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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Мета  

Для підтримання належного рівня ведення садово-пакового 

господарства, своєчасного орієнтування в основних напрямках та тенденціях 

вирощування садивного матеріалу, залучення передового досвіду у власне 

виробництво вимагає вивчення законодавства та нормативних актів з питань 

насінництва і розсадництва. 

Знання законів, нормативно-правових актів, інших регламентуючих 

матеріалів надзвичайно важлива складова, без якої неможлива повноцінна 

діяльність спеціалістів садово-паркового господарства.  

 

Завдання  
- формування у студентів міцних теоретичних знань 

стосовно тенденцій формування нормативної бази у сфері насінництва та 

розсадництва, організації сучасних декоративних розсадників, вирощування, 

реалізації та введення в обіг різних видів садивного матеріалу для 

декоративних цілей; 

- набуття студентами необхідних для фахівця вмінь 

використовувати отримані знання і навички для вирішення конкретних 

практичних завдань у садово-парковому напрямку. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 законодавчу та нормативну базу у сфері насінництва та 

розсадництва;  

 світовий досвід виробництва садивного матеріалу; 

 основи організації декоративних розсадників в країнах Західної 

Європи та США; 

 технологію виробництва різних видів садивного матеріалу 

декоративних деревних рослин; 
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СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, самостійна 

робота) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 Законодавство  

Тема 1.  Законодавство щодо 

насінництва та розсадництва.  

6/3/-/18 

 

Знати сучасний стан законодавства про 

насінництво та розсадництво України та Росії, 

види законодавчих актів та особливості їх 

застосування, основні терміни та визначення 

згідно Закону України «Про насіння і 

садивний матеріал», особливості Системи 

насінництва та розсадництва як комплексу 

заходів.  

Здача практичної 

та самостійної 

роботи  (в. т .ч. в 

elearn) 

 

 

Тема 2. Нормативно –правові акти 

у сфері розсадництва  

8/3/-/17 Знати роль та значення різних підзаконних 

актів у сфері насінництва і розсадництва, 

основні розділи Положення про систему 

насінництва та розсадництва квітково-

декоративних рослин. Розуміти особливості 

застосування технічних регламентів.  

 

Здача практичної 

та самостійної 

роботи  (в. т .ч. в 

elearn) 

Здача модуля 2  (в. 

т. ч. в elearn) 

 

Модуль 2 Стандарти та нормативи  

Тема 3. Державні стандарти на 

садивний матеріал, їх місце у 

системі розсадництва  

3/3/-/14 Знати теоретичні основи застосування 

стандартів на садивний матеріал, об’єкт та 

область стандартизації, види нормативних 

документів із стандартизації. Розрізняти 

основоположні стандарти у сфері 

рослинництва а також стандарти на продукцію 

та методи контролю. Аналізувати структуру 

Технічних умов на саджанці. 

Здача практичної 

та самостійної 

роботи  (в. т .ч. в 

elearn) 

 

Тема 4. Рекомендації та 

інструкції, інші нормативні і 

регламентуючі матеріали у сфері 

6/3/-/13 Знати особливості застосування різних видів 

нормативних документів у сфері 

розсадництва. Аналізувати Порядок апробації 

сортових посівів і насаджень в декоративному 

Здача практичної 

та самостійної 

роботи  (в. т .ч. в 

 



розсадництва насінництві та розсадництві. Вміти 

застосовувати Методичні рекомендації з 

ведення книги розсадника декоративних 

рослин та знати загальні підходи щодо 

ведення книги розсадника декоративних 

рослин. 

elearn) 

 

Тема 5. Обіг насіння та садивного 

матеріалу 

5/3/-/13 Знати особливості введення в обіг насіння і 

садивного матеріалу та основні принципи 

сертифікації насіння і садивного матеріалу, 

розрізняти сертифікати на насіння та садивний 

матеріал. Знати вимоги щодо визначення 

сортових і посівних якостей насіння і 

садивного матеріалу. 

 

Здача модуля 2  (в. 

т. ч. в elearn) 

 

 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

директором інституту) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


