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1.Опис навчальної дисципліни 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування 
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Галузь знань, 

спеціальність, освітній 
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Характеристика 

навчальної дисципліни 
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«сільське господарство і 

лісництво « Нормативна 

Спеціальність: 

«Садово-паркове 

господарство» 

 

Модулів – 1 Рік підготовки: 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Головною метою вивчення дисципліни «Організація садово-паркового 

господарства» є формування сучасного управлінського мислення та системи 

спеціальних знань у галузі організації, розуміння концептуальних основ 

системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та 

зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень 

виробничо-біологічних проблем садово-паркового господарства з врахуванням 

економічних інтересів суспільства. 

Завданням вивчення дисципліни «Організація садово-паркового 

господарства» є набуття таких компетентностей: 

інтегральної: 

- здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, 

які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері організації 

виробництва, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та 

поведінкових наук. 

спеціальних (фахових): 

- здатність аналізувати результати діяльності господарства, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

- здатність визначати перспективи розвитку господарства. 

- вміння визначати функціональні області господарства та зв’язки між ними. 

- здатність управляти господарством та його підрозділами через реалізацію 

функцій управління. 

- здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій управління. 

- здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних завдань. 

- здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати 

персонал господарства. 

Програмними результатами вивчення дисципліни «Організація садово-

паркового господарства» є: 

- демонструвати знання теорій, методів і функцій управління, сучасних 

концепцій лідерства. 

- демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

- описувати зміст функціональних сфер діяльності господарства. 

- виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

- виявляти навички організаційного проектування. 

- застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 

господарства. 

- демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 
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У результаті вивчення дисципліни «Організація садово-паркового 

господарства» студенти повинні знати: 

- організаційну сторону процесу вирощування повноцінного посадкового 

матеріалу декоративних рослин, його планування і управління; 

- зміст процесів та технології управління; 

- основи планування, здійснення мотивування та контролювання; 

- зміст та характеристика основних типів організаційних структур управління; 

- порядок проведення проектних робіт і порядок оформлення проектно-

кошторисної документації об’єктів озеленення; 

- організаційну сторону процесу садово-паркового будівництва і утримання 

об’єктів садово-паркового господарства, норми і правила виробництва робіт. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

- орієнтуватись в основних положеннях і інструкціях, які стосуються 

проектування, будівництва і утримання зелених об’єктів; 

- користуватись нормативною літературою, технічною документацією, оцінити 

стан зелених насаджень, існуючу обстановку і розробити заходи з організації 

робіт; 

- аналізувати та будувати різні типів організаційних структур управління 

організацій; 

- налагоджувати ефективні комунікації у процесі організації виробництва; 

- технологію розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень; 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль № 1.  Загальна характеристика садово-паркового 

господарства 

ТЕМА 1.Основи проектування зелених насаджень 

Система озеленення в містах. Стадії проектування. Склад проекту. 

Нормативна база проектування об’єктів озеленення. Проект організації робіт. 

Кошторис озеленювальних робіт. Технологічні карти. Шляхи зниження 

собівартості озеленювальних робіт 

ТЕМА 2. Організація виробничих процесів у садово-парковому 

господарстві 

Посадка дерев і чагарників та догляд за ними. Діагностика стану зелених 

насаджень і догляд за ними. Догляд за грунтом і кореневими системами дерев. 

Догляд за посадками. Формування дерев і чагарників. Догляд за живоплотами. 

Догляд за в’юнкими рослинами. Влаштування й утримання газонів. Догляд за 

квітниками. Капітальний і поточний ремонти садово-паркових об’єктів. 

Реконструкція, реставрація та консервація зелених насаджень. Догляд за 

рослинами водойм 

ТЕМА 3.Організація та нормування праці 

Сутність організації праці. Трудові процеси та їх класифікація. Сутність і 

значення нормування праці. Норми і нормативи в організації нормування праці 

Змістовний модуль № 2. Ресурси у садово-парковому господарстві 

Тема  4. Організація - як економічний суб’єкт господарювання 

Поняття організації. Загальні характеристики організацій та складові її успіху. 

Місія організації та її цілі. Внутрішнє середовище організації. Зовнішнє 

середовище організації. Організація як відкрита динамічна система. Життєвий 

цикл організації. Типи організацій в Україні 

Тема 5. Організаційні основи створення підприємства(фірми) 

Кроки створення підприємства (фірми). Засновницькі документи та їх 

підготування. Статутний фонд та його формування. Державна реєстрація 

суб’єктів підприємницької діяльності. Після реєстраційне оформлення суб’єкта 

підприємницької діяльності. 

Тема 6. Теоретико - методичні основи планування 

Суть планування. Методи розробки планів. Оцінка сильних і слабких боків 

організацій. Стратегічне планування та розробка стратегії.. Планування 

реалізації стратегії. Загальна характеристика бізнес-планування 

Тема  7.  Особливості планування в садово-парковому господарстві 

Перспективне планування озеленення міст. Основи поточного планування 

господарської діяльності підприємств зеленого будівництва і господарства. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістовних 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Усього у тому числі 

л практ сам.роб. 

      
1 2 3 4 5 

Змістовний модуль  1. Загальна характеристика садово-паркового господарства 

Тема 1.Основи 

проектування зелених 

насаджень 

12 2 1 9 - 

Тема 2. Організація  

виробничих процесів 

у садово-парковому 

господарстві 

16 4 2 10 - 

Тема 3.Організація та 

нормування праці 
12 2 1 9 - 

Разом за змістовним 

модулем  1 

40 8 4 28 - 

Змістовний модуль 2. Ресурси у садово-парковому господарстві 

Тема  4. Організація - 

як економічний 

суб’єкт 

господарювання 

12 2 1 9 - 

Тема 5. Організаційні 

основи створення 

підприємства(фірми) 

14 4 1 9 - 

Тема 6. Теоретико - 

методичні основи 

планування 

12 2 1 9 - 

Тема 7. Особливості 

планування в садово-

парковому 

господарстві 

12 2 1 9 - 

Разом за змістовним 

модулем  2 

50 10 4 36 - 

Усього годин 90 18 8 64 - 
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5.  Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основи проектування зелених насаджень 1 

2 Тема 2. Організація виробничих процесів у садово-парковому 

господарстві 

2 

3 Тема 3.Організація та нормування праці 1 

4 Тема 4. Організація - як економічний суб´єкт господарювання 1 

5 Тема 5. Організаційні основи створення підприємства(фірми) 
1 

6 Тема 6. Теоретико - методичні основи планування 1 

7 Тема 7.  Особливості планування в садово-парковому господарстві 1 

 Разом 8 

 

6. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Змістовий модуль 1. Загальна характеристика садово-паркового 

господарства 

 

1 Тема 1.Основи проектування зелених насаджень 

1. Проект організації робіт 

2 Кошторис озеленювальних робіт. Технологічні карти. 

3. Шляхи зниження собівартості озеленювальних робіт 

Джерело: [zakon.rada.gov.ua базова література  2,4,11,12,28] 

9 

2 Тема 2. Організація виробничих процесів у садово-парковому 

господарстві 

1. Догляд за живоплотами 

2. Догляд за в’юнкими рослинами 

3. Влаштування й утримання газонів 

4. Догляд за квітниками 

Джерело: [zakon.rada.gov.ua базова література  2,4,11,12,28] 

10 

3 Тема 3. Організація та нормування праці 

1.Сутність і значення нормування праці 

2. Норми і нормативи в організації нормування праці 

9 

 Змістовий модуль 2. Ресурси у садово-парковому господарстві  

4 Тема 4. Організація - як економічний суб´єкт господарювання 

1. Життєвий цикл організації 

2. Типи організацій в Україні 

Джерело:  [базова література  2,4,11,12 допоміжна література 1,3] 

9 

5 Тема 5. Організаційні основи створення підприємства(фірми) 

1. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності 

2. Післяреєстраційне оформлення суб’єкта підприємницької 

діяльності 

Джерело: [базова література 2,4,11,12,28 базова література  

2,4,11,12,28допоміжна література 1,3] 

9 

6 Тема 6. Теоретико - методичні основи планування 

6.5. Планування реалізації стратегії 

6.6. Загальна характеристика бізнес-планування. 

9 
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7. Індивідуальні завдання 

З метою самостійного опрацювання частини програмного матеріалу з 

курсу «Організація садово-паркового господарства», поглиблення знань та 

вдосконалення умінь і навичок, отриманих у процесі проведення лекційних та 

практичних занять, студенти мають виконувати індивідуальні завдання. 

Виконання індивідуального завдання передбачається для студентів денної 

форми навчання. 

Індивідуальне завдання з курсу «Організація садово-паркового 

господарства» є складовою підсумкового контролю (відповідно до вимог до 

формування системи накопичення балів та обліку успішності здобувачів 

ступенів вищої освіти ЗНУ (Розпорядження № 42 від 31.08.2016)), вага якого 

складає 15 балів. Індивідуальним завданням з курсу «Організація садово-

паркового господарства» є самостійне опрацювання проблемних питань в 

межах тематики навчальної дисципліни та підготовка доповіді, тез або наукової 

статті з актуальної проблематики. Тема дослідження обирається студентом за 

його бажанням в межах тематики навчальної дисципліни. 

Доповіді, тези або наукові статті повинні відповідати наступним вимогам: 

- являють собою раніше неопубліковані наукові матеріали або практичні 

дослідження; 

- є результатом наукового дослідження, проведеного з метою визначення 

конкретного об'єкта і всебічного, достовірного вивчення його структури, 

характеристик, зв'язків на основі розроблених у науці принципів і методів 

пізнання, а також отримання корисних для діяльності людини результатів, 

впровадження у виробництво з подальшим ефектом; 

- містять наукове узагальнення, що дозволить встановити залежність і 

зв'язок між досліджуваними явищами і процесами і зробити наукові висновки – 

чим глибші висновки, тим вищим вважається науковий рівень дослідження в 

індивідуальному завданні; 

- результати наукового дослідження, презентовані у виконаному 

індивідуальному завданні, повинні створювати основу для нових наукових 

розробок. 

Переважним рівнем наукового дослідження, проведеного у 

індивідуальному завданні, є емпіричний рівень дослідження, елементами якого 

є факти, отримані за допомогою спостережень і експериментів і констатуючі 

якісні й кількісні характеристики об'єктів і явищ. Повторюваність і зв'язки між 

Джерело:  [базова література  2,4,11,12,28 базова література  

2,4,11,12,28допоміжна література 1,3] 

7 Тема 7.Особливості планування в садово-парковому господарстві 

1.Перспективне планування озеленення міст 

2.Основи поточного планування господарської діяльності підприємств 

зеленого будівництва і господарства 

Джерело:  [базова література  2,4,11,12,28 допоміжна література 1,3] 

9 

 Разом 64 
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емпіричними характеристиками мають бути виражені за допомогою 

емпіричних законів, які мають імовірнісний характер. 

Структура індивідуального завдання має включати наступні елементи 

із виділенням у тексті напівжирним шрифтом: 

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями; 

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

- формулювання цілей статті (постановка завдання); 

- виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 

у даному напрямку. 

- перелік літературних джерел – розташовується після тексту статті 

з підзаголовком. Список використаних джерел і виконується мовою 

оригіналу (оформлюється за новими вимогами, які опубліковані у Бюлетні ВАК 

України, № 5, 2009): http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf  

Для автоматичного оформлення джерел скористайтеся посиланням: 

http://vak.in.ua/do.php; 

Технічні вимоги до індивідуального завдання: 
- Обсяг: 3-5 сторінок для тез; 10-18 сторінок для доповідей та наукових 

статей; 

- Текст набраний у форматі А-4 текстовим редактором Microsoft Word for 

Windows, шрифтом Times New Roman №14 з міжрядковим інтервалом 1,5; 

- Береги: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, угорі та внизу – 2 см (для 

супровідних матеріалів); 

- Сторінки без нумерації; 

- Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки, 

використовуються 

парні лапки («»), розрізняються символи дефісу (-) і тире (–); 

- Внутрітекстовi посилання наводяться у квадратних дужках [2, с. 3-12]; 

- Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ (орієнтація – книжкова). 

Таблиці (шрифт тексту таблиць – Times New Roman, розмір – 12 пт.) та рисунки 

мають порядкові номери та назви, що вказуються під кожною таблицею або 

ілюстрацією (наприклад, Рис. 1. Динаміка кількості організацій, що 

здійснювали наукову і науково-технічну діяльність, за галузями наук, од.); 

- Формули (ретельно перевірені) подаються за допомогою редактора 

формул MS Equation; -  Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути 

мінімальною та доречною. 

Індивідуальне завдання має бути подано на перевірку викладачеві до 

початку залікового тижня. 

http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
http://vak.in.ua/do.php
http://vak.in.ua/do.php
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Результати наукових досліджень, висвітлені в індивідуальному завданні, 

оцінюються тим вище, чим вища науковість зроблених висновків і узагальнень, 

чим достовірніше вони й ефективніше. 

 

8. Методи навчання 

Сьогодні вже неможливо викладати дисципліни традиційно, коли у 

центрі навчального процесу знаходиться викладач, а студенти мовчки 

сприймають матеріал, слухають пояснення на лекціях або звітують на 

семінарських і практичних заняттях, виконують контрольні завдання, 

складають заліки, іспити, одержують оцінки за ті знання і навики, які набули у 

процесі навчання. Впровадження інтерактивних методик у викладання 

дисципліни дає змогу докорінно змінити ставлення до об'єкта навчання, 

перетворивши його на суб’єкт. Студент стає співавтором лекції, семінарського 

заняття тощо. Підхід до учня, який знаходиться у центрі процесу навчання, 

ґрунтується на повазі до його думки, на спонуканні до активності, на 

заохоченні до творчості. 

Даний метод навчання полягає насамперед у підвищенні навчально-

виховної ефективності занять, і як наслідок - у значному зростанні рівня 

реалізації принципів свідомості, активності та якості знань, умінь і навичок, які 

набули учні. У працях зарубіжних педагогів цей новий підхід має назву 

"навчання за методом участі", "кооперативне навчання", коли створюється 

можливість обговорення кожної проблеми, доведення, аргументування 

власного погляду. Це сприяє не лише глибшому розумінню навчального 

матеріалу, а й розвитку мислення та мовлення. Інтерактивне навчання у вищій 

школі передбачає докорінну зміну методичних стереотипів, які сформувалися у 

викладачів. 

При викладанні дисципліни «Організація садово-паркового 

господарства» використовуються наступні форми навчальної діяльності: 

фронтальна, парна, індивідуальна та групова. 

Найпоширенішою є групова форм, яка є формою організації навчання в 

малих групах учнів, об'єднаних загальною навчальною метою за 

опосередкованого керівництва викладачем і в співпраці з учнями. Викладач у 

груповій навчальній діяльності керує роботою кожного студента 

опосередковано, через завдання, які він пропонує групі та які регулюють 

діяльність студентів. 

Стосунки між викладачем та студентом набувають ознак співпраці, тому 

що педагог безпосередньо втручається у роботу груп тільки в тому разі, якщо в 

студентів виникає запитання і вони самі звертаються по допомогу до викладача. 

Це їхня спільна діяльність. Групова навчальна діяльність не ізолює учнів один 

від одного, а навпаки, дає змогу реалізувати природне прагнення до 

спілкування, взаємодопомоги й співпраці. Відомо, що студентам буває 

психологічно складно звертатися за поясненням до викладача і набагато 

простіше - до ровесників. 
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При викладанні лекційного матеріалу обов’язковим є використання 

презентацій що є гарною наочністю для студентів та дозволяє краще засвоїти 

матеріал. 

9. Методи контролю 
Поточний модульний контроль передбачає наступне - студент, 

відповідно до затвердженої робочої навчальної програми з дисципліни, виконує 

певні види навчальної роботи (відповідь на семінарських заняттях, реферат, 

кросворд, тестові завдання тощо), передбачені в кожному змістовному модулі, і 

захищає їх результати у встановлені терміни. 

Оцінювання виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах за багатобальною та національною шкалою. При цьому можуть бути 

передбачені як заохочувальні так і «штрафні» бали (наприклад, за додержання 

встановлених термінів виконання різних видів навчальної роботи тощо). 

Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він 

отримав необхідну кількість балів, встановлену для дисципліни. 

Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 

виконаної навчальної роботи в межах даного модуля, становить поточну 

модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного 

контролю. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Кількість балів за змістовий 

модуль 

Змістовний 

модуль 1 

Змістовний 

модуль 2 
100 

Теми Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

100 

Кількість балів за тему і 

модульний контроль 
5 5 5 5 5 5 5 

в т.ч. за видами робіт        

- семінарські – практичні заняття 5 5 5 5 5 5 5 

- виконання СРС 4 4 4 4 4 4 6 
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11. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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27.Ливенцов В.П., Осьмаков В.Г., Кожухов Н.И., Павлов В.В. 

Организация и планирование лесохозяйственного производства. – М.: Лесная 

промышленность, 1980. – 264 с. 
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протидії банкрутству торговельного підприємства: Навч. посібник. – К.: 

КДТЕУ, 1998. 
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