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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», «Дендрологія», «Деревинознавство», «Ґрунтознавство», 

«Лісова таксація», «Лісовпорядкування» та багато інших. 

Що буде вивчатися Дисципліна «Парколісовпорядкування» спрямована на формування у 

студентів теоретичних знань та практичних навиків щодо проектування, 

планування та ведення господарських заходів у насадженнях зелених 

зон населених пунктів 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

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

знати: 

– основні напрямки та перспективи розвитку лісового господарства та 

парколісовпорядкування в Україні; 

– сучасні методи основних відновлювальних заходів догляду за лісом, 

охороні його від пожеж, захисту від шкідників та хвороб і т.д. 

– економічні основи, які визначають організацію та перспективи 

розвитку лісової галузі; 

- основні методи парколісовпорядкування об’єктів лісогосподарських 

підприємств. 

вміти: 

– аналізувати стан ведення лісового господарства на підприємстві; 

– організовувати господарство, розраховувати та обґрунтовувати обсяги 

користування деревиною та іншими продуктами лісу; 

– вміти проектувати основні лісогосподарські заходи з лісовідновлення, 

догляду за лісом, його охорони від пожеж, побічні користування; 

– складати проекти рубок лісу та його відновлення; 

– розраховувати економічну ефективність запроектованих на ревізійний 

період лісогосподарських заходів 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 4. Володіти професійними знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення садово-паркового господарства. 

ПРН 5. Володіти на операційному рівні методами спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, культивування декоративних рослин 

та рослинних садово-паркових угруповань, підтримання їх 

декоративності, стійкості і стабільності в умовах комплексної зеленої 

зони міста. 

ПРН 11. Координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів у садово-парковому господарстві. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

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 7. Здатність проектувати, створювати та експлуатувати компоненти 

рослинних угруповань на об’єктах садово-паркового господарства. 

СК 8. Здатність безпечно використовувати агрохімікати й пестициди, 

беручи до уваги їх хімічні і фізичні властивості та вплив на навколишнє 

середовище. 

СК 10. Здатність проводити інвентаризацію зелених насаджень 



СК 11. Здатність зберігати та охороняти біологічне різноманіття на 

об’єктах садово-паркового господарства, підвищувати їх екологічний 

потенціал 

Інформаційне 

забезпечення 

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації. 

Форма проведення 

занять 

Очна 

Заочна (дистанційна) 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


