
Дисципліна Якість садивного матеріалу та методи її оцінки 

Рівень ВО «Бакалавр» 

Курс 3 

Обсяг 3 кредити 

Мова викладання  українська 

Кафедра Садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 

«Лісові культури», «Декоративні рослини в міському господарстві», 

«Дендрологія», «Організація садово-паркового господарства» та 

багатьох інших. 

Що буде вивчатися У курсі передбачається вивчення технологій 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. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде: 

знати: 
 нормативну базу та стандарти у сфері розсадництва; 

 світовий досвід виробництва садивного матеріалу; 

 технологію виробництва різних видів садивного матеріалу 

декоративних  деревних рослин; 

 особливості розмноження і вирощування садивного матеріалу 

основних декоративних культур 

вміти: 

 користуватися, навчальною, науково-методичною та 

нормативнодовідковою літературою; 

 забезпечувати, впливати на технологічні процеси та здійснювати 

контроль робіт з вирощування садивного матеріалу для декоративних 

цілей; 

 критично аналізувати спеціальні літературні джерела; 

 використовувати набуті знання для вивчення наступних спеціальних 

дисциплін освітньо-професійної програми та для підвищення свого 

фахового рівня. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

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. 

ПРН 6. Розуміти та застосовувати законодавчі акти, нормативно-

довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з 

організації та ведення садово-паркового господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

ПРН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

СК 1. Здатність застосовувати знання зі спеціалізованих підрозділів 

науки (екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та 

селекції декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем, 

агротехніки вирощування декоративних рослин, проектування, 

формування та експлуатації компонентів садово-паркових об’єктів, 

захисту декоративних рослин від шкідників та хвороб, механізації 

садово-паркових робіт тощо). 

СК 2. Здатність розмножувати та вирощувати посадковий матеріал 

декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті. 

Інформаційне 

забезпечення 

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації. 

Форма проведення Очна 
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