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1. Компетентності та результати навчання, які забезпечують 

вибіркові освітні компоненти 
 

Загальні компетентності (ВЗК) 

ВЗК 1. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідеї. 

ВЗК 2. Здатність застосовувати знання на практиці. 

ВЗК 3. Здатність до розроблення та управління проєктами. 

ВЗК 4*. Відповідно до обраної дисципліни з каталогу курсів університету. 

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК 1. Здатність виявляти вплив трансформації міського середовища на розвиток та 

розповсюдження шкідників та збудників хвороб, розробляти заходи, спрямовані на 

інтегрований захист рослин. 

ВФК 2. Здатність організовувати роботу науково-дослідної та проєктної групи, а також 

самостійно проводити передпроєктні вишукування, обґрунтовувати проєктні рішення, 

спрямовані на адаптацію історичних парків і території об'єктів культурної спадщини. 

ВФК 3. Здатність до проєктування громадських просторів різного функціонального 

спрямування. 

ВФК 4. Здатність до постановки експерименту, збору різних типів даних, їх обробки, 

статистичного аналізу та аналізу за допомогою геоінформаційних програм та платформ з 

метою кількісної та якісної оцінки зелених насаджень ландшафтних об’єктів,  

ВФК 5. Здатність до моделювання системи зеленої інфраструктури міст із застосуванням 

математичних та просторових моделей, тематичних карт, візуалізації результатів 

дослідження з використанням ГІС технологій. 

ВФК 6. Здатність до управління парковими об’єктами, обґрунтування системи заходів 

сталого розвитку паркового середовища. 

ВФК 7. Здатність до застосування принципів екодизайну та різних еколого орієнтованих 

підходів проєктування та створення стійких культурних ландшафтів, а також 

обґрунтування заходів, спрямованих на ландшафтного-рекреаційне планування території 

природно-заповідних об’єктів.  

ВФК 8. Здатність планувати та здійснювати організацію рекреаційного використання 

території природно-заповідних об’єктів відповідно до чинного законодавства. 

Результати навчання (ВРН) 

ВПРН 1. Розробляти проєкти ландшафтної організації громадських просторів відповідно 

до типологічних ознак та місця в композиційній структурі міста, добирати обладнання для 

влаштування та забезпечення функціонування об’єкту. 

ВПРН 2. Здійснювати розробку науково-проєктної документації щодо ландшафтно-

рекреаційного планування території природно-заповідних об’єктів відповідно до чинного 

законодавства з урахуванням рекреаційного потенціалу, наукового та культурно-

історичного значення, а також функціональних особливостей. 

ВПРН 3. Здійснювати передпроєктні вишукування на території історичних парків і об'єктів 

культурної спадщини, проєктувати заходи з відновлення та реставрації історичних парків 

на основі сучасних методологічних підходів; організовувати роботи науково-дослідної та 

проєктної групи з адаптації територій історичних парків та виконавців проєктних рішень. 

ВПРН 4. Здійснювати збір та обробку різних типів даних, в тому числі, статистичний 

аналіз та аналіз за допомогою геоінформаційних програм та платформ з метою кількісної 

та якісної оцінки зелених насаджень ландшафтних об’єктів.  

ВПРН 5. Здійснювати моделювання системи зеленої інфраструктури міст та візуалізацію 

результатів дослідження з використанням математичного моделювання та ГІС технологій 

створювати математичні, просторові моделі. 

ВПРН 6. Проводити дослідження, спрямовані на виявлення принципів сталого розвитку 

суб’єкт-об’єктних відносини людини та паркового середовища, а також на обґрунтування 

систему заходів сталого розвитку паркових об’єктів. 

ВПРН 7. Розробляти проєкти ландшафтних об’єктів із застосуванням принципів екодизайну 
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для створення стійких культурних ландшафтів для забезпечення потреб людини на основі 

пермакультурного підходу. 

ВПРН 8. Виявляти вплив трансформації міського середовища на розвиток та 

розповсюдження шкідників та збудників хвороб та розробляти заходи, спрямовані на 

інтегрований захист рослин. 

ВПРН 9*. Відповідно до обраної дисципліни з каталогу курсів університету. 

 

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 

ВКП 1.1 Адаптація та 

реставрація історичних 

парків і території 

об’єктів культурної 

спадщини 

5 Диф.залік 1. Особливості проведення 

передпроєктних вишукувань на 

території історичних парків і 

об’єктів культурної спадщини. 

2. Методологія відновлення та 

реставрації історичних парків – 

філософсько-інформаційна 

складова. 

3. Склад та організація роботи 

науково-дослідної та проєктної 

групи з адаптації територій 

історичних парків та виконавців 

проектних рішень. 

ВКП 1.2 ГІС в садово-парковому 

господарстві 

5 Диф.залік 1. Основи функціонування та 

представлення даних із 

застосуванням ГІС технологій. 

2. Основні принципи 

дистанційного зондування землі. 

Растрові та векторні моделі 

даних. 

3. Етапи та типи просторового 

аналізу. 

ВКП 2.1 Інтегрований захист 

рослин  

5 Екзамен 1. Вплив трансформації міського 

середовища на розвиток та 

розповсюдження шкідників та 

збудників хвороб. 

2. Основи прогнозування 

поширення та розвитку хвороб і 

шкідників. 

3. Планування та здійснення 

заходів підвищення стійкості 

насаджень у міському 

середовищі. 

 

ВКП 2.2 Ландшафтна організація 

громадських просторів 

5 Екзамен 1. Типологія громадських 

просторів та їх значення 
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композиційній структурі міста. 

2. Композиційні основи 

формування простору 

громадських просторів.  

3. Добір асортименту для 

формування насаджень 

відповідно до функціональних 

особливостей громадських 

просторів.  

ВКП 2.3 Ландшафтно-

рекреаційне планування 

територій природно-

заповідних об’єктів 

5 Екзамен 1. Нормативно-правові аспекти 

рекреаційного використання 

природно-заповідних територій. 

2. Проєктування природно-

заповідних територій 

3. Організація рекреації на 

території природно-заповідних. 

ВКП 2.4 Моделювання системи 

зеленої інфраструктури 

міст 

5 Диф. зал. 1. Планування експерименту. Збір 

даних. 

2. Статистичний аналіз даних. 

3. Методи візуалізації результатів 

дослідження. 

ВКП 2.5 Концептуально-

методологічні аспекти 

планування заходів 

сталого розвитку 

міських парків 

5 Диф. зал. 1. Соціокультурний аспект 

функціонування та сталого 

розвитку паркового середовища. 

2. Концепція дослідження 

принципів сталого розвитку 

суб’єкт-об’єктних відносини. 

людини та паркового середовища. 

3. Концептуально-методологічні 

підстави для заснування системи 

заходів сталого розвитку 

паркових об’єктів. 

ВКП 2.6 Екодизайн культурних 

ландшафтів 

5 Екзамен 1. Сучасні екологічні підходи до  

формування стійких культурних 

ландшафтів. 

2. Основні принципи та засоби 

пермакультурного дизайну 

3. Особливості добору 

асортименту рослин в екодизайні 

культурних ландшафтів. 

ВК 3.1 Дисципліна з каталогу 

курсів університету 

4 Диф.зал.  

Загальний обсяг вибіркових 

компонент: 

24  
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2.2. Структура вибіркових компонентів за семестрами 

 

Здобувач вищої освіти обирає одну дисципліну із запропонованих у 

першому блоці і три із переліку, запропонованих у другому блоці, які 

забезпечують професійні компетентності, а також одну дисципліну з каталогу 

курсів університету. Усі вибіркові освітні компоненти заплановано у другому 

семестрі. 

 
Вибіркові освітні компоненти Умови вибору 

ВКП 1.1. Адаптація та реставрація 

історичних парків і території об’єктів 

культурної спадщини (5 кредитів, РГР, диф. 

залік) 

ВКП 1.2. ГІС в садово-парковому 

господарстві (5 кредитів, РГР, диф. залік) 

Здобувач вищої освіти обирає одну із двох 

запропонованих дисциплін блоку, що 

забезпечує професійні компетентності 

ВКП 2.1. Інтегрований захист рослин 

ВКП 2.2. Ландшафтна організація 

громадських просторів 

ВКП 2.3. Ландшафтно-рекреаційне 

планування територій природно-заповідних  

об’єктів 

ВКП 2.4. Моделювання системи зеленої 

інфраструктури міст 

ВКП 2.5. Концептуально-методологічні 

аспекти планування заходів сталого розвитку 

міських парків 

ВКП 2.6. Екодизайн культурних ландшафтів 

Здобувач вищої освіти обирає три із 

запропонованих дисциплін блоку, що 

забезпечує професійні компетентності 

ВК 3.1 Дисципліна з каталогу курсів 

університету (4 кредити, диф. залік) 

Здобувач вищої освіти обирає дисципліну з 

каталогу курсів університету 

 

4. Матриця відповідності компетентностей 

вибірковим компонентам  
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З
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В
З

К
 4
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Ф
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Ф

К
 3
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Ф

К
 4

 

В
Ф

К
 5

 

В
Ф

К
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В
Ф

К
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В
Ф

К
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ВКП 1.1. Адаптація та реставрація 

історичних парків і території об’єктів 

культурної спадщини 

+ +    +       

ВКП 1.2. ГІС в садово-парковому 

господарстві 

+ +      +     

ВКП 2.1. Інтегрований захист рослин  +   +        

ВКП 2.2. Ландшафтна організація 

громадських просторів 

+ + +    +      

ВКП 2.3. Ландшафтно-рекреаційне 

планування територій природно-

заповідних об’єктів 

 + +         + 

ВКП 2.4. Моделювання системи зеленої 

інфраструктури міст 

+ +       +    
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ВКП 2.5. Концептуально-методологічні 

аспекти планування заходів сталого 

розвитку міських парків 

+ + +       +   

ВКП 2.6. Екодизайн культурних 

ландшафтів 

 + +        +  

ВК 3.1. Дисципліна з каталогу курсів 

університету 

   +         

 

5. Матриця забезпечення результатів навчання (ВРН) 

відповідними вибірковими освітніми компонентами 

 
 

В
П
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Н
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В
П
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П
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В
П

Р
Н
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В
П

Р
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ВКП 1.1. Адаптація та реставрація історичних 

парків і території об’єктів культурної спадщини 

  +       

ВКП 1.2. ГІС в садово-парковому господарстві    +      

ВКП 2.1. Інтегрований захист рослин        +  

ВКП 2.2. Ландшафтна організація громадських 

просторів 

+         

ВКП 2.3. Ландшафтно-рекреаційне планування 

територій природно-заповідних  об’єктів 

 +        

ВКП 2.4. Моделювання системи зеленої 

інфраструктури міст 

    +     

ВКП 2.5. Концептуально-методологічні аспекти 

планування заходів сталого розвитку міських 

парків 

     +    

ВКП2.6. Екодизайн культурних ландшафтів       +   

ВК 3.1. Дисципліна з каталогу курсів університету         + 
 

 


