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Кафедра Садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 
«Квітникарство», «Декоративні рослини закритого ґрунту», 

«Аранжування», «Основи композиції», «Озеленення населених місць», 

«Декоративне садівництво» та багато інших. 

Що буде вивчатися Курс передбачає ознайомлення студентів із особливостями озеленення 

різних типів приміщень, прийомами створення рослинних композицій 

та асортиментом основних груп декоративних видів рослин для 

озеленення в інтер`єрі. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

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

знати:  

теоретичні основи підбору рослин для композицій, вимоги тих чи інших 

груп рослин до світла, вологи, тепла та якості ґрунту, прийоми 

регулювання середовищем мешкання рослин; типи контейнерів та 

правила роботи з ними, де і як можна створювати зимові сади та 

можливості використання водних басейнів, акваріумів в закритих 

приміщеннях; 

вміти:  

користуватися навчальною, методичною та науковою літературою з 

питань озеленення інтер’єрів, практично застосовувати набуті 

теоретичні знання, а саме підібрати необхідний асортимент, розмістити 

його в композиції згідно правил пропорції та поєднання кольорів; 

приготувати необхідний субстрат, забезпечити умови для успішного 

росту і розвитку рослин, спостерігати динаміку змін та вчасно 

доповнити або вилучити рослини з композицій. 

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 

 


