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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 

– ECTS – 3,5 

Галузь знань 20 

«Аграрні науки та 

продовольство» 

Нормативна 

Модулів – 3 

Спеціальність: 205 — 

«Лісове господарство» 

Рік підготовки: 

3-й 4-й 

Змістових  

модулів – 6 
Семестр 

 
Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 
3-й 5-й 

Загальна кількість 

годин – 120 
Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної 

роботи студента –

3,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«Бакалавр» 

30 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 4 год. 

Самостійна робота 

62 год. 82 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання — 48:52 

для заочної форми навчання — 9:91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Завдання, пов’язані з інтеграцією в європейську спільноту, які особливо 

гостро постали перед Україною наприкінці минулого століття, зумовили особливу 

актуальність питань з поліпшення екології довкілля. У вирішенні їх значна роль 

належить роботам із закладанням нових і реконструкцією лісових плантацій. 

Розв'язання цих завдань відбувається в час зростання швидкими темпами обсягів 

лісогосподарського будівництва і зумовленого ним суттєвого збільшення потреби 

в садивному матеріалі лісових і садово-паркових деревних рослин, виробництво 

якого сконцентровано в розсадниках різних форм власності та підпорядкування. 

Різке зростання потреби в лісових і декоративних деревних рослинах для ведення 

лісового і садово-паркового господарства в останні роки зумовило в Україні 

стійку тенденцію організації нових та збільшення площі існуючих розсадників, 

розширення асортименту вирощуваних порід і сортименту садивного матеріалу, 

вдосконалення традиційних і широкого запровадження нових, сучасних 

технологій його виробництва. Дисципліна «Сучасні технології розсадництва» 

належить до блоку обов’язкових дисциплін підготовки спеціалістів лісового і 

садово-паркового господарства, що забезпечує теоретичну і практичну 

підготовку ОКР «Бакалавр»і є основою для подальшого формування фахівців 

ОКР «Спеціаліст» «Магістр» вищезгаданого напряму. 

Мета вивчення дисципліни. Метою вивчення навчальної дисципліни є 

формування у майбутніх фахівців технологічної підготовки з виробництва 

саджанців лісових і декоративних садових культур, що є основою забезпечення 

галузі лісового господарства якісним садивним матеріалом. Підтримання 

належного рівня ведення лісового та садово-пакового господарства, своєчасного 

орієнтування в основних напрямках та тенденціях вирощування садивного 

матеріалу, залучення передового досвіду у власне виробництво вимагає вивчення 

світових технологій розсадництва. Знання передових технологій виробництва 

садивного матеріалу надзвичайно важлива складова, без якої неможлива 

повноцінна діяльність спеціалістів лісового господарства 

Завдання дисципліни полягає у формуванні студентів теоретичних знань і 

відповідних практичних навичок стосовно світових тенденцій вирощування 

садивного матеріалу, організації сучасних лісових та декоративних розсадників, 

технологій розмноження і вирощування різних видів садивного матеріалу як для 

лісових так і для декоративних цілей. Згідно Стандарту вищої освіти України 

першого (бакалаврського рівня) вищої освіти за спеціальністю 205 «Лісове 

господарство» дисципліна забезпечує набуття студентом: 

– інтегральної компетентності — здатність розв’язувати спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі вирощування 

лісових і декоративних рослин, фітодизайні та флористиці, створенні та 

експлуатації об’єктів лісового і садово-паркового господарства або у процесі 

навчання, що передбачає застосування методів рослинництва, лісового і садово-

паркового будівництва та екології. Впроваджувати у лісокультурне виробництво  

сучасні досягнення сортового насінництва і кваліфіковано оцінювати стан наявної  

лісонасіннєвої бази та прогнозувати її розвиток залежно від господарських потреб 



галузі.  

– загальних компетентностей — здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, 

спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність спілкуватися 

іноземною мовою, здатність до пошуку, абстрактного мислення,  оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел, здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість, прагнення до збереження навколишнього середовища. Знання та 

розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

– фахових компетентностей — Здатність застосовувати знання зі 

спеціалізованих підрозділів науки (екології, ботаніки, дендрології, фізіології 

рослин, генетики та селекції лісових і декоративних рослин, ґрунтознавства 

лісових екосистем, агротехніки вирощування лісових і декоративних рослин, 

проектування, формування та експлуатації компонентів лісових і  садово-

паркових об’єктів, захисту лісових і декоративних рослин від шкідників та 

хвороб, механізації лісових і садово-паркових робіт тощо). Здатність 

розмножувати та вирощувати посадковий матеріал лісових і декоративних рослин 

у відкритому і закритому ґрунті, здатність оцінювати, інтерпретувати та 

синтезувати теоретичну інформацію і практичні, виробничі й дослідні дані у 

галузі лісового і садово-паркового господарства, здатність безпечно 

використовувати агрохімікати й пестициди, беручи до уваги їх хімічні і фізичні 

властивості та вплив на навколишнє середовище, здатність зберігати та охороняти 

біологічне різноманіття на об’єктах лісового і садово-паркового господарства, 

підвищувати їх екологічний потенціал. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
– стан і перспективи розвитку лісогосподарського і декоративного 

розсадництва та насінництва;  

– теоретичні основи насіннєвого і вегетативного розмноження та сучасні 

технології вирощування високоякісних саджанців лісових і декоративних 

культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах;  

– особливості розмноження і вирощування садивного матеріалу основних 

лісових і декоративних культур;  

– вміти використовувати отримані знання і навички для вирішення 

конкретних практичних завдань у лісовому і садово-парковому напрямку. 

– світовий досвід виробництва садивного матеріалу лісових і декоративних 

культур; 

– основи організації лісових та декоративних розсадників в Україні та 

країнах Західної Європи і США; 

– загальну агротехніку вирощування лісового садивного матеріалу 

(сівозміни, обробіток ґрунту, застосування добрив); 

– технологію виробництва різних видів садивного матеріалу лісових і 

декоративних деревних порід; 

– особливості розмноження і вирощування садивного матеріалу основних 

лісових і декоративних культур. 



У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

– користуватись навчальною, науково-методичною та нормативно-

довідковою літературою з розсадництва лісових і декоративних культур; 

– проектувати розсадники лісових і декоративних садових культур для 

підприємств різних форм власності та господарювання;  

– здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та управляти 

процесами формування рослин;  

– розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та 

зменшення втрат продукції розсадництва; критично аналізувати спеціальні 

літературні джерела; 

– використовувати набуті знанні для вивчення наступних спеціальних 

дисциплін освітньо-професійної програми та для підвищення свого фахового 

рівня. 

– забезпечувати, впливати на технологічні процеси та здійснювати контроль 

робіт з вирощування садивного матеріалу для лісових і декоративних цілей; 

Для набуття студентами глибоких знань і умінь передбачається активно 

використовувати натуральні зразки, проводити практичні заняття в 

промислових та колекційних насадженнях, навчальну практику — в 

спеціалізованих господарствах різних форм власності. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 год., з яких 58 год. 

аудиторні. 

Поточний і підсумковий контроль знань та умінь здійснюється шляхом 

виконання індивідуальних завдань і лабораторно-практичних робіт, проведення 

семінарів, модульно-рейтингового оцінювання знань за змістовими модулями та 

проведення підсумкової атестації у формі іспиту. 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівця. 
Дисципліна «Сучасні технології розсадництва» є профілюючою та 

базується на фундаментальних і спеціальних дисциплінах, серед яких: 

декоративне розсадництво та насінництво, ботаніка, хімія, фізіологія та 

мікробіологія рослин, декоративна дендрологія, генетика, ґрунтознавство, 

лісознавство та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Програма та структура навчальної дисципліни  
(для повного терміну денної і заочної форми навчання) 

 

Тема лекційного заняття 1. Організаційно-господарське упорядкування 
вітчизняних та зарубіжних лісових і декоративних розсадників. Cучасний 

стан лісового та декоративного розсадництва України і головні тенденції щодо їх 

розвитку. Основні напрямки та шляхи вдосконалення розсадництва і його сучасні 

проблеми . Види садивного матеріалу що вирощується та класифікація саджанців. 

Призначення, види та структура лісових і декоративних розсадників і особливості 

їх використання. Організаційно-господарський план розсадників різного 

призначення та його складові.  

Тема лекційного заняття 2. Використання сівозмін в розсадниках 

різного призначення. Роль та значення сівозмін, ефективність виробництва 

садивного матеріалу у відкритому ґрунті розсадників. Теоретичні основи 

застосування сівозмін в лісових та декоративних розсадниках окремих грунтово-

кліматичних зон, положення та рекомендації стосовно застосування сівозмін. 

Характеристика та рекомендації щодо застосування попередників Сівозміни в 

розсадниках різного призначення, узагальнення, які дозволять скласти основу 

проектування сівозмін. 

Тема лекційного заняття 3. Сучасні технології та прийоми обробітку 

ґрунту в розсадниках. Теоретичні основи та агротехнічні вимоги до обробітку 

ґрунту. Завдання обробітку ґрунту. Глибина обробітку ґрунту в розсаднику 

залежно від ґрунтово-кліматичних умов. Системи основного обробітку ґрунту та 

вимоги до нього, особливості їх використання та застосування на землях різного 

призначення. Світові лідери виробництва техніки для обробітку ґрунту в 

розсадниках. Техніка для різних відділень розсадника. Види знарядь для 

виконання окремих операцій, та особливості їх використання.  

Тема лекційного заняття 4. Особливості застосування сучасних добрив 

для вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою. 
Агрохімічні основи застосування добрив. Елементи мінерального живлення та їх 

роль у життєдіяльності деревних рослин. Визначення потреби деревних рослин в 

елементах мінерального живлення. Види добрив згідно сучасної класифікації, 

добрива з регульованим вивільненням поживних речовин серії "Osmocote". 

Особливості застосування добрив у відкритому грунті. Застосування добрив у 

закритому грунті та види його внесення. Технологія застосування добрив та 

системи його внесення в деревних розсадниках. 

Тема лекційного заняття 5. Особливості виробництва садивного 
матеріалу вегетативного походження. Теоретичні основи вегетативного 

розмноження деревних рослин. Методи вегетативного розмноження. Види 

маточних плантацій деревних рослин та їх правильна експлуатація, середній вихід 

живців з однієї маточної рослини.Автоматизовані комплекси з укорінення живців 

та особливості їх експлуатації. Особливості щеплення лісових деревних порід. 

Мікроклональне розмноження деревних рослин, його переваги над традиційними 

способами вегетативного розмноження.  



Тема лекційного заняття 6. Новітні технології та сучасні тенденції 

вдосконалення вирощування сіянців. Агротехніка вирощування сіянців. 

Способи, види і схеми посіву та особливості їх використання для вирощування 

деревних рослин. Строки сіяння, норми висіву та глибина загортання насіння 

деревних порід. Вирощування сінців у відкритому ґрунті з відкритою кореневою 

системою. Особливості догляду за посівами дерев та кущів до і після появи 

сходів.Використання субстратів, точкового висіву та мікоризація сіянців. Досвід 

вирощування сіянців у коробах. Основи вирощування сіянців у відкритому грунті 

із закритою кореневою системою. Польський досвід вирощування сіянців у 

блокахконтейнерах, його переваги та недоліки.  

Тема лекційного заняття 7. Сучасні технології вирощування садивного 

матеріалу із закритою кореневою системою. Класифікація садивного матеріалу 

із закритою кореневою системою та його різні види. Загальні відомості про 

контейнерну культуру, чинники, які визначають широке запровадження 

контейнерної культури а також властиві їй недоліки. Види контейнерів та 

особливості їх застосування для вирощування деревних рослин. Технологія 

вирощування різних видів садивного матеріалу із закритою кореневою системою. 

Головні види робіт при організації виробництва садивного матеріалу деревних 

рослин в контейнерах. Схематичний план пересаджувань рослин в контейнерах та 

їх мета. Особливості контейнерної культури деревних рослин залежно від часу 

вирощування та умов використання.  

Тема лекційного заняття 8. Агротехнічні особливості, переваги та 
недоліки вирощування садивного матеріалу в закритому ґрунті. Види та 

конструкції теплиць і покривних матеріалів до них. Особливості мікроклімату в 

теплицях, його позитивні та негативні сторони при вирощуванні деревних рослин. 

Вимоги до субстрату та особливості його вирощування. Кращий субстрат для 

вирощування сіянців та послідовність його приготування Технологія 

вирощування сіянців. Комплекс робіт по вирощуванню сіянців у закритому, 

ґрунті, терміни та схеми посіву, догляди за сіянцями, особливості окремих 

технологічних етапів вирощування деревних рослин.  

Тема лекційного заняття 9. Сучасні технології вирощування сіянців 

основних деревних порід. Вирощування сіянців шпилькових порід. 

Вирощування сіянців листяних порід. Способи вирощування сіянців дуба 

звичайного, модрини європейської, ялини європейської у закритому ґрунті, дуба 

звичайного з відкритою та закритою кореневою системою, а також вирощування 

сіянців деревних порід робінії звичайної, берези повислої, клена гостролистого, 

липи серцелистої, ясена звичайного та інших порід у розсадниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п інд с.р. л п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Стан і перспективи розвитку лісового і декоративного 

розсадництва та насінництва 

Тема 1. Загальні 

відомості про 

лісорозсадники та 

насінництво. 

10 2 2  5  1 1  10 

Тема 2. Основи 

організаційно-

господарського 

облаштування 

лісових і 

декоративних 

розсадників. 

10 2 2  5      

Разом за змістовним 

модулем 1 
20 4 4  10  1 1  10 

Змістовний модуль 2. Агротехнічні заходи в розсадництві лісових культур 

Тема 1. Сівозміни в 

постійних 

розсадниках. 

Обробіток ґрунту у 

розсадниках 

6 2 2  5     4 

Тема 2. Застосування 

добрив у 

розсадниках. 

Зрошення культур у 

відкритому ґрунті  

10 2 2  5     4 

Разом за змістовним 

модулем 2 
16 4 4  10     8 

Модуль 2 

Змістовний модуль 3. Виробництво садивного матеріалу у відділках лісового і 

декоративного розсадника 
 

Тема 1. Генеративне 

(насіннєве) 

розмноження 

10 4 2  5  1 1  10 



деревних рослин 

(вирощування 

сіянців) 

Тема 2. Особливості 

вирощування сіянців 

деревних порід у 

відкритому та 

закритому ґрунті 

16 4 4  6      

Тема 3. Вегетативне 

розмноження деревних 

рослин 

16 4 4  6  2 2  22 

Тема 4. Класифікація 

та загальні положення 

виробництва велико-

мірного садивного 

матеріалу 

6 2 2  5      

Тема 5. Технологічні 

особливості 

виробництва 

великомірного 

садивного матеріалу 

6 2 2  5      

Разом за змістовним 

модулем 3 
54 16 14  27  3 3  32 

Модуль 3 

Змістовий модуль 4. Виробництво садивного матеріалу із закритою кореневою 

системою. 

Тема 1. Виробництво 

садивного матеріалу 

із закритою 

кореневою системою. 

10 2 2  5     10 

Разом за змістовним 

модулем 4 
10 2 2  5     10 

Змістовний модуль 5. Виробництво садивного матеріалу у маточному відділі 

Тема 1. Виробництво 

садивного матеріалу 

у маточному відділі 

10 2 2  5     10 

Разом за змістовним 

модулем 5 
10 2 2  5     10 

Змістовний модуль 6. Інвентаризація садивного матеріалу. Планування, 

організація та облік якості робіт у розсадниках 

Тема 1. 
Інвентаризація 

садивного матеріалу. 

Планування, 

10 2 2  5     12 



організація та облік 

якості робіт у 

розсадниках 

Разом за змістовним 

модулем 6 
10 2 2  5     12 

Усього годин 120 30 28 – 62  4 4  82 
 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин  

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. 
ЗМ 1. Класифікація садивного матеріалу лісових і 

декоративних розсадників 
2  

2. 

ЗМ 1. Організація лісових і декоративних 

розсадників. Розробка структури розсадника, 

складання і обґрунтування плану організації 

території. Визначення площі службових частин 

розсадника  

2 1 

3. 
ЗМ 2. Підбір та обґрунтування сівозмін для 

посівного відділення і шкіл розсадника 
2  

4. ЗМ 2. Обробіток ґрунту у лісових розсадниках 2  

5. ЗМ 2. Застосування добрив у розсадниках 2  

6. 

ЗМ 3. Розробка та обґрунтування технології 

укорінення живців і вирощування сіянців у відділі 

розмноження розсадника 

4 2 

7. ЗМ3. Підготовка насіння різних порід до висіву 2 1 

8. 

ЗМ3. Інвентаризація садивного матеріалу лісових і 

декоративних рослин, визначення його кількісних та 

якісних показників (Заняття в розсаднику) 

2  

9. 
ЗМ3. Вирощування садивного матеріалу лісових і 

декоративних рослин шляхом культури меристем 
2  

10. 
ЗМ4. Види лісового і декоративного садивного 

матеріалу, визначення його параметрів і якості. 
2  

11. 
ЗМ5. Система формування крон деревних рослин 

(Заняття в розсаднику) 
2  

12. 

ЗМ6. Розробка та обґрунтування технології 

вирощування саджанців лісових і декоративних 

рослин (насіннєвих, живцевих, щеплених) у відділі 

формування розсадника 

4  

 Разом 28 4 

 



6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин  

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. 

ЗМ1. Сівозміни в постійних лісових і декоративних 

розсадниках різних кліматичних зон України. 

Обробіток ґрунту у лісових і декоративних 

розсадниках  

 

Гордієнко М. І., Фесюк А.В., Маурер В.М., Гордієнко 

Н. М. Лісові культури: Підручник для вищих 

навчальних закладів / За ред. проф. М.І. Гордієнка. 

– К.: ІСДО, 1995. – 344 с. 

 Гордієнко М. І., Корецький Г. С., Маурер В. М. 

Лісові культури. – К.: Сільгоспосвіта, 1995. – 328 с. 

Маурер В.М. Декоративне розсадництво. 

Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007. 

– 264с. 

9  

2. 

ЗМ2. Морфологія плодів та насіння деревних та 

кущових рослин світової флори  

 

Маурер В.М. Декоративне розсадництво. 

Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007. 

– 264с. 

Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной 

архитектуре. – К.: Наукова думка, 1977. – 227 с. 

9  

3. 

ЗМ3. Особливості виробництва сіянців деревних та 

кущових порід у відкритому ґрунті посівного 

відділення 

 

Маурер В.М. Декоративне розсадництво. 

Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007. 

– 264с. 

9  

4. 

ЗМ4. Особливості розмноження лісових і 

декоративних рослин методом стеблового 

живцювання  

Маурер В.М. Декоративне розсадництво. 

Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007. 

– 264с. 

Ермаков Б.С. Размножение древесных и 

кустарниковых растений зелёным черенкованием. – 

Кишинев: Штиинца, 1981. – 226 с. 

Иванова З.Я. Биологические основы и приёмы 

9  



вегетативного размножения древесных растений 

стеблевыми черенками. – Киев: Наукова думка, 

1982. – 281 с. 

5. 

ЗМ 5. Технологічні особливості виробництва 

великомірного садивного матеріалу лісових і 

декоративних рослин 

 

Маурер В.М. Декоративне розсадництво. 

Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007. 

– 264с. 

9  

6. 

ЗМ 6. Виробництво садивного матеріалу із закритою 

кореневою системою та в культурі in vitro 

 

Маурер В.М. Декоративне розсадництво. 

Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007. 

– 264с. 

Кренке Н.П. Регенерация растений. – М.: Изд-во АН 

СССР, 1950. – 682с. 

9  

7. 

Виробництво садивного матеріалу у маточному 

відділку 

 

Гордієнко М. І., Фесюк А.В., Маурер В.М., Гордієнко 

Н. М. Лісові культури: Підручник для вищих 

навчальних закладів / За ред. проф. М.І. Гордієнка. 

– К.: ІСДО, 1995. – 344 с. 

Маурер В.М. Декоративне розсадництво. 

Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007. 

– 264с. 

Колесников А.И. Декоративная дендрология. – М.: 

Лесная промышленность, 1973. – 704 с. 

8  

 Разом: 62  

 

7. Методи навчання 
Методи навчання передбачають лекції з використанням презентацій, 

практичні заняття з використанням певного об’єкту лісорозведення і озеленення; 

проведення щеплення, вегетативного розмноження лісових і декоративних рослин 

у лабораторних та польових умовах; формування крони та методи підстригання з 

виходом у природу; проведення догляду за насадженнями які зростають на 

території університету. 
 

8. Методи контролю 
Методи контролю: поточне тестування, самостійні роботи (у вигляді 

реферату, презентації, описової роботи), підсумкові екзаменаційні питання, 

оцінка за РГР. 



9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Навчальна дисципліна передбачає іспит, де нижче описано критерії та 

шкала оцінювання знань і умінь студентів, розподіл балів, що присвоюються 

студентами за різні види робіт (для екзамену — 70 балів протягом семестру, 30 — 

за підсумковою атестацією (екзамен). 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсум- 

ковий 

контроль 

(екзамен) 

Сума 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 

30 100 

Т1,Т2 Т3,Т4 

 

Т5,Т6, 

Т7,Т8, 

Т9 

Т10 Т11 Т12 

10 10 25 10 10 5 

Т1,Т2…Т14 – теми змістовних модулів 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

РГР, практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

 

 

 

 

10. Методичне забезпечення 
 

Конспекти лекцій, методичні розробки до проведення практичних занять, 

навчальні посібники, нормативні документи, ілюстративні матеріали, природний 

матеріал, Навчально-дослідна лабораторія з розмноження рослин 

 

 



11. Навчальна практика 

Навчальна практика є невід'ємною частиною навчального процесу. Вона 

дозволяє студентам ознайомитися з організацією і діяльністю деревних 

розсадників різного цільового призначення (лісових, декоративних, 

плодових), діючою нормативно-довідковою літературою та особливостями 

виробництва садивного матеріалу різних видів. 

Завдання практики — закріплення теоретичних знань студентів у 

виробничих умовах, набуття і поглиблення практичних вмінь виконання  різних 

видів робіт пов'язаних з вирощуванням садивного матеріалу деревних рослин та 

його використанням для створення лісових насаджень, озеленення і створення садів. 

Зміст практики 

Знайомство з організацією насіннєвої справи, технологією робіт із  

заготівлі, переробки та зберігання насіння. Виконання  комплексу робіт з  

вирощування, лісового, декоративного і плодового садивного матеріалу різних 

видів: основного та передпосівного (передсадивного) обробітку ґрунту, 

підготовки до сіяння насіння в посівному та садіння сіянців і саджанців в 

шкільному відділеннях, догляду за посівами, сіянцями та саджанцями, 

викопування, сортування, прикопування і зберігання садивного матеріалу. 

Проведення робіт з вегетативного розмноження та виробництва садивного 

матеріалу вегетативного походження. Виконання  комплексу робіт з  виробництва 

садивного матеріалу деревних рослин у закритому ґрунті та із закритою 

кореневою системою. Облік і технічне приймання виконаних робіт, 

інвентаризація садивного матеріалу Підготовка сіянців і саджанців та їх 

висаджування. 

Обстеження обʼєктів насіннєвої бази в натурі. Переробка насіннєвої 

сировини, зберігання і підготовка насіння до посіву. Складання схематичного 

плану організації території розсадника декоративних і плодових культур. 

Інвентаризація сіянців і саджанців в розсаднику. Вирощування сіянців 

декоративних культур в розсаднику (засвоєння практичних навичок). 

Виконання робіт в шкільному відділенні з вирощування саджанців 



декоративних і плодових культур (засвоєння практичних навичок). Виконання 

агротехнічних заходів з висаджування садивного матеріалу декоративних 

культур. Вирощування саджанців лісових, декоративних і плодових культур із 

стеблових живців (засвоєння практичних навичок. Вирощування саджанців 

лісових і декоративних культур контейнерним способом (засвоєння практичних 

навичок)  

 

Зміст і обсяг навчальної практики 

№ 

п/п 
Вид роботи 

К-сть 

год 

1. Проведення інструктажу з техніки безпеки при проходженні 

практики з лісових і декоративних розсадників та насінництва. 

Ознайомлення із завданнями практики та правилами 

оформлення звіту. Технологія зберігання та транспортування 

садивного матеріалу. 

6 

2. Особливості підготовки ґрунту для висаджування рослин та 

розбивочних робіт. 
6 

3. Особливості садивних робіт (садіння деревних, кущових 

рослин). 
8 

4. Особливості обрізки дерев і кущів, витких рослин 

(омолоджуючої, формуючої та санітарної). 
6 

5. Особливості вирощування сіянців деревних та кущових рослин 8 

6. Вегетативне розмноження деревних рослин 8 

7. Особливості виробництва великомірного садивного матеріалу  6 

8. Виробництво садивного матеріалу у маточному відділі 6 

9. Інвентаризація садивного матеріалу 6 

10. Планування та організація робіт у розсадниках 8 

11. Облік якості робіт у розсаднику 4 

 Разом 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Балабак А.Ф. Кореневласне розмноження малопоширених плодових і 

ягідних культур: Навчальний посібник. – Умань: „Оперативна поліграфія”, 2003. – 

109 с. 

2. Балабак А.Ф. Технология размножения и выращивания кизила. – К.: 

Изд-во УСХА, 1992. – 45 с. 

3. Білоус В.І. Декоративне садівництво (основи квітникарства, 

дендрології та озеленення). – Умань, 2005. – 296 с. 

4. Гордієнко М. І., Фесюк А.В., Маурер В.М., Гордієнко Н. М. Лісові 

культури: Підручник для вищих навчальних закладів / За ред. проф. М.І. 

Гордієнка. – К.: ІСДО, 1995. – 344 с. 

5. Гордієнко М. І., Корецький Г. С., Маурер В. М. Лісові культури. – К.: 

Сільгоспосвіта, 1995. – 328 с. 

6. 10. Колесников А.И. Декоративная дендрология. – М.: Лесная 

промышленность, 1973. – 704 с. 

7. 11. Кренке Н.П. Регенерация растений. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 

682с. 

8. 13. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць. – Львів: Світ, 2005. – 

456 с. 

9. 14. Маурер В.М. Декоративне розсадництво. Навчальний посібник. – 

Вінниця: Нова книга, 2007. – 264с 

10. 18. Тарасенко М.Т. Зелёное черенкование садовых и лесных культур. 

– М.: Изд-во ТСХА, 1991. – 272 с. 

 

Допоміжна 

1. Гартман Х.Т., Кестер Д.Е. Размножение садовых растений. – М.: 

Сельхозгиз, 1963. – 471с. 

2. Ермаков Б.С. Размножение древесных и кустарниковых растений 

зелёным черенкованием. – Кишинев: Штиинца, 1981. – 226 с. 

3. Иванова З.Я. Биологические основы и приёмы вегетативного 

размножения древесных растений стеблевыми черенками. – Киев: Наукова думка, 

1982. – 281 с. 

4. Клименко С.В. Культура кизила в Украине. – Полтава: Верстка, 2000. 

– 80 с.  

5. Куминов Е.П. Нетрадиционные садовые культуры. – М.: Фолио, 2003. 

– 255 с. 

6. Роу-Даттон П. Укоренение черенков в искусственном тумане. – М.: 

Сельхозиздат, 1962. – 215 с. 

7. Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. – К.: 

Наукова думка, 1977. – 227 с. 

8. Черевченко Т.М., Капустян В.В., Яременко Л.М. Довідник квітникаря-

любителя. – К.: Урожай, 1994. – 368 с. 

9. Vaccinium corymbosum L. [Електронний ресурс] / The Plant List — 



Режим доступу: http//www. theplantlist /org/tpll.l/record/kew-2458789 — 13.02.2014. 

10. Рекун І.М. Особливості розмноження хеномелесу в умовах 

Правобережного Лісостепу України / І.М. Рекун, А.Ф. Балабак. — Наукові 

доповіді НАУ [Електронний ресурс] — № 7. — 9 с. — Режим доступу: www. 

nbuv.gov.vae/e-jornals/nd /2007 — 7/07 rimojq. htnd. pdf. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний 

ресурс]. –Режим доступу до сайту: http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. База даних журналів, книг,  довідкових матеріалів [Електронний ресурс]. 

–Режим доступу до сайту: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

3. Офіційний сайт Всеукраїнської спілки виробників садивного матеріалу 

України [Електронний ресурс]. –Режим доступу до сайту: http://www.svsm.com.ua 

4. Офіційний сайт садоводів[Електронний ресурс]. –Режим доступу до 

сайту: http://www.landscape-industry.com.ua/– 

5. https://www.lisportal.org.ua/22453/ 

6. dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/.../08-Debrinyuk.pdf?. 

7. https://www.lisportal.org.ua/587/ 

8. https://www.br.com.ua/referats/Geologiya/48090.htm 

9. knau.kharkov.ua/znr28.html 

10. www.lvivlis.gov.ua/uk/forest_nurseries/ 

11. irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe? 

12. agrolis.pl.ua/лісовідновлення-та-лісорозведення/ 

13. lg.udau.edu.ua/.../naukovi-dosyagnennya-laboratorii-introd. 

14. studopedia.su/20_54386_vidi-metodi-ta-sposobi-stvorennya. 

15. www.osmolodalis.com.ua/?m0prm=21 
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