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Інтродукція та адаптація декоративних рослин
«Бакалавр»
4
4 кредити
українська
Садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою
здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів –
«Ботаніка», «Фізіологія рослин», «Екологія», «Дендрологія» та багато
інших.
Що буде вивчатися
У курсі представлено теоретичні та прикладні питання інтродукції
рослин, окреслені основні етапи історії інтродукції рослин в Україні та
світі, охарактеризовано основні складові частини інтродукційного
процесу, методи оцінки успішності інтродукції рослин, розглянуті
методи теоретичного прогнозування в інтродукції
рослин,
висвітлюються підсумки та перспективи інтродукції деревних рослин в
Україну.
Чому це цікаво/треба Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде:
вивчати
знати:
- особливості росту і розвитку деревних рослин в умовах інтродукції;
- екологічні особливості деревних рослин в умовах інтродукції;
- декоративні ознаки та господарське значення інтродукованих видів
деревних рослин;
- районування України з метою інтродукції;
- аналоги фізико-географічних зон україни з метою інтродукції;
- зони інтродукційних можливостей;
- основні стадії та етапи інтродукції рослин;
- результати інтродукції деревних рослин в Україну.
вміти:
- організовувати і проводити локальні метеорологічні спостереження;
- здійснювати первинне опрацювання та аналіз результатів
спостережень;
- використовувати метеорологічні дані, що отримують на стаціонарній
мережі метеорологічних спостережень у системі державної
гідрометеорологічної служби України; для вирішення наукових та
прикладних завдань;
- аналізувати мікроклімат окремих ділянок та населених пунктів;
Чому можна
ПРН 5. Володіти на операційному рівні методами спостереження,
навчитися/результати опису, ідентифікації, класифікації, культивування декоративних рослин
навчання (ПРН)
та рослинних садово-паркових угруповань, підтримання їх
декоративності, стійкості і стабільності в умовах комплексної зеленої
зони міста.
ПРН 8. Уміти кваліфіковано застосовувати технології вирощування
посадкового матеріалу декоративних рослин у відкритому і закритому
ґрунті.
матеріалу декоративних деревних рослин відкритого і закритого ґрунту
та формувати об’єкти садово-паркового господарства відповідно до
сучасних наукових методик і вимог замовника.
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.
Як можна
ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища
користуватися
СК 1. Здатність застосовувати знання зі спеціалізованих підрозділів
набутими знаннями і науки (екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та
уміннями
селекції декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем,

(компетентності)

Інформаційне
забезпечення
Форма проведення
занять
Семестровий
контроль

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.
СК 6. Здатність оцінювати, інтерпретувати та синтезувати теоретичну
інформацію і практичні, виробничі й дослідні дані у галузі садовопаркового господарства.
СК 11. Здатність зберігати та охороняти біологічне різноманіття на
об’єктах садово-паркового господарства, підвищувати їх екологічний
потенціал
Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації.
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