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Мова викладання  українська 

Кафедра Садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 
«Ландшафтна архітектура», «Дендрологія», «Озеленення населених 

місць», «Декоративне садівництво» та багато інших. 

Що буде вивчатися Дисципліна присвячена вивченню взаємозв’язків людини і її 

оточуючого середовища на сучасних етапах розвитку суспільства. 

Розглядає основні напрямки у формуванні сучасного ландшафтного 

середовища. Спрямована на аналіз потреб людини і її напрямів 

діяльності по створенню комфортних умов для проживання і розвитку. 

Анонсує методи досягнення збалансованої взаємодії людини і природи 

в антропогенному середовищі. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде: 

знати: 

– теоретичні основи і практичні методи формування ландшафтного 

середовища; 

– основні потреби людини для комфортного перебування в 

ландшафтному середовищі; 

– методи створення антропогенного середовища на основі вихідної 

ситуації; 

вміти: 

– застосовувати методи передпроектного аналізу території; 

– враховувати особливості території відведеної для перетворень для 

прийняття найбільш виважених проектних рішень; 

– розробляти аналітичні плани і схеми, що передують прийняттю 

остаточних рішень щодо перетворення ландшафтних територій 

– пропонувати рішення щодо дизайнерських рішень спрямованих на 

організацію комфортного для перебування людини середовища. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 7. Володіти навичками працювати самостійно та як лідер, 

отримувати результат за обмеженого часу з наголосом на професійну 

сумлінність під час вирощування декоративних рослин у відкритому і 

закритому ґрунті, проектування, створення та експлуатації об’єктів 

садово-паркового господарства. 

ПРН 9. Проектувати та організовувати заходи із вирощування 

садивного матеріалу декоративних деревних рослин відкритого і 

закритого ґрунту та формувати об’єкти садово-паркового господарства 

відповідно до сучасних наукових методик і вимог замовника. 

ПРН 10. Проектувати та організовувати заходи з вирощування 

садивного матеріалу декоративних трав’яних та квіткових рослин 

відкритого і закритого ґрунту та формувати об’єкти садово-паркового 

господарства відповідно до сучасних наукових методик і вимог 

замовника. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

СК 3. Здатність проектувати, створювати й експлуатувати об’єкти 

садово-паркового господарства. 

СК 4. Здатність формувати й підтримувати в належному стані газонний 

покрив об’єктів садово-паркового господарства. 

СК 7. Здатність проектувати, створювати та експлуатувати компоненти 

рослинних угруповань на об’єктах садово-паркового господарства. 

СК 9. Здатність формувати композиційні ансамблі об’єктів садово-п 



СК 12. Здатність розробляти концептуальні та інноваційні проектні 

рішення з планування комплексних зелених зон міста, об’єктів 

ландшафтної архітектури та дизайну зовнішнього середовища аркового 

господарства. 

Інформаційне 

забезпечення 

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації. 

Форма проведення 

занять 

Очна 

Заочна (дистанційна) 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


