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АНОТАЦІЯ 

Навчальна дисципліна спрямована на отримання здобувачами вищої освіти 

ступеня доктора філософії системи знань з актуальних питань технології 

вирощування квітково-декоративних, лікарських та ефіроолійних культур з 

високим рівнем декоративності, зокрема з розробки та удосконалення 

прогресивних екологічно безпечних технологій вирощування цих культур, вміння 

управляти процесами формування врожаю біосировини та насіння, розробкою і 

реалізацією заходів щодо забезпечення високої економічної ефективності їх 

вирощування 

У результаті освоєння дисципліни аспіранти будуть підготовлені до 

самостійної роботи у виборі оптимальних технологій вирощування насаджень 

багаторічних квітково-декоративних, лікарських та ефіроолійних культур з 

високим рівнем декоративності культур для забезпечення їх високої 

продуктивності та якості продукції. 

 

1. Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Актуальні питання технології вирощування 

квітково-декоративних, лікарських та ефіроолійних культур з високим рівнем 

декоративності» полягає у підвищенні якості підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії із спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство», 

що передбачає формування концептуальних знать та їх реалізацію з вирощування 

високоякісної ефіроолійної та лікарської продукції, зокрема створенні 

високоефективних агрофітоценозів з цих культур. 

 

2.  Завдання навчальної дисципліни 

  Завданням дисципліни є формування у аспірантів професійних знань з 

високоефективного виробництва ефіроолійної та лікарської продукції, основних 

елементів технології вирощування цих культур та формувань високоефективних 

садово-паркових насаджень.  

За результатами вивчення навчальної дисципліни «Актуальні питання 

технології вирощування квітково-декоративних, лікарських та ефіроолійних 

культур з високим рівнем декоративності» здобувач ступеня доктора філософії 

повинен знати: 

- наукові здобутки та основні тенденції сучасних технологій промислового 

вирощування; 

- стан і перспективи вирощування квітково-декоративних, лікарських та 

ефіроолійних культур з високим рівнем декоративності у світовому масштабі; 

- шляхи підвищення конкурентоспроможності вирощування квітково-

декоративних, лікарських та ефіроолійних культур з високим рівнем 

декоративності; 

- екологічно безпечні технології їх вирощування. 



уміти: 

  - проводити комплексний аналіз наукових розробок за напрямом досліджень 

на основі яких формувати актуальність, мету, завдання та їх пошуковий характер; 

- аналізувати стан і перспективи розвитку ринку квітково-декоративних, 

лікарських та ефіроолійних культур з високим рівнем декоративності;  

- здійснювати дослідження шляхом оцінки впливу чинників довкілля, 

біотичних та абіотичних факторів середовища на ростові процеси та 

продуктивність квітково-декоративних, лікарських та ефіроолійних культур з 

високим рівнем декоративності; 

- проводити дослідження з розробки удосконалення агротехнологічних 

прийомів, які сприятимуть отриманню стабільних врожаїв високоякісної 

продукції на засадах інтенсифікації, енергозбереження та екологічної безпеки; 

- застосовувати методи формування баз даних, комп’ютерні програм для 

математичного моделювання різних типів насаджень. 

 

володіти нормами сучасної державної мови, наукової термінології. 

 

3. Програма навчальної дисертації 

Змістовий модуль 1. Сучасні підходи до промислового вирощування 

квітково-декоративних культур  

 

Тема 1.1. Стан і перспективи розвитку світового і вітчизняного ринку 

квітково-декоративних культур. 

Стан і напрямки досліджень в Україні і світі. Рівень забезпечення 

виробництва квітково-декоративних культур в Україні і світі, структура і 

динаміка площ, зайнятих під ними. Особливості промислового вирощування. 

Тема 1.2. Створення та догляд за багаторічними насадженнями, відбір 

ділянки. Підготовка площі та ґрунту під вирощування розсадою. Підготовка 

площі та ґрунту під насіннєвим способом вирощування безпосередньо в грунт. 

Догляд за ґрунтом і рослинами під час їх вегетації. 

Тема 1.3. Система удобрення насаджень. Позакореневе живлення. 

Біологічний метод захисту у садово-паркових насадженнях.  

Тема 1.4. Добір сортів і форм. Садивний матеріал. Формування габітусу при 

вирощуванні кущових культур. Проведення поливу. 

  Тема 1.5. Своєчасне збирання врожаю (насіння, формування квіткових 

пагонів з суцвіттями на зріз). Захист від заморозків.  

 

Змістовий модуль 2. Основні тенденції сучасних насаджень лікарських 

культур з високим рівнем декоративності 

  Тема 2.1. Сучасні стан і перспективи розвитку світового та вітчизняного 

ринку лікарських культур з високим рівнем декоративності. Динаміка площ і 



валових зборів біосировини в Україні та світі. Рівні виробництва та переробки 

біосировини. Стан і напрямки дослідження щодо збільшення врожайності.  

  Тема 2.2. Основні тенденції у доборі сортів і форм для створення 

ефективних насаджень лікарських культур. Реакція сортів на відростання рослин 

після збору біосировини (надземної вегетативної маси). Вимоги до сортів і форм у 

формуванні біоценозів.  

Тема 2.3. Ефективні конструкції ландшафту. Схеми насаджень. Особливості 

добору сортів і форм залежно від типу формування ландшафту. Новітні розробки 

у створенні насаджень. Інноваційні елементи технологій створення насаджень. 

Тема 2.4. Сучасні підходи догляду за насадженнями лікарських культур. 

Системи зрошення, удобрення, захист від шкідників і хвороб. Збір урожаю. 

Змістовий модуль 3. Сучасні технології вирощування ефіроолійних 

культур з високим рівнем декоративності. 

Тема 3.1. Сучасні досягнення у вирощуванні ефіроолійних культур. 

Особливості вирощування розсадного матеріалу.  Сорти. Закладання насаджень. 

Захист від шкідників і хвороб. Догляд за рослинами. 

Тема 3.2. Сучасні досягнення у вирощуванні лаванди вузьколистої, монарди 

та інших культур. Сорти. Закладання насаджень. Захист від шкідників і хвороб. 

Догляд за рослинами. Вирощування на переробку на олію. 

Тема 3.3. Нові типи технології вирощування лаванди вузьколистої. Сорти. 

Закладання насаджень. Технологія вирощування для отримання високоякісної 

ефірної олії. 

 

3.1. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістового модуля і теми 

Кількість годин 

Всього 
У тому числі 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Сучасні підходи до промислового вирощування квітково-декоративних 

культур 

Тема 1. Стан розвитку світового і вітчизняного 

ринку квітково-декоративних культур. 

14 2 2 10 

Тема 2. Особливості створення багаторічних 
насаджень та догляд за ними. 

14 2 2 10 

Тема 3. Технологія вирощування квітково-

декоративних культур 

14 2 2 10 

Тема 4. Особливості насаджень квітково-

декоративних культур  

14 2 2 10 

Тема 5. Догляд за своєчасним збиранням врожаю 

(насіння, зріз на букети). 

14 2 2 10 

Разом за змістовим модулем 1 70 10 10 50 

Змістовий модуль 2. Основні тенденції сучасних виробничих насаджень лікарських культур. 

Тема 1.Сучасний стан і перспективи розвитку 

світового та вітчизняного ринку лікарських 

культур  

15 1 2 5 



Тема 2. Основні тенденції у доборі сортів і форм 

для створення ефективних агроценозів лікарських 

культур з високим рівнем декоративності 

15 1 3 5 

Тема 3. Сучасні типи формування біоценозів з 

насадженнями лікарських культур  

10 1 3 10 

Тема 4. Сучасні типи догляду за насадженнями 

лікарських культур 

10 1 2 10 

Разом за змістовим модулем 2. 50 4 10 30 

Змістовий модуль 3. Сучасні технології вирощування ефіроолійних культур з високим рівнем 

декоративності  

Тема 1. Сучасні досягнення у вирощуванні 

ефіроолійних культур  

10 2 4 5 

Тема 2. Сучасні досягнення у вирощуванні 

лаванди вузьколистої, монарди та ін. ефіроолійних 

культур 

10 2 4 10 

Тема 3. Новітні технології вирощування лаванди 

вузьколистої для отримання високоякісної олії 

10 2 2 5 

Разом за змістовим модулем 3 30 6 10 20 

Усього годин 150 20 30 100 

 

3.2. Теми практичних занять 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Сучасні підходи до промислового вирощування квітково-декоративних 

культур  

1. Перспективні сорти для промислового вирощування 2 

2. Формування габітусу для кущових культур у насадженнях 3 

3. Зріз на формування букетів 2 

4. Збір насіння для посівного матеріалу 3 

 Разом за змістовим модулем 1 10 

Змістовий модуль 2. Основні тенденції сучасних насаджень лікарських культур 

1. Перспективні сорти для промислового вирощування 2 

2. Добір лікарських культур для формування біоценозів 4 

3. Догляд за насадженнями 4 

 Разом за змістовим модулем 2 10 

Змістовий модуль 3. Сучасні технології вирощування ефіроолійних культур з високим 

рівнем декоративності 

1. Сучасний сортимент ефіроолійних культур в Україні 2 

2. Догляд за насадженнями ефіроолійних культур 4 

3. Збирання врожаю (біосировини) в насадженнях ефіроолійних культур 4 

 Разом за змістовим модулем 3 10 

 Всього годин 30 

 

3.3. Перелік питань винесених на самостійну підготовку 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Сучасні технології та підходи до промислового вирощування квітково-

декоративних культур 



1. Особливості підготовки ґрунту під вирощування  квітково-декоративних 

культур розсадним способом і сівбою безпосередньо в грунт. Догляд за 

насадженнями. 

10 

2. Особливості створення багаторічних насаджень та догляд за ними  10 

3. Вимоги до посадкового та сортового матеріалу для закладання промислових 

багаторічних насаджень. 

10 

4. Система удобрення та захисту насаджень квітково-декоративних культур. 10 

5. Механізоване збирання врожаю (насіння). Добір сортів для зрізу на букети. 10 

 Разом за змістовим модулем 1 50 

Змістовий модуль 2. Основні тенденції сучасних виробничих насаджень лікарських культур 

1. Структура площ і валових зборів біосировини лікарських культур в Україні 

та світі 

5 

2. Роль культур та їх сортів і форм лікарських культур з високим рівнем 

декоративності у створенні ефективних агроценозів 

5 

3. Підбір лікарських культур з високим рівнем декоративності для 

ефективного використання орних земель, залежно від врожайності (корені, 

вегетативна маса, насіння) 

10 

4. Сучасні біологічні добрива та засоби захисту від шкідливих організмів 10 

 Разом за змістовим модулем 2 30 

Змістовий модуль 3. Сучасні технології вирощування ефіроолійних культур з високим рівнем 

декоративності 

1. Аналіз світового і вітчизняного ринку. Основні вимоги до культур і сортів  5 

2. Особливості створення багаторічних насаджень та догляд за ними 5 

3. Сучасні біологічні добрива та засоби захисту від шкідливих організмів 5 

4. Нові типи технології вирощування лаванди вузьколистої для отримання 

високоякісної ефірної олії 

5 

 Разом за змістовим модулем 3 20 

 Всього годин 100 
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4.3. Інформаційні ресурси 

1. Сайт Інституту садівництва НААН http://sad-institut.com.ua/o_nas.html 



2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо), Бібліотеки Інституту садівництва НААН, 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та 

інших бібліотек (на розсуд викладача). 

3. FAOSTAT.org 

4. Інституційний репозитарій ІС НААН (наукові статті, автореферати дисертацій 

та дисертації). 

5. Методи навчання 

Теоретичні, практичні, самостійна робота 

 

6. Методи контролю 

Контроль знань та умінь здобувачів здійснюється шляхом зарахування 

рефератів і практичних робіт. Підсумкова форма контролю – залік, іспит. 

 

7. Порядок оцінювання знань аспірантів 

Загальну оцінку знань проводять сумарно за поточним тестуванням, 

самостійною роботою та підсумковим текстом за рейтинговою 100-баловою 

шкалою. Потім за національною 5-баловою шкалою та за Європейською 

системою ECTS.  

8. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест  

(залік) 

Сума Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Змістовий 

модуль № 3 

20 20 20 40 100 

     

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS. 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 A відмінно зараховано 

82-89 B добре  

75-81 C   

66-74 D задовільно  

60-65 E   

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10.  Методичне забезпечення 



 

1. Підручники, монографії, навчальні посібники, наукові видання, науково-

публіцистичні (статті, методичні рекомендації, матеріали конференцій). 

2. Інтернет - ресурси та інший матеріал для самостійної роботи. 

3. Технічні засоби. 

 

11. Політика навчального курсу 

Політика навчального курсу передбачає обов’язкове: 

- самостійне виконання навчальних завдань, поточного та підсумкового 

контролю; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права, не 

допускати плагіату та само плагіату; 

- надання достовірної інформації про результати власної діяльності, використані 

методики та джерела інформації. 

 

12. Контрольні питання до курсу  

 

Змістовий модуль 1. Сучасні підходи до промислового виробництва квітково-

декоративних культур 

1. Особливості промислового вирощування багаторічних квітково-

декоративних культур. Способи розмноження.  

 2. Роль сорту в декоративному садівництві. 

 3. Підготовка ґрунту для культур розсадного та насіннєвого способу 

розмноження. Значення сидератів при підготовці ґрунту під насадження 

багаторічних квітково-декоративних культур. 

 4. Методи захисту насаджень від шкідливих організмів. 

5. Основні види добрив. Позакореневе підживлення. 

6. Однорічні квітково-декоративні культури. Способи розмноження.  

7. Система утримання та обробітку ґрунту для багаторічних квітково-

декоративних культур. 

8. Механізоване виконання основних польових робіт у насадженнях 

багаторічних культур. 

9. Культури для садово-паркових насаджень. 

10. Квітково-декоративні культури для вирощування на зріз (формування 

букетів). 

11. Підготовка до збирання насіння.  

12. Методи збирання врожаю. Технологія потокового методу збирання. 

13. Догляд за насадженнями після збирання насіння у багаторічних культур. 

 



Змістовий модуль 2. Основні тенденції сучасних насаджень лікарських 

культур з високим рівнем декоративності  

 

1. Особливості вирощування лікарських культур з високим рівнем 

декоративності 

2. Назвати культури, які класифікують як лікарські. Вимоги до сорту. 

3. Лікарські культури з високим рівнем декоративності для багаторічних  

насаджень.  

4. Вибір ділянки під формування насаджень багаторічних лікарських 

культур. 

5. Назвати головні завдання підготовки ґрунту під насадження лікарських 

культур. 

6. Проведення сівби однорічних лікарських культур. Терміни проведення 

весняної сівби та під зиму. 

7. Назвати однорічні лікарські культури. 

8. Біологічні особливості, які необхідно враховувати при проведенні 

польових робіт. 

9. Механізоване проведення польових робіт в однорічних посівах 

лікарських культур. Назвати основні операції. 

15. Особливості системи захисту від шкідників і хвороб. 

 

Змістовий модуль 3. Сучасні технології вирощування ефіроолійних культур з 

високим рівнем декоративності 

1. Організаційно-економічні аспекти вирощування ефіроолійних культур з 

високим рівнем декоративності. 

2. Найпопулярніші культури для насаджень для переробки на ефірну олію. 

3. Кращі сорти лаванди вузьколистої для насаджень у виробництві. 

4. Назвати головні завдання підготовки ґрунту під багаторічні ефіроолійні 

культури. 

5. Значення сидератів при підготовці ґрунту під багаторічники. У якій фазі 

росту проводять заорювання сидератів? 

6. Вимоги до вирощування монарди. Основні сорти, які поширені в Україні. 

7.  Які машини та знаряддя використовують для виконання основних 

польових робіт у насадженнях ефіроолійних культур? 

8. Підготовка ґрунту під закладання насаджень розсадним способом 

розмноження. 

9. Формування та обрізування кущів лаванди вузьколистої. 

10. В чому полягає догляд за насадженнями багаторічних ефіроолійних 

культур? 

11. Які добрива використовують при вирощуванні органічної продукції 

ефіроолійних культур? 

12. Які вимоги сортів до механізованого збирання? 


