісовому 

насінництву з навчальної дисципліни «Лісові культури» (для студентів 

спеціальності 206 – Садово-паркове господарство) / Харків. нац. ун-т міськ. госп- 

ва ім. О. М. Бекетова; уклад. О. І. Лялін – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 

– 38 с. https://eprints.kname.edu.ua/56238/ 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1.  Маурер В.М. Декоративне розсадництво: підр. / В.М. Маурер, А.П. Пінчук, 

І.М. Бобошко-Бардин, Ю.І. Косенко. / – 2-е вид., стер. – К.: ПрофКнига, 2019. 

– 296 с., іл.  
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https://www.studmed.ru/maurer-vm-dekorativne-rozsadnictvo-z-osnovami-

nasnnictva_3957dd864e6.html 

2.  Гордієнко М.І. Лісові культури / М.І. Гордієнко, М.М. Гузь, Ю.М. Дебринюк, 

В.М. Маурер. / - Львів: Камула, 2005. – 608 с., іл.  

https://shron1.chtyvo.org.ua/Hordiienko_Mykhailo_Ivanovych/Lisovi_kultury.pdf 

3.  Каталог декоративних рослин спілки польських розсадників – Польща, 

Спілка розсадників Польщі. – 2013. – 392 с. 

 

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 
 

Обладнання: аудиторії, оснащені проекторами і комп’ютерами, лабораторія, 

теплиці. 

Устаткування: ваги, чашки петрі, субстрат, насіння рослин, приладдя для 

саду, вологомір, термометр, PH метр, живці, люксометр, апарат для 

пророщування насіння, холодильник.  
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 2021-2022 навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 
 

Повна назва навчальної дисципліни  

РОЗСАДНИЦТВО ТА ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ 
вид дисципліни, шифр за 

ОП 

обов’язкова ОК 22  

семестр 6 семестр 

кількість кредитів ЄКТС 6 кредитів ЄКТС 

форма підсумкового 

контролю 

іспит 

мова викладання, навчання 

та оцінювання 

українська  

кафедра Ландшафтного проєктування та садово-

паркового мистецтва 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

спеціальність 206 «Садово-паркове господарство» 

освітня програма  «Садово-паркове господарство» 

форма навчання денна  

 

 

Завідувач кафедри лісового та садово-паркового господарства 
 яка забезпечує викладання дисципліни 

«____»____________ 2021 року  ___________________  (Олексійченко Н.О.) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 

 

Гарант освітньої програми  

«____»____________ 2021 року  _________________ Гатальська Н.В. 
                                                                                                                                          підпис                         прізвище та ініціали 

 

 

 


