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Організація садово-паркового господарства та парковпорядкування
«Бакалавр»
4
4 кредити
українська
Садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою
здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів –
«Математика», «Економіка СПГ», «Інвентаризація садово-паркових
робіт» та багатьох інших.
Що буде вивчатися
Організація як соціально-економічна наука вивчає технологію
виробничих процесів системно, розглядає економіку підприємства на
рівні виробництва. Поєднання технології з економікою, сприяє більш
глибокому розумінню виробництва фахівцями, підвищенню його
практичної ефективності. У зв’язку зі збільшенням об’ємів
виробництва, розширенням і укладенням виробничих зав’язків
зростають вимоги до економічної підготовки спеціалістів садовопаркового господарства. Сучасний керівник виробництва повинен
глибоко володіти питаннями управління, економіки, організації,
планування, обліку та звітності.
Чому це цікаво/треба Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде:
вивчати
знати:
– організаційні основи відновлення та комплексного використання
виробничих ресурсів;
– шляхи підвищення ефективності виробництва;
– питання наукової організації та оплати праці, оперативного
планування, фінансового забезпечення, основи аналізу виробничої
діяльності, а також обліку та звітності.
вміти:
– забезпечувати раціональне ведення виробництва, організовувати
роботи по відновленню, охороні та комплексному використанню
виробничих ресурсів;
– застосовувати сучасні методи ведення СПГ;
– організовувати працю, заробітну плату, підвищення кваліфікації
робітників;
– планувати виробничу діяльність;
– організовувати первинний облік і складати звітність, вести технічну
документацію;
– аналізувати виробничу діяльність, виявляти резерви виробництва,
організовувати їх використання;
– приймати управлінські рішення і організовувати їх належне
виконання.
Чому можна
ПРН 4. Володіти професійними знаннями для вирішення завдань з
навчитися/результати організації та ведення садово-паркового господарства.
навчання (ПРН)
ПРН 6. Розуміти та застосовувати законодавчі акти, нормативнодовідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з
організації та ведення садово-паркового господарства, знання з
економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.
ПРН 11. Координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію
виробничих процесів у садово-парковому господарстві.
ПРН 12. Планувати ефективно час для отримання необхідних
результатів у виробництві.
ПРН 15. Організувати результативні та безпечні умови праці.
Як можна
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
користуватися
ЗК 11. Навички здійснення безпечної діяльності.
набутими знаннями і СК 12. Здатність розробляти концептуальні та інноваційні проектні
уміннями
рішення з планування комплексних зелених зон міста, об’єктів

(компетентності)
Інформаційне
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ландшафтної архітектури та дизайну зовнішнього середовища
Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації.
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залік

