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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ботанічний розсадник є структурним підрозділом кафедри садовопаркового господарства Уманського національного університету садівництва.
1.2. Ботанічний розсадник знаходиться у м. Умань на території
Уманського національного університету садівництва і займає площу 0,5
гектара.
1.3. Ботанічний розсадник у своїй діяльності керується Законами
України «Про вищу освіту», «Про охорону навколишнього природного
середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про наукову і
науково-технічну

діяльність»,

Статутом

Університету,

основними

нормативно-методичними документами, що регламентують навчальну і
наукову роботу, правилами внутрішнього розпорядку Університету та цим
Положенням.
1.4.

Завдання,

природоохоронного

навчальний

режиму та

та

науковий

характер

профіль,

особливості

функціонування

ботанічного

розсадника визначаються у цьому Положенні.

2. МЕТА, ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ БОТАНІЧНОГО РОЗСАДНИКА
2.1.

Ботанічний розсадник створено з метою збереження, вивчення,

інтродукції, акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та
ефективного господарського використання рідкісних і типових видів місцевої
і світової флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних
колекцій, ведення наукової, навчальної та загальноосвітньої роботи.
2.2.

Мета ботанічного розсадника - проведення навчальної та науково-

дослідної роботи кафедри, факультету та університету; пропагування
біологічних

знань,

аспектів

охорони

та раціонального

використання

природних ресурсів; сприяння вихованню бережного ставлення до рослин у
студентів та екологічних поглядів; використання під час проведення
наукових досліджень, результати яких використовуються при написанні

дипломних робіт, а також навчальних практик, де студенти самостійно, або
під керівництвом викладача вивчають рослини і методики догляду за ними.
Ботанічний розсадник виконує пізнавальну роль, розширює кругозір і є
доповненням до екскурсій в природу, що сприяє

створенню у студентів

більш широкого уявлення про багатство живих форм рослинного світу. Це
особливо важливо для майбутніх фахівців сільського та садово-паркового
господарств.
2.3. Основними завданнями ботанічного розсадника є:
- збереження, вивчення, інтродукція, акліматизація, розмноження в
штучних і природних умовах видів місцевої і світової флори, поповнення
колекцій рослин, особливо реліктовими, ендемічними та рідкісними видами;
- збагачення біорізноманітності рослинного світу шляхом інтродукції,
впровадження у зелене будівництво та сільськогосподарське виробництво
нових високопродуктивних акліматизованих видів рослин;
- догляд та утримання колекційних фондів і експозиційних ділянок,
реконструкція насаджень;
- проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт
з інтродукції та акліматизації, розмноження та ефективного використання
рослин місцевої і світової флори, а також захисту рослин від збудників
хвороб і шкідників;
- отримання високоякісного насіннєвого і вегетативного матеріалу,
який пристосований до місцевих екологічних умов;
- участь у навчальному процесі, практиці та науковій роботі
(конференціях, семінарах, виставках, тощо);
- здійснення навчальної, освітньо-виховної та просвітницької роботи з
питань ботаніки, екології, охорони природи, селекції рослин, декоративного
садівництва, ландшафтної архітектури та захисту і карантину рослин.

3. СТРУКТУРА ТЕРИТОРІЇ БОТАНІЧНОГО РОЗСАДНИКА
3.1. Для забезпечення додержання необхідного режиму охорони та
ефективного використання, територія ботанічного розсадника поділяється на
такі ділянки:
- колекція лікарських рослин - призначена для проведення екскурсій та
ознайомлення студентів і відвідувачів з біоекологічними особливостями та
різноманітністю лікарських рослин;
- систематична зона - трав’янисті однорічники та багаторічні рослини
розміщені за філогенетичною системою Ма^поІіорЬуІа А.Л.Тахтаджяна. призначена для утримання колекцій, проведення науково-дослідних робіт,
акліматизації та інтродукції;
- колекція декоративних трав’янистих рослин вивчення

особливостей

призначена для

рослин, що використовуються для озеленення

різних об'єктів.
- лісопаркова зона -

призначена для вивчення екологічних умов

зростання та фітоценологічного впливу компонентів.
3.2. На території ботанічного розсадника забороняється будь-яка
діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на нього завдань і яка
загрожує збереженню колекцій рослин і природної флори.
3.3. Створення нових експозицій, колекцій, формування ландшафтних
груп, посадка та пересадка рослин виконуються за рішенням засідання
кафедри.
4. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1. Ботанічний розсадник має право:
- у встановленому законодавством порядку здійснювати ділові і наукові
контакти з іншими ботанічними розсадниками та науковими установами;
- здійснювати придбання та обмін насінням, живцями і живими
рослинами з різними установами, організаціями і громадянами, створювати
та видавати каталог насіння обмінного фонду;

- використовувати наукові матеріали для здійснення досліджень та
видання наукових праць ;
- надавати навчальним закладам можливість використання колекцій та
експозицій рослин для демонстраційних, навчальних та наукових цілей,
виділяти наукові матеріали для виконання дисертаційних, дипломних та
курсових робіт, проведення навчальних практик;
- сприяти впровадженню найбільш цінних інтродукованих рослин для
масового

розмноження,

розробляти

та

розповсюджувати

методичні

рекомендації з їх вирощування;
-

проводити фундаментальні і прикладні дослідження, які сприятимуть

поповнення і утриманню колекцій рослин рідкісних та типових видів
місцевої флори, їх вивченню та ефективному господарському використанню.
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