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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з теоретичними та практичними 

аспектами сучасних технологій вирощування рослин в умовах водозабезпечення 

міст з метою покращення їх росту, продуктивності, декоративності та стійкості до 

хвороб і шкідників. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Знати сучасні технології вирощування рослин в умовах урбанізованого 

середовища, особливості відбору видів трав’янистих, чагарникових та 

дерев’янистих рослин придатних для озеленення міст. 

2. Вміти розмножувати та вирощувати рослини різними методами, орієнтуючись на 

новітні технології, використовувати на практиці методи інтродукції (аклімації та 

акліматизації).  

3.Володіти елементарними навичками догляду за рослинами, проводити 

фенотайпінг, оцінювати стан рослин та вчасно реагувати у разі виникнення проблем. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Розглянуто сучасні технології вирощування 

рослин,   спрямовані на максимально-можливе розкриття та реалізацію ресурсного 

потенціалу їх продуктивності. Представлені сучасні методи та світові тенденції у 

галузі рослинництва. Висвітлені питання вирощування рослин способами 

аеропоніки, гідропоніки, іонопоніки, багатоярусної вузькостелажної системи, 

сучасні підходи в технології вирощування рослин в умовах міст.  

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Згідно Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство», дисципліна забезпечує 

набуття студентом  

 

інтегральної компетентності –  

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері садово-паркового 

господарства та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і 

здійснення інновацій за невизначених умов та вимог ; 

 

загальних компетентностей – 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проектами. 

 

та фахових компетентностей спеціальності –  

ФК1. Здатність розробляти технології вирощування декоративних рослин в 

закритому та відкритому ґрунті.  
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ФК2. Здатність проводити оцінку економічної ефективності та інноваційно-

технологічних ризиків при впровадженні нових технологій при вирощуванні 

посадкового матеріалу. 

ФК8. Здатність проводити оцінку виробничих і невиробничих витрат на 

забезпечення якості, здійснювати технічний контроль, авторський нагляд за 

виробничою і проектною діяльністю в галузі садово-паркового господарства.  

ФК9. Здатність контролювати виробничу і проектну діяльність в галузі садово-

паркового господарства.  

ФК10. Здатність здійснювати технічні розрахунки в проектах, техніко-економічне 

обґрунтування і функціонально-вартісний аналіз ефективності проектованих 

заходів.  

ФК11. Здатність прогнозувати наслідки, знаходити ефективні рішення в плануванні 

і реалізації проектів з урахуванням наявних обмежень. 

ФК14. Здатність до отримання нових знань та проведення прикладних досліджень в 

галузі садово-паркового господарства, узагальнення та систематизації отриманої 

інформації.  

ФК15. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах вищої та фахової 

передвищої освіти, навчати співробітників інноваційної діяльності та здійснювати 

просвітницьку природоохоронну діяльність серед населення. 

 

Основними завданнями дисципліни є: 

 

сформувати у майбутніх фахівців уявлення про сучасні технології вирощування 

рослин; 

сформувати уявлення про організацію на сучасному рівні виробничих процесів в 

рослинництві з використанням с.-г. техніки, добрив, фізіологічно активних речовин 

та засобів захисту рослин; 

сформувати уявлення про розвиток основних напрямків у сучасному рослинництві; 

сприяти розвитку аналітичного мислення з управління ростовими процесами рослин 

та формування продуктивності та якісних показників вирощуваної продукції у        

конкретних екологічних умовах з урахуванням усіх складових компонентів у тому 

числі біології конкретної культури. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати теоретичні основи та практичні 

можливості сучасних методів вирощування 

рослин 

Лекція, самостійна 

робота 

Контрольна 

робота, іспит 

50 

2.1 Вміти  використовувати знання   та практичні 

навички з сучасних технологій вирощування 

рослин в умовах водозабезпечення міст.  

 

Практичні роботи, 

самостійна робота 

Захист практичної 

роботи 

20 

2.2 Вміти здійснювати пошук нової інформації 

користуючись науковою літературою, базами 

даних  та інтернет ресурсами. 

Лекція, практична 

робота, самостійна 

робота  

Наукова доповідь, 

презентація, іспит 

20 

3.1 Вміти спілкуватися українською професійною 

мовою. 

Практична робота, 

самостійна робота 

Наукова доповідь, 

презентація 

5 

4.1. Вміти організовувати власну діяльність. 

Аналітично мислити обираючи відповідні 

види роботи. 

Практична робота, 

самостійна робота  

Самостійне 

виконання частини 

роботи в загальній 

колективній роботі 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР3. Пропонувати та впроваджувати у виробництво сучасні 

технології вирощування садивного матеріалу: декоративних 

дерев, чагарників, квіткових культур, газонних трав. 

 

+ 

 

+ 

   

ПР4. Оцінювати економічну ефективність пропонованих 

процесів. 

+  + +  

ПР10. Розробляти проекти об’єктів озеленення, садово-

паркового господарства та ландшафтної архітектури; 

розробляти проекти реставрації та реконструкції об’єктів 

озеленення, культурної спадщини; проектувати зимові сади в 

інтер’єрах офісних і житлових будівель, озеленення покрівель, 

оранжерейні і тепличні комплекси. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

ПР14. Організовувати та здійснювати підвищення 

кваліфікації і коучинг співробітників з 

інноваційної діяльності. 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота з 1 –3-ї теми: РН 1.1. – 20 балів/10 балів. 

2. Контрольна робота з 4 – 6-ї теми: РН 1.1. – 20 балів/10 балів.       

3. Наукова доповідь з презентацією:РН 2.2, 3.1. – 10 балів/5 балів. 

4.Захист практичних робіт:РН 2.1 – 10 балів/5 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Форма проведення іспиту письмова у вигляді відкритих завдань. 

Результатами навчання, які оцінюються на іспиті, є РН 1.1, 2.2. 

Максимальна кількість балів, які може отримати студент на екзамені – 40 

балів за 100-бальною шкалою. 

- умови допуску до іспиту: 

Студент допускається до іспиту за умови успішного виконання контрольних 

робіт (по кожній не менше 50% від максимально можливої кількості балів) та 

підготовки наукової доповіді, презентації, відпрацювання і здачі практичних робіт. 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 

критичний мінімум – 24 бали. 

7.2 Організація оцінювання:   

1. Контрольна робота з 1 – 3-ї теми –7-й тиждень. 

2. Контрольна робота з 4 – 6-ї теми – 12-й тиждень.       

3. Наукова доповідь, презентація – упродовж лекційного курсу. 

4.Захист практичних робіт – після кожної практичної роботи. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва теми* 

Кількість годин 

лекції 

  

практичні 

 

самостійна 
робота 

  

1 

Новітні технології швидкісного вирощування 

рослин як вирішення проблеми дефіциту 

сільськогосподарських земель. 

4   

Технологія вирощування рослин способом 

багатоярусної вузькостелажної системи. 
 2  

Вертикальні ферми в мобільних контейнерах 

Local Roots. 
  10 

2 

Гідропоніка як спосіб вирощування рослин без 

використання ґрунту. 4   

Методи вирощування рослин на гідрогелі. 

 
 2  

Добрива для гідропонного вирощування рослин.   10 

3 

Аеропоніка – безсубстратне вирощування 

рослин. 
4   

Іонопоніка та особливості використання 

субстратів (іонітні смоли, волокнисті матеріали,  

пінополіуретан). 

 2  

Рослини-сидерати. Особливості застосування та 

сучасні технології вирощування зелених добрив. 
  15 

 

 

4 

 

 

Сферичні офіси-джунглі та купольні зелені 

офіси великих міст. Купольні оазиси на 

геотермальній енергії. 

4   

Екологічні сади в хмарочосах.  2  

Вирощування мініатюрних дерев із насіння. 

Сучасні технології вирощування бансай. 
  15 

5 

Новітні технології вирощування продуктів 

харчування в умовах міст. 4   

Сучасні підходи в технології вирощування 

овочів. 
 2  

Сучасні технології вирощування грибів на  міні-

фермах с клімат-контролем. 
  15 

6 

Японська технологія заводів зелених рослин. 4   

Бісолярне листя як новітній спосіб очищення 

повітря в містах. 

 

 4  

Будинки із живих дерев як приклад  

радикального «зеленого» будівництва. 
  15 

 ВСЬОГО1 24 14 80 
*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 
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Загальний обсяг 120 год2, в тому числі: 

Лекції – 24  год. 

Практичні заняття – 14 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 80 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Алімов Д.М., Шелестов Ю.В. Технологія виробництва продукції рослинництва. 

Практикум: Навчальний посібник. –К.: Вища школа, 1994. – 281 с. 

2. Алімов Д.М., Шелестов Ю.В. Технологія виробництва продукції рослинництва: 

Підручник. –К.: Вища школа, 1995. – 271 с. 

3. Зінченко О. І. Рослинництво / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко. – 

К.: Аграр. освіта, 2001. – 591 с. 

4. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських 

культур: навч. посібник / В. В. Лихочвор. – К., 2004. – 800 с. 

5.Маурер В.М. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку квітково-

декоративного розсадництва в Україні/ В.М. Маурер, Ю.І. Косенко // Нуковий 

вісник НАУ №6, 2014. – С. 12-18. 

6. O. Olkhovych, M. Volkogon, N. Taran, L. Batsmanova, I. Kravchenko //The effect of 

copper and zinc nanoparticles on the growth parameters, contents of ascorbic acid, and 

qualitative composition of amino acids and acylcarnitines in  Pistia stratiotes L. (Araceae) 

//Nanoscale Research Letters.-2016.-11.-P. 218-226. IF 2,52 

7. Olkhovych О.О., Taran N.Yu., Karaushu O.V., Panyuta O.O.Biochemical 

Characteristics of Spirulina platensis Biomass Obtained by Different Modes of 

Cultivation. International Journal on Algae, 2020, 22(2): 179–190. 

8. Рослинництво. Інтенсивна технологія вирощування польових і кормових культур: 

Навч. посібник /За ред. М.А. Білоножка. – К.: Вища школа, 1990. – 292 с. 

9. Рослинництво з основами програмування врожаю / О. Г. Жатов, Л. Т. Глущенко, 

Г.О. Жатова та ін.;За ред. О.Г. Жатова. – К.: Урожай, 1995.– 256 с. 

10. Рослинництво, лабораторно-практичні заняття: Навчальний посібник для 

аграрних ВЗО II – IV рівнів акредитації / Бобро М.А., Алімов Д.М., Білоножко М.А., 

- К.: Урожай, 2001. - 285 с. 

11. Sytar O.V., Olkhovych O.P., Karaushu O.V.,  Storandt R., Waldeck P., Taran N.Y. 

Features of cell metabolism of Chlamidomonas reinhardtii CC-124 wild strain [137c] 

under mixotrophic and phototrophic cultivationtion. International journal of Algae. 2015. 

17(4) pp.371-384. 

12. Фурсова Г. К. Рослинництво: лабораторно-практичні заняття: навч. посібник /  

Г. К. Фурсова, Д. І. Фурсов, В. В. Сергєєв; за ред. Г. К. Фурсової. – X: Ексклюзив, 

2004. – 380 с. – (Ч. І: Зернові культури). 

13. Фурсова Г. К. Рослинництво: лабораторно-практичні заняття: навч. посібник / Г. 

К. Фурсова, Д. І. Фурсов, В. В. Сергєєв; за ред. Г. К. Фурсової. – X: Ексклюзив, 2008. 

– 356 с. – (Ч. ІІ: Технічні та кормові культури)/ 
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Додаткова: 

1. Агрохімія. Якісний аналіз добрив. Методичні вказівки / М.М. Кулєшов, М.М. 

Сирий, М.К. Клочко та ін. – Харків, ХДАУ, 1999. 

2. Агрохімія. М.М. Городній, В.А. Капілевич, А.Г. Сердюк та ін. За ред. М.М. 

Городнього. –К.: Вища школа, 1995. 

3. Аналіз рослин. Методичні вказівки / М.М. Кулєшов, В.С. Залізовський, Н.М. 

Гаджиєва та ін. – Харків, ХДАУ, 1999. 

4. Болотських О.С. Методика біоенергетичної оцінки технологій в овочівництві / 

О.С.Болотських, М.М. Довгаль – Харків: Видав. ХНАУ, 2000. – 28 с. 

5. Гоменюк В. О. Буряківництво: навч. посібник / В. О. Гоменюк. – Вінниця: 

Континент – Прим, 1999. – 276 с. 

6. Губанов Я. В. Озимая пшеница / Я. В. Губанов, Н. Н. Иванов. – М.: Агропромизат, 

1988. – 303 с. 

7. Ґудзь В.П., Примак І.Д., Будьонний Ю.В. Землеробство. – Київ: Урожай, 1996. – 

383 с. 

8. Жученко А. А. Адаптивное растениеводство (Эколого-генетические основы). – 

Кишинев: Штиинца, 1990. – 432 с. 

9. Зернобобові культури в інтенсивному землеробстві / за ред. А. М. Розвадовського. 
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Додаткові ресурси: 

1. Энциклопедия садовых растений - http://flower.onego.ru/ 

2. Электронная Библиотека по цветоводству - http://flowerlib.ru/books.shtml 

3. https://ecotechnica.com.ua/arkhitektura/3102-amazon-otkryla-sfericheskie-ofisy-

dzhungli-v-tsentre-sietla.html 

4. https://ecotechnica.com.ua/technology/2956-vertikalnye-fermy-v-mobilnykh-

kontejnerakh-local-roots-v-600-raz-produktivnee-otkrytykh-ferm.html 

5. https://ecotechnica.com.ua/products/4770-komnatnaya-mini-ferma-rotofarm-

nastolnaya-teplitsa-dlya-vyrashchivaniya-zeleni-v-kvartire.html 

6. https://ecotechnica.com.ua/technology/4836-domashnyaya-mini-ferma-natufia-

zdorovyj-urozhaj-pryamo-na-kukhne.html 
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