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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 – 

«Ботаніка», «Декоративна дендрологія», «Рекреаційне лісівництво», 

«Основи екології та охорони природи», «Озеленення населених місць»,   

«Ландшафтна архітектура», «Садово-паркове будівництво». 

Що буде вивчатися Вивчає природні ландшафти як вихідний матеріал для 

паркобудівництва, загальні тенденції розвитку паркових фітоценозів, 

питання екології паркового середовища, фізіономічні типи і групи 

деревних рослин, особливості створення деяких типів садово-паркових 

ландшафтів, формування експозицій ботанічних садів і дендропарків. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

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

знати історію та провідних вчених, основи вчення про паркові культури, 

фітоценози,співвідношення аборигенних та інтродукованих рослин, 

асортимент деревних рослин усіх природних зон України та особливості 

побудови парків в цих зонах, аспекти їх відновлення, принципи 

формування усіх категорій паркових культур фітоценозів, методи 

реконструкції парків як біологічних об’єктів. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1: Обґрунтовувати технологічні процеси інженерної підготовки 

території, будівництва і утримання об'єктів садово-паркового 

господарства. 

ПРН 2. Організовувати та здійснювати роботи з урбомониторингу і 

інвентаризації на об'єктах садово-паркового господарства, природних і 

культурних ландшафтів та складання кадастру зелених насаджень; 

ПРН 7. Здійснювати ефективне управління об'єктами садово-паркового 

господарства, природними і культурними ландшафтами з урахуванням 

технологічних, правових, економічних, екологічних та інших аспектів; 

ПРН 9. Презентувати результати виконаних досліджень в галузі садово-

паркового господарства фахівцям і нефахівцям; 

ПРН 15. Організовувати та виконувати просвітницьку 

природоохоронну діяльність серед населення. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

CК 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 4. Здатність до управління об'єктами садово-паркового 

господарства, їх функціонального використання, охорони, захисту та 

організації робіт з урбомоніторингу і інвентаризації об'єктів садово-

паркового господарства, об'єктів культурної спадщини. 

СК 5. Здатність складати кадастри зелених насаджень. 

СК 6. Здатність організовувати і здійснювати державний контроль і 

нагляд за дотриманням правил утримання об'єктів садово-паркового 

господарства, об'єктів культурної спадщини. 

СК 7. Здатність оцінювати розмір шкоди, заподіяної об'єктам садово-

паркового господарства та об'єктам культурної спадщини при 

порушенні природоохоронного або містобудівного законодавства. 

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 

екзамен 

 


