
Дисципліна Сади на штучних основах 
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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 – 

«Озеленення населених місць», «Садово-паркове будівництво», 

«Квітникарство», «Дизайн ландшафту» та багато внших. 

Що буде вивчатися Дисципліна вивчає сучасні методи озеленення горизонтальних і 

вертикальних поверхонь, технологічні, біологічні та естетичні питання 

щодо створення садів на штучних основах в екстер’єрах та їх 

конструктивні особливості у дизайні інтер’єру, добір рослин для різних 

типів саду. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

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

знати: класифікацію садів на штучних основах; технологічні та 

біологічні особливості створення садів на дахах, фасадах будівель, а 

також всередині приміщень; естетичні питання щодо створення садів на 

штучних основах в екстер’єрах; конструктивні особливості різних типів 

садів у дизайні інтер’єру; теоретичні та практичні основи про 

асортимент декоративних рослин, які використовуються для створення 

садів на штучних основах.  

вміти: визначати технічні можливості влаштування садів на штучних 

основах згідно санітарних та будівельних правил; добирати матеріали 

для створення вертикальних і горизонтальних садів; застосовувати 

композиційні прийоми при проектуванні садів в інтер’єрах та 

екстер’єрах; підбирати асортимент рослин і складати технологічні 

схеми догляду за різними типами садів.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1: Обґрунтовувати технологічні процеси інженерної підготовки 

території, будівництва і утримання об'єктів садово-паркового 

господарства.  

ПРН 6: Планувати і організовувати роботи з інженерної підготовки 

території, будівництва і утримання об'єктів садово-паркового 

господарства природних і культурних ландшафтів.  

ПРН 9: Презентувати результати виконаних досліджень в галузі 

садовопаркового господарства фахівцям і нефахівцям.  

ПРН 12: Створювати об’єкти озеленення різного призначення та 

підбирати комплекс робіт по догляду за рослинами у насадженнях. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

СК 1: Здатність розробляти технології вирощування декоративних 

рослин в закритому та відкритому ґрунті.  

СК 8: Здатність проводити оцінку виробничих і невиробничих витрат на 

забезпечення якості, здійснювати технічний контроль, авторський 

нагляд за виробничою і проектною діяльністю в галузі садово-паркового 

господарства.  

СК 9: Здатність контролювати виробничу і проектну діяльність в галузі 

садово-паркового господарства. 

Інформаційне 

забезпечення 

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації. 

Форма проведення 

занять 

Очна 

Заочна (дистанційна) 

Семестровий 

контроль 

зілік 

 


