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су відбуваються
Сторінка курсу
Інформація про курс Курс знайомить з різноманіттям оранжерейних і культивованих рослин, їх біолого-екологічними особливостями,
поширенням у природі та використанням в озелененні.
Особливістю курсу є проведення практичних занять у Ботанічному саду. Студенти ознайомляться з головними
групами оранжерейних і культивованих рослин, агротехнічними прийомами та ресурсним потенціалом.
Дисципліна «Оранжерейні та культивовані рослини» є
Коротка анотація
вибірковою дисципліною за спеціальностю 014.05 Середкурсу
ня освіта (Біологія та здоров’людини), яка викладається в
VІI семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Культивовані рослини. Декоративні деревні рослини.
2. Оранжерейні рослини.
У першому модулі розглядають місце культурних і декоративних рослин у системі рослинного світу, морфологічні та ужиткові особливості відповідних груп рослин, їх
прикладне значення та використання.
У другому модулі вивчають різноманіття та біологічні
властивості оранжерейних рослин, особливості умов їх
росту та догляду за ними.
Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Оранжерейні та
культивовані рослини» є ознайомлення студентів з основними центрами походження культивованих рослин, головними групами культивованих рослин, особливостями

Література для вивчення дисципліни

їх вирощування та агротехнікою, різноманіттям декоративних деревних і оранжерейних рослин, їх біологоекологічними особливостями, специфікою розмноження,
вирощування та використання цієї групи рослин.
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один семестр
180 год, з яких 32 год лекцій, 32 год практ. занять і 116
год самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде:
знати:
 історію виникнення культурних рослин та основні
центри походження, класифікацію культурних рослин,
їх практичну цінність;
 особливості культивування та біології розвитку, морфологічні та господарські властивості культивованих і
декоративних деревних рослин;
 основні групи оранжерейних рослин та їх біологоекологічні особливості, необхідні умови для їх розмноження і вирощування.
вміти:
 ідентифікувати види культивованих і оранжерейних
рослин;
 застосовувати отримані знання з біології та особливостей вирощування культивованих і оранжерейних рослин.
рослини, культивовані, оранжерейні, декоративність, агротехніка, догляд
очний
проведення лекцій, практичних занять і консультацій для
кращого розуміння тем
Наведено у табл. 1
залік у кінці семестру

роль, форма
Пререквізити

Для вивчення курсу студенти потребують базових загальнобіологічних знань.
Навчальні методи та лекції, презентація (ілюстрація, демонстрація), екскурсії
техніки, які будуть та майстер-класи у Ботанічному саду, пояснення, дискусія
використовуватися
під час викладання
курсу
Необхідне обладнан- персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні
програми і операційні системи, проектор
ня
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.
(окремо для кожного Бали нараховуються за наступним співвідношенням:
виду навчальної дія- 1. контрольний замір 1 (за темами змістового модуля 1):
50 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів
льності)
– 50;
2. контрольний замір 2 (за темами змістового модуля 2):
50 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів
– 50.
Залік студент отримує на підставі результатів виконання
ним усіх контрольних замірів протягом семестру.
Питання до модуль- Модульні контролі містять питання наступних тем:
них контролів (замі- 1. Історія виникнення культурних рослин. Центри походження.
рів знань)
2. Класифікація культурних рослин. Прийоми вирощування культурних рослин.
3. Крохмалоносні рослини.
4. Білоквмісні та цукромісткі рослини.
5. Олійні та волокнисті рослини.
6. Плодово-ягідні рослини помірних широт. Наркотичні
та стимулюючі рослини.
7. Наукові основи інтродукції та акліматизації рослин.
8. Асортимент декоративних деревних рослин.
9. Особливості вирощування декоративно-квітучих кущів.
10. Сучасні тенденції у вирощуванні декоративних деревних рослин.
11. Формування, обрізка рослин на об’єктах озеленення.
12. Кліматичні зони земної кулі. Природні умови тропіків
та субтропіків. Вертикальна поясність рослин тропіків.
13. Екологія рослин тропічного лісу. Болотні та водні рослини тропіків. Рослини субтропічних аридних зон.
14. Головні групи тропічних і субтропічних рослин.
15. Вирощування рослин в оранжерейних і кімнатних
умовах.
16. Фітопатогени та захворювання оранжерейних рослин.
Способи захисту рослин від шкідників і захворювань.

Опитування

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після завершенню курсу
Таблиця 1

Схема курсу «Оранжерейні та культивовані рослини»
Додаткова ліТи
Форма діяльтература / режде Тема занять (перелік питань)
ності
сурс для виконь
та обсяг годин нання завдань
(за потреби)
1
Центри походження культиво- Лекції – 4 год,
ваних рослин, їх класифікація, самостійна
прийоми агротехніки.
робота – 6 год
2
Крохмалоносні, цукромісні та Лекції – 4 год,
білоквмісні рослини.
самостійна
робота – 8 год
3
Олійні, волокнисті, стимулюЛекції – 4 год,
ючі та наркотичні рослини.
самостійна
Плодово-ягідні культури.
робота – 8 год
4
Інтродукція та акліматизація
Лекції – 4 год,
рослин. Декоративні деревні
самостійна
рослини.
робота – 6 год
5
Особливості вирощування де- Лекції – 4 год,
коративно-квітучих кущів.
самостійна
робота – 6 год
6
Кліматичні зони земної кулі. Лекції – 4 год,
Природні умови тропіків та самостійна
субтропіків.
робота – 6 год
7
Головні групи тропічних і суб- Лекції – 4 год,
тропічних рослин.
самостійна
робота – 8 год
8
Вирощування рослин в оран- Лекції – 4 год,
жерейних та кімнатних умо- самостійна
вах. Фітопатогени та захворю- робота – 8 год
вання оранжерейних рослин.
9
Колекція ужиткових рослин Практ. зан. – 4
Ботанічного саду.
год,
самостійна
робота – 6 год
10
Колекція дендрофлори Ботані- Практ. зан. –
4 год,
чного саду.
самостійна
робота – 8 год

Термін
виконання
1 тиждень
1 тиждень
1 тиждень
1 тиждень
1 тиждень
1 тиждень
1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

