
Дисципліна Озеленення інтер`єрів 

Рівень ВО «Бакалавр» 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити 

Мова викладання  українська 

Кафедра Садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 
«Ботаніка», «Образотворче мистецтво», «Основи аранжування», 

«Квітникарство» та багатьох інших. 

Що буде вивчатися У курсі розглянуто наукові основи озеленення різних типів інтер'єрів 

(бізнес-центрів, готельних комплексів, ресторанів, офісних приміщень, 

зимових садів, будинків, спортивних, оздоровчих та дитячих закладів). 

Представлені класичні та новітні методи та напрямки озеленення 

інтер'єрів (горщикові композиції, вертикальні живі композиції, штучні 

та змішані композиції, стрінггардени, міні сади, сади на підвіконні, 

тераріуми, флораріуми, рутарії). Показано можливості озеленення як 

способу зонування та візуальної оптимізації розмірів приміщення. 

Висвітлені питання екодизайну. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

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

знати: 

- як провести регулювання світлового температурного, водного 

режимів; 

- захист від хвороб та шкідників; 

- підживлення рослин закритих приміщень; 

- розмноження рослин закритих приміщень; 

- оформлення кімнат, громадських приміщень, зимового саду, балконів, 

терас, веранд та ін.; 

- сучасні заходи художнього оформлення закритого середовища; 

- правила та заходи аранжування квітів; 

- екологічні фактори росту рослин та мікроклімат закритих приміщень; 

- загальні питання культури рослин в інтер’єрі; 

- основні групи рослин для озеленення;  

вміти: 

- оформлювати кімнати, громадські приміщення, зимові сади, балкони, 

тераси, веранди та ін.; 

- проводити художнє оформлення закритих приміщень; 

- створювати букети та композиції з квітів; 

- оцінювати екологічні фактори росту рослин та мікроклімат 

приміщень; 

- вирощувати, розмножувати та доглядати за рослинами в інтер’єрі; 

- створювати план-схеми інтер’єрного озеленення. 

- заготовити живці з маточних рослин та укласти на зберігання, 

зберігати живці; 

- розмножувати рослини здерев’янілими не відділеними частинами; 

- розмножувати чагарники та ліани меристемною тканиною та 

щепленям; 

- створювати в інтер’єрі квіткові контейнери; 

- створювати в інтер’єрі стаціонарні квіткові ємкості; 

- створювати в інтер’єрі вертикальне озеленення; 

- створювати в інтер’єрі озеленення вікон; 

- створювати в інтер’єрі вітрини-флораріуми; 

- створювати в інтер’єрі ”епіфітні” дерева; 

- створювати в інтер’єрі декоративний газон 

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 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

СК 1. 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). 

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

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-

паркового господарства 

Інформаційне 

забезпечення 

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації. 

Форма проведення 

занять 

Очна 

Заочна (дистанційна) 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


