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1. Компетентності та результати навчання, які забезпечують 

вибіркові освітні компоненти 
 

Загальні компетентності (ВЗК) 

ВЗК 1. Здатність спілкуватися іноземною мовою у діловому  середовищі. 

ВЗК 2. Здатність адекватно оцінювати результати власної діяльності, здійснювати 

корекцію власних індивідуально-психологічних особливостей, психологічно обґрунтовано 

здійснювати професійне спілкування. 

ВЗК 3. Здатність сформулювати систему знань про місто як цілісний організм, що охоплює 

три підсистеми: екологічну, технічну та соціальну 
ВЗК 4. Здатність розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності. 
ВЗК 5. Вміння аналізувати соціальну реальність через призму соціологічного 

раціонального мислення 
ВЗК 6. Здатність аналізувати основні закономірності функціонування культури у соціумі, її 

зв'язок з іншими складовими суспільного життя, для формування сучасного 

мультикультурного світогляду. 

ВЗК 7.Здатність діяти на основі етичних міркувань; повага до різноманітності та 

багатокультурності. 

ВЗК 8. Комунікативна здатність (вільне володіння українською мовою за професійним 

спрямуванням), а саме: практичне оволодіння ефективними риторичними прийомами, 

мистецтвом аргументації та красномовства, здатність здійснювати комунікацію у різних 

жанрах ораторського мистецтва для успішної майбутньої професійної діяльності. 

ВЗК 9. Здатність аналізувати основні закономірності функціонування культури в 

українському суспільстві, її зв'язок з іншими складовими соціального життя українського 

народу, для формування громадянської позиції сучасної української молоді. 

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК 1. Володіти навичками аналізу природних умов, функціонально-планувального, 

композиційного та історико-архітектурного аналізу проєктованої ділянки, знати 

особливості побудови типології містобудівних об’єктів за ієрархічним принципом, 

володіти знаннями сучасних тенденцій формування безбар’єрного архітектурно-

містобудівного середовища. 

ВФК 2. Здатність застосовувати мовні, мовленнєві лінгвосоціокультурні та комунікативні 

навички для ефективного спілкування іноземною мовою 

ВФК 3. Здатність в складі проєктної групи до розробки проєктів планування, реконструкції 

та благоустрою міських територій, об’єктів транспортної та інженерної інфраструктури 

міста, об’єктів міського господарства та супроводжувати процес проєктування. 

ВФК 4. Здатність аналізувати екологічні та кліматичні особливості урбанізованого 

середовища, взаємозв’язки міських екосистем з навколишнім природним середовищем та 

знаходити оптимальні проєктні рішення відновлення екологічної рівноваги; застосовувати 

засоби захисту рослин в міському середовищі, у тому числі нагляд та діагностику стану 

рослин та обґрунтовувати профілактичні заходи захисту міських насаджень. 

ВФК 5. Здатність до проведення передпроєктного аналізу території приватних маєтків, 

застосування сучасних тенденцій та технічних засобів в ландшафтному дизайні та 

використання отриманих навичок при проєктуванні, будівництві та експлуатації приватних 

маєтків, а також виготовленні демонстративних матеріалів ландшафтних проєктів. 

ВФК 6. Здатність застосовувати закони композиції, кольорознавства, ботаніки та 

дендрології при формуванні фітокомпозицій в ландшафтному дизайні, а також 

фітокомпозицій архітектурних інтер’єрів та екстер’єрів, сучасні тенденції використання 

злакових рослин в озелененні, формувати площинні та об’ємні елементи із застосуванням 

водойм та водних устроїв, а також елементів освітлення та декоративної підсвітки. 

ВФК 7. Здатність до вирощування плодових культур і винограду, проєктування і закладки 

плодових сидів і виноградників; формування та догляду за елементами топіарного 



4 

 

мистецтва, а також розробляти організаційні та агротехнічні заходи, спрямовані на 

будівництво та утримання ландшафтних об’єктів, виробничо-господарської діяльності із 

застосуванням відповідних механізованих засобів та устаткування. 

ВФК 8. Здатність визначати комплекс заходів, спрямованих на адаптацію інтродукованих 

рослин в кліматичних умовах України, застосовувати сучасні методи захисту рослин 

аборигенної та інтродукованої флори, а також при догляді за плодово-ягідними 

культурами; застосовувати сучасні технології створення та експлуатації тепличних 

комплексів.  

ВФК 9. Здатність визначати наукову цінність біорізноманіття природно-заповідного 

фонду; обґрунтовувати виділення і створення природно-заповідних територій; проводити 

наукові спостереження в заповідних екосистемах. 

Результати навчання (ВРН) 

ВПРН 1. Здійснювати ефективну письмову комунікацію іноземною мовою у діловому 

середовищі. 

ВПРН 2. Застосовувати категоріальний апарат психології в системі професійного навчання 

і практичної діяльності; враховувати основні психічні соціально-психологічні та 

психофізіологічні прояви особистості; сприймати науково обґрунтовану психологічну 

інтерпретацію структурних елементів психіки особистості; усвідомлювати власну 

психічну сферу; аналізувати різноманітні види діяльності. 

ВПРН 3. Аналізувати роль і значення сучасного міста в контексті глобальних і локальних 

викликів. 

ВПРН 4. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 
ВПРН 5. Застосовувати основні положення і методи соціальної науки при вирішенні 

професійних задач. 

ВПРН 6. Здійснювати ефективну усну комунікацію іноземною мовою у діловому 

середовищі. 

ВПРН 7. Аналізувати особливості культурних процесів у сучасному світі; робити 

порівняльну характеристику основних культурних осередків сучасного світу. 

ВПРН 8. Орієнтуватися у соціокультурному просторі етичних та естетичних цінностей. 
ВПРН 9 Здійснювати професійну комунікацію: створювати комунікативні продукти, 

аналізувати комунікативну діяльність; адекватно реагувати на критику, генерувати та 

аргументувати нові ідеї; здійснювати комунікативний вплив на людей, спонукаючи їх до 

діяльності; доводити власні думки; виявляти, застосовувати інформаційно-комунікативні 

технології; розвивати навички міжособистої взаємодії в колективі. 

ВПРН 10. Аналізувати культурні процеси у сучасному українському суспільстві, розуміти 

вплив всіх факторів суспільного життя (політичного, економічного інших) на культуру та 

духовність сучасних українців. 

ВПРН 11. Застосовувати сучасні знання основних положень інноваційної стратегії 

розвитку міст в умовах реконструкції та результатів теоретичних і прикладних досліджень 

з реконструкції міст та актуальну практику їхнього втілення. 

ВПРН 12. Застосовувати мовні, мовленнєві, лінгвосоціокультурні та комунікативні 

навички для ефективного спілкування іноземною мовою. 

ВПРН 13. Розробляти самостійно проекти планування міських територій, вулиць і доріг, 

інженерної інфраструктури с застосуванням сучасного графічного програмного 

забезпечення (AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk InfraWorks 360, AutoCAD Civil 3D, 3D 

МАХ). Проводити розрахунки містобудівних показників, оцінку проєктних рішень.  

ВПРН 14. Уміти застосовувати принципи екологічної оптимізації урбаністичних систем 

для проєктування міських ландшафтних об’єктів, розробляти ефективні заходи їх 

експлуатації, у тому числі здійснювати діагностику стану рослин та обґрунтовувати 

профілактичні заходи захисту міських насаджень урахуванням екологічних та кліматичних 

особливостей урбанізованого середовища. 

ВПРН 15 Уміти проводити передпроєктний аналіз території приватних маєтків та 
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проєктувати естетично виразне, функціонально обґрунтоване, комфортне середовище 

приватних маєтків із застосовуванням сучасних тенденцій та технічних засобів 

ландшафтного дизайну. 

ВПРН 16. Проєктувати, формувати та застосовувати фітокомпозиції в дизайні інтер’єрів та 

екстер’єрів архітектурних будівель і споруд, а також презентувати проєктні рішення 

широкому загалу. 

ВПРН 17. Володіти вміннями розробляти та здійснювати комплекс заходів, спрямованих 

на адаптацію інтродукованих рослин, а також використовувати сучасні технології 

експлуатації тепличних комплексів для адаптації та вирощування рослин інорайонних 

видів; застосовувати сучасні засоби захисту рослин аборигенної та інтродукованої флори, а 

також при догляді за плодово-ягідними культурами; проводити формувальну обрізку 

деревних рослин, із застосуванням прийомів та методів елементами топіарного мистецтва. 

ВПРН 18. Уміти організовувати та здійснювати агротехнічні заходи при будівництві та 

утриманні ландшафтних об’єктів із застосуванням відповідних механізованих засобів та 

устаткування, а також здійснювати менеджмент виробничо-господарської діяльності 

підприємств садово-паркового господарства. 

ВПРН 19. Визначати наукову цінність біорізноманіття природно-заповідного фонду; 

обґрунтовувати виділення і створення природно-заповідних територій; проводити наукові 

спостереження в заповідних екосистемах. 

 

2. Перелік вибіркових освітніх компонент та їх логічна послідовність 
 

2.1.  Перелік вибіркових освітніх компонент (ВК)  
 

 

Код н/д 

Вибіркові компоненти  

(навчальні дисципліни,  

курсові проекти 

(роботи) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Змістові модулі 

1 2 3 4 5 

Блок В1 

(дисципліни, які забезпечують соціально-гуманітарну складову підготовки та загальні 

компетентності; студент обирає дві дисципліни з блоку) 

ВК 1 Ділова іноземна мова: 

письмова комунікація  

 

4 Диф. 

залік 

1 Типи ділового письмового 

спілкування 

2 Граматичні та лексичні 

особливості ділової письмової 

комунікації. 

3 Особливості міжкультурного 

ділового письмового спілкування 

та діловий етикет 

ВК 2 Психологія 

 

4 Диф. 

залік 

1. Пізнавальні процеси та 

емоційна сфера особистості 

2. Індивідуально-психологічні 

особливості людини 

3. Особистість у професійній 

діяльності 

ВК 3 Місто як соціальна 

система 

 

4 Диф. 

залік 

1. Генеза міста 
2. Міський соціум. 
3. Місто в сучасному світі. 

ВК 4 Господарське право 4 Диф. 

залік 

1. Загальні положення 

господарського права України 

2. Особливості окремих видів 
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господарських правовідносин 

3. Загальні засади господарсько-

правової відповідальності 

ВК 5 Соціологія 4 Диф. 

залік 

1. Загальні питання теорії 

соціології 

2. Суспільство як соціальна 

система 

3. Особистість в системі культури. 

ВК 6 Ділова іноземна мова: 

усна комунікація  

 

4 Диф. 

залік 

1. Типи ділового усного 

спілкування. 

2. Граматичні та лексичні 

особливості ділової усної 

комунікації. 

3. Особливості міжкультурного 

ділового усного спілкування та 

діловий етикет. 

ВК 7 Культурологія 

 

4 Диф. 

залік 

1. Культура як соціальний 

феномен 

2. Порівняльний аналіз культур 

3. Основні культурологічні теорії 

ВК 8 Етика та естетика 

 

4 Диф. 

залік 

1. Етика 

2. Естетика 

3. Етичні та естетичні аспекти 

професійної діяльності 

ВК 9 Професійна риторика 4 Диф. 

залік 

1. Риторика у професійному 

спілкуванні 

2. Наукова риторика 

3. Мистецтво ефективної 

професійної комунікації 

ВК 10 Історія української 

культури  
4 Диф. 

залік 

1. Культура давньої та 

середньовічної України  

2. Культура України нової доби  

3. Культура України новітньої 

доби та сучасності. 

Обсяг вибіркових компонент за 

блоком В1: 

8   

Блок СП 

(сертифікатні програми з трьох дисциплін які забезпечують загальні та професійні 

компетентності; студент обирає одну сертифікатну програму з блоку) 

Блок С1 Теоретичні основи містобудування 

ВК С1.1 Основи 

передпроєктного аналізу 

в архітектурі 

4 Диф.залік 1. Аналіз природніх умов 

проєктованої ділянки. 

2. Функціонально-планувальний 

аналіз проєктованої ділянки. 

3. Композиційний та історико-

архітектурний аналіз 

проєктованої ділянки. 

ВК С1.2 Типологія 

містобудівних об’єктів 

4 Диф.залік 1. Ієрархічна типологія 

містобудівних об’єктів 

2. Типологічні особливості 

елементів забудови міста 

3. Типологічні особливості 
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елементів відкритих просторів 

міста 

ВК С1.3 Безбар’єрне 

архітектурно-

містобудівне 

середовище 

4 Диф.залік  1. Сучасні тенденції формування 

безбар’єрного середовища міст. 

2. Містобудівні елементи 

формування безбар’єрного 

середовища міст. 

3. Прийоми містобудівного 

формування безбар’єрного 

середовища міст. 

Блок С2 Іноземна мова (спецкурс) 

ВК С2.1 Іноземна мова 

(спецкурс) 

4 Диф. 

залік 

1. Людина і суспільство. 

2. Студентське життя. 

3. Дозвілля та подорож. 

ВК С2.2 Іноземна мова 

(спецкурс) 

4 Диф. 

залік 

1. Сучасний світ людини, 

відпочинку та телебачення. 

2. Клімат та погодні умови. 

3. Людина та успіх. 

ВК С2.3 Іноземна мова 

(спецкурс) 

4 Диф. 

залік 

1. Здоров’я та спорт. 

2. Ресторани та національні кухні. 

3. Людина та природа. Захист 

навколишнього середовища. 

Блок С3 Комп’ютерне проєктування 

ВК С3.1 Проєктування в системі 

AutoCAD, ArchiCAD 

4 Диф. залік 1. Алгоритм створення робочої 

документації. 

2. Основи роботи в системі 

AutoCAD. 

3. Основи роботи в системі 

ArchiCAD. 

ВК С3.2 Проєктування в системі 

Autodesk Revit, 

AutoCAD Civil 3D, 

Autodesk Infra Works 

360 

4 Диф. залік 1. Проєктування громадських та 

промислових будівель в системі 

Autodesk Revit. 

2. Генеральний план в системах 

AutoCAD Civil 3D, Autodesk 

Infraworks360. 

3. Вертикальне планування 

території. Інженерні мережі в 

системах AutoCAD Civil 3D, 

Autodesk Infraworks360 

ВК С3.3 Комп'ютерна 

візуалізація 

4 Диф. залік 1. 3D моделювання в системах 

AutoCAD, ArchiCAD. 

2. Візуалізація в 3ds Max. 

Анімація в Lumion. 

3. Створення робочої 

документації в 3D моделі в 

AutoCAD. 

Обсяг вибіркових компонент за 

блоком СП: 

12   
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Блок П 

(дисципліни, які забезпечують професійні компетентності; студент обирає один блок ) 

Блок П1  

ВК П1.1 Машини та 

устаткування у садово-

парковому господарстві 

4 Екзамен 1. Трактори, ґрунтообробні 

машини та устаткування. 

2. Механізація робіт по 

створенню садово-паркових 

об’єктів. 

3. Механізація робіт по догляду за 

садово-парковими об’єктами. 

ВК П1.2 Інтродукція та адаптація 

рослин 

4 Екзамен 1. Наукові основи інтродукції та 

адаптації декоративних рослин. 

2. Сучасні технології інтродукції 

та адаптації декоративних 

рослин. 

3. Особливості застосування 

інтродуцентів в ландшафтному 

проектуванні. 

ВК П1.3 Топіарне мистецтво 4 Диф. залік 1. Історія формування та 

розвитку топіарного мистецтва та 

основні об’єкти. 

2. Особливості створення та 

технології формувальної обрізки. 

3. Сучасні тенденції топіарного 

мистецтва. 

ВК П1.4 Технології створення та 

експлуатації тепличних 

комплексів 

4 Диф. залік 1. Технології створення 

тепличних комплексів. 

2. Організація технологічних 

процесів вирощування садивного 

матеріалу в тепличних 

комплексах. 

3. Експлуатація тепличних 

комплексів. 

ВК П1.5 Організація 

менеджементу та основи 

обліку в садово-

парковому господарстві 

6 Екзамен 1. Загальні теоретичні основи 

менеджменту в садово-парковому 

господарстві 

2. Склад і структура виробничо-

господарської діяльності 

підприємств садово-паркового 

господарства 

3. Основи обліку в садово-

парковому господарстві. Розробка 

кошторисної документації. 

ВК П1.6 Технологічні аспекти 

захисту декоративних 

рослин 

4 Диф. залік 1. Методи захисту рослин як 

основа створення стійких 

насаджень. 

2. Хімічні методи захисту рослин 

та особливості їх застосування. 

3. Еко-орієнтовані методи захисту 

рослин. 

ВК П1.7 Природно-заповідна 9 Залік, Модуль 1. Геосозологія – основа 
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справа та заповідне 

паркознавство 

екзамен охорони природи 

1. Прикладні основи природно-

заповідної справи. 

2. Система формування 

природно-заповідного фонду. 

3. Структурно-функціонально 

організація природно-заповідних 

територій. 

Модуль 2. Заповідне 

паркознавство 

1. Сутність заповідного 

паркознавства. 

2. Збереження біорізноманіття 

заповідних парків. 

3. Паркова фітоценологія. 

ВК П1.8 Формування плодових 

садів та виноградників  

4 Екзамен  1. Біологічні основи плодівництва 

і розмноження плодових і ягідних 

культур. 

2. Проєктування та формування 

плодового саду. Догляд за 

плодовими і ягідними 

культурами. 

3. Організація виноградників та 

технологія вирощування 

винограду. 

Блок П2  

ВК П2.1 Урбоекологія та міська 

кліматологія 

4 Екзамен 1. Мікрокліматичне 

районовування міських територій. 

2. Основні кліматичні параметри 

урбосередовища.  

3. Сучасні виклики урбоекології.  

ВК П2.2 Луківництво та газони 4 Екзамен 1. Біологічні та екологічні 

аспекти формування газонів. 

2. Сучасні тенденції застосування 

злакових рослин в озелененні. 

3. Агротехніка догляду за 

газонами та злаками. 

ВК П2.3 Влаштування водойм та 

водних устроїв 

4 Екзамен 1. Типологія водойм та водних 

устроїв, особливості їх 

застосування в ландшафтному 

дизайні. 

2. Технологічні аспекти 

влаштування водойм. 

3. Експлуатація та догляд за 

водоймами та водними устроями. 

ВК П2.4 Макетування в 

ландшафтному 

проєктуванні 

5 Диф. залік 1. Теоретична складова та методи 

створення макетів ландшафтних 

об’єктів. 

2. Застосування інноваційних 

матеріалів у макетуванні 

ландшафтних об’єктів. 

3. Створення та побудова макетів 
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та макетних елементів з 

використанням технології 3D 

принтінгу. 

ВК П2.5 Ландшафтна організація 

приватних маєтків 

6 Екзамен 1. Передпроєктний аналіз об’єкту 

проектування. Нормативно-

правові аспекти проектування 

території приватних маєтків. 

2. Особливості ландшафтної 

організації території приватних 

маєтків. 

3. Реалізація проєктних рішень на 

території приватних маєтків.  

ВК П2.6 Біологічні основи 

захисту рослин в 

міському середовищі 

4 Диф. залік 1. Основі проблеми захисту 

рослин в міському середовищі. 

2. Діагностика рослин. 

3. Профілактичні заходи захисту 

міських насаджень. 

ВК П2.7 Аранжування, 

флористика та 

фітодизайн 

архітектурного 

середовища 

9 Залік, 

екзамен 

Модуль 1. Аранжування та 

флористика. 

1. Історичні аспекти та сучасні 

тенденції аранжування. 

2. Композиція у флористиці та 

аранжуванні.  

3. Техніки аранжування. 

Модуль 2. Фітодизайн 

архітектурного середовища. 

1. Основи фітодизайну.  

2. Фітодизайн інтер’єрів. 

3.  Фітодизайн екстер’єрів 

будівель і споруд. 

ВК П2.8 Освітлення в 

ландшафтному та 

інтер'єрному 

фітодизайні 

4 Екзамен  1. Функціональне та 

композиційне значення елементів 

освітлення на ландшафтних 

об’єктах. Типологія елементів 

освітлення. 

2. Проєктування системи 

зовнішнього освітлення та 

декоративної підсвітки на 

ландшафтних об’єктах. 

3. Особливості застосування 

елементів освітлення та підсвітки 

фітокомпозицій в інтер’єрі. 

Обсяг вибіркових компонент за 

блоком П: 

40   

Загальний обсяг вибіркових 

компонент: 

60  
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2.2. Структура вибіркових компонент за семестрами 

2.2. Опис послідовності вивчення вибіркових компонент за семестрами 

3 4 5 6 7 8 

ВК1  

Ділова 

іноземна 

мова: 

письмова 

комунікація 

(диф. зал.) 

ВК2 

Психологія 

(диф. зал.) 

ВК3 Місто як 

соціальна 

система 

(диф. зал.) 

ВК 4 

Господарське 

право 

(диф. зал.) 

ВК 5 

Соціологія 

(диф. зал.) 

 

ВК 6 Ділова 

іноземна 

мова: усна 

комунікація 

(диф. зал.) 

ВК 7 

Культурологія 

(диф. зал.) 

ВК 8 Етика та 

естетика 

(диф. зал.) 

ВК 9 

Професійна 

риторика 

(диф. зал.)  

ВК 10 Історія 

української 

культури 

(диф. зал.) 

ВК С1.1 

Основи 

передпроєктно

го аналізу в 

архітектурі 

(диф. зал.) 

ВК С1.2 

Типологія 

містобудівних 

об’єктів 

(диф. зал.) 

ВК С1.2 

Безбар’єрне 

архітектурно-

містобудівне 

середовище 

(диф. зал.) 

 

ВК С2.1 

Іноземна мова 

(спецкурс) 

(диф. зал.) 

ВК С2.2 

Іноземна мова 

(спецкурс) 

(диф. зал.) 

ВК С2.3 

Іноземна мова 

(спецкурс) 

(диф. зал.) 

 

ВК С3.1 

Проєктування 

в системі 

AutoCAD, 

ArchiCAD 

(диф. зал.) 

ВК С3.2 

Проєктування 

в системі 

Autodesk 

Revit, 

AutoCAD 

Civil 3D, 

Autodesk Infra 

Works 360 

(диф. зал.) 

ВК С3.3 

Проєктування 

в системі 

Autodesk 

Revit, 

AutoCAD 

Civil 3D, 

Autodesk Infra 

Works 360 

(диф. зал.) 

 

ВК П1.1 

Машини та 

устаткування 

у садово-

парковому 

господарстві 

(екз.) 

ВК П1.6 

Технологічні 

аспекти 

захисту 

декоративних 

рослин 

(диф. зал.) 

ВК П1.3 

Топіарне 

мистецтво 

(диф. зал.) 

ВК П1.8 

Формування 

плодових 

садів та 

виноградників 

(екз.) 

   ВК П1.5 

Організація 

менеджементу 

та основи 

обліку в 

садово-

парковому 

господарстві 

(екз.) 

 ВК П1.2 

Інтродукція та 

адаптація 

рослин (екз.) 

ВК П1.7 

Природно-

заповідна 

справа та 

заповідне 

паркознавство 

(зал.) 

ВК П1.7 

Природно-

заповідна 

справа та 

заповідне 

паркознавство 

(екз.) 

   ВК П1.4 

Технології 

створення та 

експлуатації 

тепличних 

комплексів 



12 

 

(диф. зал.) 

ВК П2.1 

Урбоекологія 

та міська 

кліматологія 

(екз.) 

ВК П2.6 

Біологічні 

основи захисту 

рослин в 

міському 

середовищі 

(диф. зал.) 

ВК П2.3 

Влаштування 

водойм та 

водних 

устроїв (екз.) 

ВК П2.5 

Ландшафтна 

організація 

приватних 

маєтків (екз.) 

 ВК П2.2 

Луківництво 

та газони 

(екз.) 

ВК П2.7 

Аранжування, 

флористика та 

фітодизайн 

архітектурног

о середовища 

(зал.) 

ВК П2.8 

Освітлення в 

ландшафтном

у та 

інтер'єрному 

фітодизайні 

(екз.) 

   ВК П2.7 

Аранжування, 

флористика та 

фітодизайн 

архітектурног

о середовища 

(екз.) 

   ВК П2.4 

Макетування в 

ландшафтном

у 

проєктуванні 

(диф. зал.) 

 

4. Матриця відповідності компетентностей 

вибірковим компонентам  
 

 

В
З

К
 1

 

В
З

К
 2

 

В
З

К
 3

 

В
З

К
 4

 

В
З

К
 5

 

В
З

К
 6

 

В
З

К
 7

 

В
З

К
 8

 

В
З

К
 9

 

В
Ф

К
 1

 

В
Ф

К
 2

 

В
Ф

К
 3

 

В
Ф

К
 4

 

В
Ф

К
 5

 

В
Ф

К
 6

 

В
Ф

К
 7

 

В
Ф

К
 8

 

В
Ф

К
 9

 
ВК 1 Ділова іноземна мова: письмова 

комунікація 

+                  

ВК 2 Психологія  +                 

ВК 3 Місто як соціальна система   +                

ВК 4 Господарське право    +               

ВК 5 Соціологія     +              

ВК 6 Ділова іноземна мова: усна 

комунікація 

+                  

ВК 7 Культурологія      +             

ВК 8 Етика та естетика       +            

ВК 9 Професійна риторика        +           

ВК 10 Історія української культури         +          

С 1.1 Основи передпроєктного аналізу 

в архітектурі 

         +         
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В
З

К
 1

 

В
З

К
 2

 

В
З

К
 3

 

В
З

К
 4

 

В
З

К
 5

 

В
З

К
 6

 

В
З

К
 7

 

В
З

К
 8

 

В
З

К
 9

 

В
Ф

К
 1

 

В
Ф

К
 2

 

В
Ф

К
 3

 

В
Ф

К
 4

 

В
Ф

К
 5

 

В
Ф

К
 6

 

В
Ф

К
 7

 

В
Ф

К
 8

 

В
Ф

К
 9

 

С 1.2 Типологія містобудівних об’єктів          +         

С 1.3 Безбар’єрне архітектурно-

містобудівне середовище 

         +         

С 2.1 Іноземна мова (спецкурс)           +        

С 2.2 Іноземна мова (спецкурс)           +        

С 2.3 Іноземна мова (спецкурс)           +        

С 3.1 Проектування в системі 

AutoCAD, ArchiCAD 

           +       

С 3.2 Проектування в системі Autodesk 

Revit, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Infra 

Works 360 

           +       

С 3.3 Комп'ютерна візуалізація            +       

ВК П 1.1 Машини та устаткування у 

садово-парковому господарстві 

               +   

ВК П 1.2 Інтродукція та адаптація 

рослин 

                +  

ВК П 1.3 Топіарне мистецтво                +   

ВК П 1.4 Технології створення та 

експлуатації тепличних комплексів 

                +  

ВК П 1.5 Організація менеджементу та 

основи обліку в садово-парковому 

господарстві 

               +   

ВК П 1.6 Технологічні аспекти захисту 

декоративних рослин 

                +  

ВК П 1.7 Природно-заповідна справа 

та заповідне паркознавство 

                 + 

ВК П 1.8 Формування плодових садів 

та виноградників  

               +   

ВК П 2.1 Урбоекологія та міська 

кліматологія 

            +      

ВК П 2.2 Луківництво та газони             + + +    

ВК П 2.3 Влаштування водойм та 

водних устроїв 

             + +    

ВК П 2.4 Макетування в 

ландшафтному проєктуванні 

             +     

ВК П 2.5 Ландшафтна організація 

приватних маєтків 

             +     

ВК П 2.6 Біологічні основи захисту 

рослин в міському середовищі 

            +      

ВК П2.7 Аранжування, флористика та 

фітодизайн архітектурного середовища 

              +    

ВК П 2.8 Освітлення в ландшафтному 

та інтер'єрному фітодизайні 

             + +    
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5. Матриця забезпечення результатів навчання (ВРН) 

відповідними вибірковими освітніми компонентами 
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Н
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В
Р

Н
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В
Р

Н
 1

0
 

В
Р

Н
 1

1
 

В
Р

Н
 1

2
 

В
Р

Н
 1

3
 

В
Р

Н
 1

4
 

В
Р

Н
 1

5
 

В
Р

Н
 1

6
 

В
Р

Н
 1

7
 

В
Р

Н
 1

8
 

В
Р

Н
 1
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ВК 1 Ділова іноземна мова: письмова 

комунікація 

+                   

ВК 2 Психологія  +                  

ВК 3 Місто як соціальна система   +                 

ВК 4 Господарське право    +                

ВК 5 Соціологія     +               

ВК 6 Ділова іноземна мова: усна 

комунікація 

     +              

ВК 7 Культурологія       +             

ВК 8 Етика та естетика        +            

ВК 9 Професійна риторика         +           

ВК 10 Історія української культури          +          

С 1.1 Основи передпроєктного аналізу 

в архітектурі 

          +         

С 1.2 Типологія містобудівних 

об’єктів 

          +         

С 1.3 Безбар’єрне архітектурно-

містобудівне середовище 

          +         

С 2.1 Іноземна мова (спецкурс)            +        

С 2.2 Іноземна мова (спецкурс)            +        

С 2.3 Іноземна мова (спецкурс)            +        

С 3.1 Проектування в системі 

AutoCAD, ArchiCAD 

            +       

С 3.2 Проектування в системі 

Autodesk Revit, AutoCAD Civil 3D, 

Autodesk Infra Works 360 

            +       

С 3.3 Комп'ютерна візуалізація             +       

ВК П 1.1 Машини та устаткування у 

садово-парковому господарстві 

                 +  

ВК П 1.2 Інтродукція та адаптація 

рослин 

                +   

ВК П 1.3 Топіарне мистецтво                 +   

ВК П 1.4 Технології створення та 

експлуатації тепличних комплексів 

                +   

ВК П 1.5 Організація менеджементу 

та основи обліку в садово-парковому 

господарстві 

                 +  

ВК П 1.6 Технологічні аспекти 

захисту декоративних рослин 

                +   

ВК П 1.7 Природно-заповідна справа 

та заповідне паркознавство 

                  + 

ВК П 1.8 Формування плодових садів 

та виноградників  

                +   

ВК П 2.1 Урбоекологія та міська 

кліматологія 

             +      

ВК П 2.2 Луківництво та газони              +      
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ВК П 2.3 Влаштування водойм та 

водних устроїв 

             + +     

ВК П 2.4 Макетування в 

ландшафтному проєктуванні 

               +    

ВК П 2.5 Ландшафтна організація 

приватних маєтків 

             + +     

ВК П 2.6 Біологічні основи захисту 

рослин в міському середовищі 

             +      

ВК П2.7 Аранжування, флористика та 

фітодизайн архітектурного 

середовища 

               +    

ВК П 2.8 Освітлення в ландшафтному 

та інтер'єрному фітодизайні 

              +     

 

 




