
 

1. Мета дисципліни 

Професійна підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  

з питань створення систем зелених насаджень, підбору різних видів рослин, 

розробки ландшафтно-архітектурних комплексів та їх дизайну на основі 

моделювання, використання еколого-біологічних особливостей рослин під час 

формування збалансованих екосистем та ландшафтів. 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

Експлуатація садово-паркових 

об’єктів, агротехніка зеленого 

будівництва, дендропроектування 

Садово-паркова композиція, сучасні 

технології у декоративному розсадництві, 

паркова фітоценологія  

 

3. Результати навчання 

 

Програмний результат 

навчання  
Результат навчання за дисципліною  Тема  

ВПРН 26. Управління 

об’єктами лісопаркового 

господарства. 

 

ВПРН 26.1 визначати сучасні тенденції 

розвитку декоративного садівництва і 

квітникарства . 

Тема 1.1 

 

ВПРН 26.2 аналізувати існуючий 

асортимент декоративних рослин на 

підставі їх декоративних якостей   

Тема 2.2 

 

ВПРН 26.3 організовувати виробничі 

процеси в декоративних розсадниках, 

садових центрах  

Тема 1.2 

  

ВПРН 26.4 створювати зелені насадження 

різного призначення та здійснювати 

догляд за ними 

Тема 2.1 

 

ВПРН 26.5 здійснювати посадки різних 

декоративних рослин залежно від 

едафічних умов та вимогливості до умов 

вирощування -паркових об’єктів 

Тема 3.2 

 

 

ВПРН 26.6 організовувати формування 

пейзажних композицій та аранжування 

квітів  

Тема 3.1 

 

 

.   



4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Декоративне садівництво та квітникарство 

 

Змістовий модуль 1 Класифікація та асортимент декоративних рослин. 

Тема 1.1.  Історія та сучасні тенденції розвитку декоративного садівництва. 

Розглядається сучасний стан і тенденції розвитку декоративного садівництва і 

квітникарства в Україні та Європі  

Тема 1.2. Основні стилі і типи зелених насаджень.  

Розглядається стилі садово-паркового будівництва й етапи розвитку декоративного 

садівництва. 

 

Змістовий модуль 2. Види декоративних насаджень. Особливості їх створення 

і утримання. 

Тема 2.1. Проектування та технологія створення зелених насаджень. 

Розглядаються особливості проектування зелених насаджень Природні чинники як 

елементи ландшафтного проектування. 

Тема 2.2. Трав'янисті декоративні рослини. Газони: тини, підбір травосумішок. 

Розглядаються особливості влаштування та утримання декоративних газонів на 

садово-паркових об'єктах різного функціонального призначення. 

 

Змістовий модуль 3. Декоративне квітникарство у садово-парковому 

господарстві. 

Тема 3.1. Роль і місце квітникових створень в садово-паркових объектах. Види 

квітникових створень.  

Розглядаються квітникові насадження, їх роль і місце в загальній системі зелених 

насаджень та групування: клумби, рабатки, арабески тощо. 

Тема 3.2. Методи створення квітників: підготовка грунту, план закладання 

квітника, розбивання ділянки. підбір рослин за строками цвітіння, висотою, 

кольором, створення композиції.. 

Розглядаються особливості догляду за квітниками ,підбір рослин за строками 

цвітіння, висотою, кольором, створення композиції. 
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