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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів: 

– ECTS – 

3 

Галузь знань 

20 – аграрні науки та 

продовольство 

Обовʼязкова 

Модулів – 

 

 

 

Спеціальність: 206  

садово-паркове 

господарство 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Змістових 

модулів – Семестр 

 Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 1-й 1-й 

Загальна кількість 

годин – 90 
Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи 

 студента – 3 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

30 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 4 год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

46 год. 80 год. 

Навчальна практика 

30 год. год. 

 

  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 49:51 

для заочної форми навчання –11:89 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни вступ до фаху — ознайомити та сформувати 

загальне уявлення студентів про галузь садово-паркового господарства, 

історією її виникнення і розвитку, черговість та характеристику видів робіт, які 

виконує фахівець спеціальності садово-паркове господарство. 

Завдання теоретичної і практичної підготовки студентів з базових знань 

даної дисципліни є вивчення необхідних агротехнічних заходів для подальшої 

діяльності під час проведення робіт по відновленню створенню або 

реконструкції садово-паркових об’єктів. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
- специфіку садово-паркового господарства в системі господарства 

України; 

- історію виникнення та розвитку спеціальності; 

- характерні для садово-паркового господарства види робіт; 

- основну класифікацію підприємств установ та закладів садово-

паркового господарства; 

- найпоширеніші стилі садово-паркового мистецтва; 

- значення зелених насаджень в озелененні міста; 

- класифікацію елементів садово-паркових композицій; 

- методку передпроектного аналізу території об'єкту, та інвентаризацію 

наявних об’єктів; 

- черговість виконання проектних робіт; 

- агротехніку догляду за деревними чагарниковими та квітковими 

насадженнями. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

- використати знання з історії розвитку садово-паркового господарства та 

ландшафтної архітектури  для проведення робіт з класифікації наявних об’єктів 

і подальшого їх озеленення або реставрації; 

- провести передпроектний аналіз території; 

- застосовувати в натурі методи виконання робіт зі створення 

реконструкції або реставрації ландшафтних об'єктів; 

- обґрунтувати проектні рішення зі створення поліпшення та подальшого 

догляду за об’єктом озеленення. 

В процесі вивчення дисципліни студент набуває наступних 

компетентностей: 

Інтегральна компетенція: здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми професійної діяльності в садово-парковому господарстві в сучасних 

економічних умовах та у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень і здійснення інновацій в умовах невизначеного зовнішнього 

середовища з урахуванням зональних умов. 

Загальні компетентності згідно освітньо-професійної програми:  

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
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суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в України; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя; 

- здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність; 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  

- здатність спілкуватися іноземною мовою; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

- зрагнення до збереження навколишнього середовища; 

- навички здійснення безпечної діяльності; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

- уміння планувати та організовувати свою професійну діяльність; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Фахові компетентності згідно освітньо-професійної програми 
Здатність застосовувати знання зі спеціалізованих підрозділів науки 

(екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та селекції 

декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем, агротехніки 

вирощування декоративних рослин, проектування, формування та експлуатації 

компонентів садово-паркових об’єктів, захисту декоративних рослин від 

шкідників та хвороб, механізації садово-паркових робіт тощо).  

У структурно-логічній схемі освітньої програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, дисципліна вступ до фаху викладається на 

першому курсі у першому семестрі. Передують вивченню дисципліни ботаніка, 

ділова іноземна мова, загальна екологія, фізіологія рослин. Дисципліни, які є 

логічним продовженням вивчення вступу до фаху є озеленення населених 

місць, квітникарство, дендропроектування, тощо. Матеріал викладається в тій 

послідовності, в який ведуться науково-проектні роботи та виконання їх в 

натурі. В зв'язку з тим, що дисципліни які викладалися не мали в своїй основі 

необхідної спрямованості в галузі садово-паркового господарства, для даної 

дисципліни включено теми по вивченню спеціальної термінології.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до фаху. 

 
Тема 1. Історія виникнення та розвиток спеціальності. Завдання які 

вирішує фахівець садово-паркового господарства.  

 

Тема 2. Значення зелених насаджень в озелененні міста. Історичне 

значення зелених насаджень. Функції зелених насаджень.  

 
Тема 3. Стилі садово-паркового мистецтва. Головні напрямки садово-

паркового мистецтва. Сади Стародавнього Сходу. Сади Великих Моголів Індії. 

Сади і парки Сходу.  

 
Тема 4. Джерела і шляхи урбанізації. Екологічні проблеми сучасних міст. 

Джерела і шляхи урбанізації. Феномен гіперурбанізації. Природно-просторові 

ресурси міста. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів.   

 

 

Змістовий модуль 2. Сучасні тенденції в  

садово-парковому господарстві. 

 

Тема 5. Ландшафтна архітектура в садово-парковому будівництві. 

Рекреаційна фітомеліорація.  

 
Тема 6. Елементи садово-паркових композицій. Класифікація об’єктів 

садово-паркового мистецтва. Основні принципи побудови садово-паркових 

ландшафтів різних планувальних стилів: алеї, солітер, групи, масив, поляна, 

газон, рядові посадки, живі огорожі, куртини,  гаї, рокарій і альпінарій і т.д.  

 

Тема 7. Комп'ютерне проектування в садово-парковому господарстві. 

Проектування садово-паркових об'єктів. Комп'ютерні програми для 

ландшафтного дизайну.  

 

Тема. 8. Послідовність виконання робіт на садово-парковому об'єкті. 

Проблеми озеленення населених міст в нових умовах. Порядок виконання робіт 

при озелененні.  

 

Тема 9. Ландшафтний дизайнер сьогодення. Вимоги до професійного 

рівня фахівця. Ринок праці ландшафтного дизайну в Україні.  
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4. Структура змісту навчальної дисципліни 

 

Назва змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 
усьог

о 

у тому числі усьог

о 

у тому числі 

л пр. с.р. л пр. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Змістовий модуль 1. Вступ до фаху 

Тема 1. Історія 

виникнення та 

розвиток 

спеціальності 

11 4 2 5 10 1 - 9 

Тема 2. Значення 

зелених насаджень в 

озелененні міста 

9 2 2 5 10 1 - 9 

Тема 3. Стилі садово-

паркового мистецтва 
9 2 2 5 9 - - 9 

Тема 4. Джерела і 

шляхи урбанізації. 

Екологічні проблеми 

сучасних міст 

7 2 - 5 10 1 1 9 

Разом за змістовним 

модулем 1 
36 10 6 20 39 3 1 36 

Змістовий модуль 2. 

Сучасні тенденції в садово-парковому господарстві 

Тема 5. Ландшафтна 

архітектура в садово-

парковому 

будівництві 

9 2 2 5 10 1 - 9 

Тема 6. Елементи 

садово-паркових 

композицій. 

Класифікація об’єктів 

садово-паркового 

мистецтва 

11 4 2 5 10 1 - 9 

Тема 7. Комп'ютерне 

проектування в 

садово-парковому 

господарстві 

13 6 2 5 10 1 1 9 

Тема 8.  
Послідовність 

виконання робіт на 

садово-парковому 

об'єкті  

11 4 2 5 10 - 1 9 
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Тема 9. 
Ландшафтний 

дизайнер сьогодення 

10 4 - 6 11 - 1 10 

Разом за змістовним 

модулем 2 
54 20 8 26 51 3 3 44 

Усього годин 90 30 14 46 90 6 4 80 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Вступ до фаху 

ЗМ1 

Тема 1. Історія виникнення та розвиток 

спеціальності 
2 - 

Тема 2. Значення зелених насаджень в 

озелененні міста 
2 - 

Тема 3. Стилі садово-паркового мистецтва 2 1 

Змістовий модуль 2 

Сучасні тенденції в садово-парковому господарстві 

ЗМ2 

Тема 4. Ландшафтна архітектура в садово-

парковому будівництві 
2 - 

Тема 5. Елементи садово-паркових 

композицій . Класифікація об’єктів садово-

паркового мистецтва 

2 1 

Тема 6. Комп'ютерне проектування в 

садово-парковому господарстві 
2 1 

Тема 7. Послідовність виконання робіт на 

садово-парковому об'єкті  
2 1 

Разом 14 4 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Історія виникнення та розвиток спеціальності 5 9 

2 Значення зелених насаджень в озелененні міста 5 9 

3 Стилі садово-паркового мистецтва 5 9 
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4 
Джерела і шляхи урбанізації. Екологічні 

проблеми сучасних міст 
5 9 

5 
Ландшафтна архітектура в садово-парковому 

будівництві 
5 9 

6 

Елементи садово-паркових композицій . 

Класифікація об’єктів садово-паркового 

мистецтва 

5 9 

7 
Комп'ютерне проектування в садово-парковому 

господарстві 
5 9 

8 
Послідовність виконання робіт на садово-

парковому об'єкті  
5 9 

9 Ландшафтний дизайнер сьогодення 6 8 

 Разом 46 80 

 

8. Методи навчання 
Методи навчання передбачають проведення лекцій з використанням 

презентацій, проведення практичних занять, які ґрунтуються на словесних 

(розповідь, пояснення, бесіда), наочних (ілюстрація, демонстрація, 

спостереження) та практичних (натурне обстеження, інвентаризація насаджень, 

опис насадження, аналіз стану об’єкту, тощо) методах.  

 

9. Методи контролю 

Для об’єктивного, неупередженого та критичного оцінювання знань, 

умінь та навичок студентів застосовується модульно-рейтингова система, яка  

включає: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль. 

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) 

шкалою ЕКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно») системами. Методи контролю: усне 

опитування, поточне тестування підсумкова атестація у вигляді заліку. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Навчальна дисципліна передбачає залік, де нижче описано критерії та 

шкала оцінювання знань і умінь студентів, розподіл балів, що присвоюються 

студентами за різні види робіт,  для заліку 100 балів протягом семестру, (табл. 

1, 2). 

Таблиця 1 

 

Шкала оцінювання навчальної діяльності студентів 

Поточне тестування та самостійна робота Сума балів 

ЗМ1 ЗМ2 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

14 14 14 14 14 14 16 
Т1,Т2... - теми змістовних модулів 

 



 10 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання знань студентів 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, РГР, 

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 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 
Конспекти лекцій, методичні розробки до проведення практичних занять, 

навчальні посібники, нормативні документи, ілюстративні матеріали. 

 

12. Рекомендована література  

Базова 

1. Белочкина Ю.В. Ландшафтный дизайн. Х.: Фолио, 2006.  317 с. 

2. Білоконь Ю.М. Функція та структура форми в регіональному 

плануванні. К.: Укрархбудінформ, 2002.  97 с. 

3. Білоус В.І. Садово-паркове мистецтво: Коротка історія розвитку та 

методи створення художніх садів. К.: Наук. Світ, 2001. 299с. 

4. Боговая И.О. Озеленение населеннях мест. М.: ВО 

"Агропромиздат", 1990. 239 с. 

5. Гарнизоненко Т.С. Справочник современного ландшафтного 

дизайнера.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 313 с. 

6. Голуб Н.П., Іщук Л.П., Величко Ю.А. Декоративні рослини 

Уманського державного аграрного університету. Дерева, кущі, ліани. Умань : 

«ВІЗАВІ» (СПЛ Сочінський), 2009. 207с. 

7. Голованов А.И. Ландшафтоведение.  М.: Колос, 2005.  216 с. 

8. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць. Львів, 2004. 591 с. 

9. Крыжановская Н.Я. Основы ландшафтного дизайна. Харьков, 

ХГАХГ.  2002. 

10. Холявко В.С., и др. Дендрология с основами зеленого 

строительства. М.: Агропромиздат, 1998. 247с. 

 

Допоміжна 

 

1. Білоконь Ю.М. Регіональне планування. (Сутність та значення). 

Навчальний посібник.  К.: Укрархбудінформ, 2001.  106 с. 

2. Бойко Т.О., Бойко П.М., Плугатар Ю.В. Екологічне лісознавство: 
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навчальний посібник. Друге видання доповнене і перероблене. Херсон: Олді-

плюс, 2019. 268 с. 

3. Кучерявий В.П. Екологія. Львів: Світ, 2000. 

4. Теодоронский В. С. Реконструкция и формирования 

зеленихнасаждений на территории жилой настройки. М. :МГУЛ, 2010. 53 с. 

5. Тихонов В.І., Озеленення міст і селищ. Буд-ник, 1990. 208 с. 

6. Сенько Є.І. Організація, планування та управління на підприємствах 

лісового і садово-паркового господарства : [навч. посібник]. К. : Знання, 2012.  487 с. 

7. Роговський С.В., Козак Л.А., Тімонов І.В. та ін.. Декоративне 

садівництво і квітникарство: навчально-методичний посібник. Біла Церква, 

2009. 153 с. 

8. Іщук Л.П., Олешко О.Г., Черняк В.М., Козак Л.А. Квітникарство. 

Біла Церква, 2013.  290 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 
 

1. Ландшафтний дизайн України.  URL:https://sad.ukrbio.com/ua  

2. Компанія ландшафтного дизайну «Магія саду». URL:https://landshaft-

design.kiev.ua 

3. Домашні квіти, плодові дерева та кущі. URL:https://rastenievod.com 

4. Ландшафтний дизайн «Садка». URL:http://sadkodesign.com.ua/ 

 


