




1. Мета дисципліни 

Підготовка фахівців садово-паркового господарства з питань організації та 

проведення робіт з експлуатації садово-паркових об’єктів. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

дендрологія  охорона праці в галузі та цивільний 

захист 

рекреаційне лісівництво лісопаркове господарство 

садово-паркове будівництво  

озеленення населених місць  

 

3. Результати навчання 

 

Програмний результат 

навчання  
Результат навчання за дисципліною  Тема  

ПРН 4. Здійснення робіт з 

урбомониторингу і 

інвентаризації на об’єктах 

садово-паркового 

господарства та 

складання кадастру 

зелених насаджень. 

ПРН 4.1 вміти проводити діагностування 

стану декоративних насаджень 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

ПРН 4.2 вміти виконувати роботи з 

інвентаризації на об’єктах садово-

паркового господарства та складання 

кадастру зелених насаджень.  

Тема 2.3 

ПРН 6. Розробка і 

реалізація еколого-

біологічних та 

технологічних заходів 

створення та утримання 

об’єктів садово-паркового 

господарства. 

ПРН 6.1 розробляти диференційовану 

систему догляду за насадженнями та 

правила експлуатації інженерних споруд, 

устаткування дорожньо-стежкової мережі 

і обладнання на садово-паркових об’єктах 

Тема 3.1 

 

ПРН 6.2 впроваджувати сучасні технології 

влаштування та догляду за декоративними 

насадженнями, квітниками і газонами 

Тема 3.2 

Тема 3.3 

ПРН 6.3 проводити заходи щодо 

утримання в належному стані садово-

паркових об’єктів 

Тема 1.1 

Тема 1.2 

Тема 1.3 

   



4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Експлуатація садово-паркових об’єктів 

 

Змістовий модуль 1. Організація здачі та приймання садово-паркових 

об’єктів у експлуатацію. 

Тема 1.1. Предмет, завдання і специфіка робіт з експлуатації садово-паркових 

об’єктів. 

Розглядається сутність предмету та специфіка робіт з експлуатації об’єктів  

Тема 1.2. Особливості ведення експлуатаційних робіт при прийманні об’єкту у 

користування. 

Розглядаються особливості ведення експлуатаційних робіт при прийманні об’єкту 

у користування 

Тема 1.3. Порядок та особливості формування комісії для прийому і здачі об’єкту. 

Розглядаються особливості формування та роботи комісії для прийому і здачі 

об’єкту. 

Змістовий модуль 2 Діагностика стану декоративних насаджень і догляд за 

ними. 

Тема 2.1. Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України. 

Розглядаються особливості утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України. 

Тема 2.2. Методи діагностики життєздатності декоративних насаджень та оцінка їх 

стану. 

Розглядаються методи діагностики життєздатності декоративних насаджень та 

оцінка їх стану. 

Тема 2.3. Порядок оформлення документації при проведенні діагностування 

життєздатності декоративних насаджень. 

Розглядається порядок оформлення документації при проведенні діагностування 

життєздатності декоративних насаджень. 

Змістовий модуль 3 Особливості утримання садово-паркових об’єктів, які 

прийняті у експлуатацію. 

Тема 3.1. Догляд за інженерними мережами, спорудами, обладнанням, 

устаткуванням та дорожньо-стежковою мережею. 

Розглядається порядок та особливості догляду за інженерними мережами, 

спорудами, обладнанням, устаткуванням та дорожньо-стежковою мережею. 

Тема 3.2. Сучасні технології догляду за деревами та чагарниками. 

Розглядаються сучасні технології догляду за деревами та чагарниками. 

Тема 3.3. Сучасні технології догляду за квітниками та газонами. 

Розглядаються сучасні технології догляду за квітниками та газонами. 

5. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено навчальним планом. 

  



6. Структура навчальної дисципліни 

 

Змістові модулі  

та теми  

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (I) 150 34 17 - 99 

Змістовий модуль 1 30 10 6 - 14 

Тема 1.1 10 2 2 - 6 

Тема 1.2 10 4 2 - 4 

Тема 1.3 10 4 2 - 4 

Змістовий модуль 2   60 12 6 - 42 

Тема 2.1 20 4 2 - 14 

Тема 2.2 20 4 2 - 14 

Тема 2.3 20 4 2 - 14 

Змістовий модуль 3   60 12 5 - 43 

Тема 3.1 20 4 2 - 14 

Тема 3.2 20 4 2 - 14 

Тема 3.3 20 4 1 - 15 

Індивідуальне завдання - - - - - 

 

7. Структура і розподіл балів 

 

Змістові модулі  

та теми 

Максимальна кількість балів 

усього 
у тому числі 

практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (I) 100 17 - 53 

Змістовий модуль 1 20 5 - 15 

Тема 1.1 6 1 - 5 

Тема 1.2 7 2 - 5 

Тема 1.3 7 2 - 5 

Змістовий модуль 2  25 6 - 19 

Тема 2.1 8 2 - 6 

Тема 2.2 8 2 - 6 

Тема 2.3 9 2 - 7 

Змістовий модуль 3  25 6 - 19 

Тема 3.1 8 2 - 6 

Тема 3.2 8 2 - 6 

Тема 3.3 9 2 - 7 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

 

 



8. Теми практичних занять 

№ 

Тема практичного заняття 
Кількість 

годин 

Макс. 

кількість 

балів 

Шифр результату 

навчання за 

дисципліною  
з/п 

 МОДУЛЬ (I) 17 17 - 

 Змістовий модуль 1 6 5 - 

1 Особливості експлуатації 

об’єктів озеленення в 

урбокомплексах. Нормативи 

щодо виконання робіт з 

утримання цих об’єктів 

2 1 

ПРН 6.3 

2 Розрахунки норм зрошення 

зелених насаджень 
2 2 

ПРН 6.3 

3 Розрахунки удобрення та 

підживлення зелених 

насаджень. Захист зелених 

насаджень 

2 2 

ПРН 6.3 

 Змістовий модуль 2  6 6 - 

1 Основні поняття і визначення. 

Законодавчі документи, 

нормативні акти, що 

використовуються під час 

експлуатації садово-паркових 

об’єктів  

2 2 

ПРН 4.2 

2 Методи діагностики 

життєздатності декоративних 

насаджень та оцінка їх стану  

2 2 
ПРН 4.2 

3 Складання документації під 

час проведення інвентаризації 

та діагностування 

життєздатності декоративних 

насаджень  

2 2 

ПРН 4.1 

 Змістовий модуль 3  5 6 - 

1 Особливості садіння 

великорозмірних дерев. 

Нормативи щодо проведення 

комплексу робіт 

2 2 

ПРН 6.2 

2 Розробка технологічних схем 

з утримання та експлуатації 

об’єктів озеленення. Догляд 

за різними видами 

декоративних насаджень 

2 2 

ПРН 6.1 

3 Складання технологічних 

карт зі створення та 

утримання різних об’єктів 

садово-паркових господарств 

1 2 

ПРН 6.1 

 



9. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом. 

10. Самостійна робота 

№ Назва  

Бюджет 

часу 

(години) 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 

Форми 

контролю та 

звітності 

Шифр результату 

навчання за 

дисципліною  

 

 МОДУЛЬ (I) 99 53 - - 

 

Змістовий модуль 1 14 15 письмове 

опитування 

(тестування) 

- 

1 

Реконструкція 

системи дорожньо-

стежкової мережі  

6 5 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 6.3 

2 

Системи осушення, 

їх класифікація, 

експлуатація та 

ремонт  

4 5 
письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 6.3 

3 

Паркові стежки, їх 

класифікація, 

експлуатація та 

консервація  

4 5 
письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 6.3 

 
Змістовий модуль 2 42 19 письмове 

опитування 

(тестування) 

- 

1 

Охорона праці при 

експлуатації садово-

паркових об’єктів 

14 6 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 4.2 

2 

Організація 

проведення робіт на 

об’єкті озеленення. 

Особливості догляду 

за насадженнями в 

процесі відновлення 

14 6 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 4.2 

3 

Особливості 

обстеження 

старовинних 

об’єктів садово-

паркового 

будівництва 

14 7 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 4.1 

 
Змістовий модуль 3 43 19 письмове 

опитування 

(тестування) 

- 



1 

Машини для 

збирання опаду та 

сміття 

14 6 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 6.1 

2 

Альпійські горки, їх 

класифікація, 

експлуатація та 

консервація 

14 6 
письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 6.2 

3 

Оцінка стану ґрунтів 

в парках, методи 

поліпшення 

паркових ґрунтів 

15 7 
письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 6.1 

 
Індивідуальне 

завдання 
- - - - 

 

11. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Усне або письмове опитування. Тестування. Підсумковий контроль у вигляді 

екзамену проводиться письмово. 

 

Поточна атестація та самостійна робота  

Екзамен 

 

Сума ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

6% 7% 7% 8% 8% 9% 8% 8% 9%  

30% 

 

100% 20% 25% 25% 

70% 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 

 за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 



12. Методичне забезпечення 

 

1. Мусієнко С. І. Експлуатація садово-паркових об’єктів : конспект лекцій для 

студентів денної форми навчання за спеціальністю 206 – Садово-паркове 

господарство / С. І. Мусієнко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 

– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 96 с. 

https://eprints.kname.edu.ua/52186/ . 

2. Мусієнко С. І. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи 

та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Експлуатація садово-

паркових об’єктів» денної форми навчання спеціальності 206 – Садово-паркове 

господарство / С. І. Мусієнко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 45 с. https://eprints.kname.edu.ua/52187/. 

 

 

13. Рекомендована основна література 

1. Жирнов А. Д. Будівництво і експлуатація садово/паркових об’єктів. 

Навчальний посібник для курсового та дипломного проектування. / Львів, 1999. 

2. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць : Підручник для студ. навч. 

закладів / Львів : Світ, 2005. 456 с. 

 

14. Рекомендована допоміжна література та інформаційні ресурси  
 

1. Закон України. Про благоустрій населених пунктів : офіц. текст : станом 

на 6 верес. 2005 р. Київ : Урядовий кур’єр, 2005. С. 12. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15 

2. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства. Про затвердження «Порядку проведення ремонту та утримання 

об’єктів благоустрою населених пунктів» : Київ, 2003 : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-04  

3. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства Про затвердження збірника «Норми часу (виробітку) на роботи з 

озеленення» : Київ, 2006 : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0027508-04  

4. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства. Про затвердження «Порядку визначення вартості робіт з догляду за 

зеленими насадженнями в Україні». Київ, 2005 : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0958-05  

5. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України. Про затвердження «Правил утримання зелених насаджень 

міст та інших населених пунктів України» : Київ, 2006 : http:// 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06   

6. Наказ Мінжитлокомунгоспу України. Про затвердження «Норм 

матеріальних витрат при утриманні зелених насаджень». Київ, 2008 : 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0340662-08  
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