
Дисципліна Сучасні тенденції садово-паркового мистецтва 

Рівень ВО «Магістр» 

Курс 2 

Обсяг 3 кредити 

Мова викладання  українська 

Кафедра Садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 
«Ландшафтна архітектура», «Гідротехнічні споруди садів», «Інженерне 

обладнання садово-паркових об’єктів», «Дендрологія» та багато інших. 

Що буде вивчатися У процесі вивчення дисципліни “Сучасні  тенденції  садово-паркового 

мистецтва” студенти повинні оволодіти знаннями про особливості 

створення, використання і збереження об’єктів садово-паркового 

мистецтва у майбутньому.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

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

знати:  

- досвід ведення садово-паркового господарства у країнах світу.  

- основні  стильові  напрямами  формування об’єктів садово-паркового 

мистецтва на сучасному етапі; 

вміти:  

- володіти вміннями планування та формування відкритих  а закритих 

природних ландшафтів та урбокомплексів;  

- аналізувати спеціальні літературні джерела;  

- використовувати набуті знання для вивчення наступних спеціальних 

дисциплін освітньо-професійної програми та для підвищення свого 

фахового рівня.   

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 3. Пропонувати та впроваджувати у виробництво сучасні 

технології вирощування садивного матеріалу: декоративних дерев, 

кущів, квіткових культур, газонних трав; 

ПРН 5. Пропонувати та організовувати еколого-біологічні та 

технологічні заходи створення та утримання об'єктів садово-паркового 

господарства, природних і культурних ландшафтів; 

ПРН 6. Планувати і організовувати роботи з інженерної підготовки 

території, будівництва і утримання об'єктів садово-паркового 

господарства природних і культурних ландшафтів; 

ПРН 10. Розробляти проекти об’єктів озеленення, садово-паркового 

господарства та ландшафтної архітектури, реставрації та реконструкції 

об’єктів озеленення, культурної спадщини; проектувати зимові сади в 

інтер’єрах офісних і житлових будівель, озеленення покрівель, 

оранжерейні і тепличні комплекси; 

ПРН 11. Проектувати території площ, магістралей і вулиць, пішохідних 

зон, смуг відведення лінійних об'єктів, зон заміського відпочинку і 

туризму, лісопарків, територій лікарняних комплексів і курортів, 

санітарно-захисних зон, меліоративних деревних насаджень, реабілітації 

порушених ландшафтів техногенних територій; 

ПРН 12. Створювати об’єкти озеленення різного призначення та 

підбирати комплекс робіт по догляду за рослинами у насадженнях; 

ПРН 13. Організовувати навчально-пізнавальну діяльність студентів; 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

СК 1. Здатність розробляти технології вирощування декоративних 

рослин в закритому та відкритому ґрунті. 

СК 3. Здатність проектувати та реалізовувати заходи з інженерної 

підготовки території, будівництва, благоустрою, озеленення і утримання 

об'єктів садово-паркового господарства, об'єктів культурної спадщини 

та девастованих ландшафтів. 

СК 6. Здатність організовувати і здійснювати державний контроль і 

нагляд за дотриманням правил утримання об'єктів садово-паркового 



господарства, об'єктів культурної спадщини. 

Інформаційне 

забезпечення 

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації. 

Форма проведення 

занять 

Очна 

Заочна (дистанційна) 

Семестровий 

контроль 

зілік 

 


