




1. Мета дисципліни 

Мета – професійна підготовка фахівців з агротехніки вирощування та 

розмноження квіткових культур захищеного та незахищеного ґрунту. Оволодіння 

теоретичними основами створення та утримання газонів з урахуванням сучасних 

досягнень вітчизняної і світової науки, формування практичних навичок по їх 

закладанню, добору видів газонних трав і їх норм висіву, догляду та ремонту 

газонів. 

Завдання дисципліни навчити студентів: 

- застосовувати способи розмноження квіткових рослин; 

- складати проекти озеленення; 

- влаштування різних форм квіткових насаджень; 

-  складання букетів, оформлення кошиків; 

- озеленення приміщень. 

 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки  
 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліну 

«Ботаніка» та передує вивченню дисциплін «Розсадництво та вирощування 

садивного матеріалу».о 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання* 

Методи 

навчання** 

Форми 

оцінювання*** 

Результати навчання за 

дисципліною **** 

ПРН 5. Володіти на 

операційному рівні 

методами 

спостереження, 

опису, ідентифікації, 

класифікації, 

культивування 

декоративних рослин 

та рослинних садово-

паркових угруповань, 

підтримання їх 

декоративності, 

стійкості і 

стабільності в умовах 

комплексної зеленої 

зони міста. 

 

Метод частково-

пошуковий, 

дослідницький, 

самостійна 

робота 

 

Поточне 

оцінювання 

включає усного 

опитування; 

написання 

рефератів, 

письмових робіт, 

тестування. 

 

ПРН 5.1. На основі 

теоретичних знань 

використовувати основні 

принципи квіткового 

оформлення садово-паркових 

об’єктів. 

ПРН 5.2. Використання 

технологічних методів при 

влаштуванні газонів з 

урахуванням класифікацій 

лучних трав’яних рослин. 

ПРН 5.3. На основі 

теоретичних знань 

класифікувати види лучних 

трав’яних рослин. 

ПРН 5.4. Планувати систему 

агротехнічних заходів за 

газонним покривом та його 

оцінка. 

ПРН 5.5. Планувати систему 

агротехнічних заходів за 

квітковими рослинами. 
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ПРН 10. Проектувати 

та організовувати 

заходи з 

вирощування 

садивного матеріалу 

декоративних 

трав’яних та 

квіткових рослин 

відкритого і 

закритого ґрунту та 

формувати об’єкти 

садово-паркового 

господарства 

відповідно до 

сучасних наукових 

методик і вимог 

замовника. 

 

Метод 

тестування,  

написання 

рефератів, 

підготування 

презентацій, 

дискусії. 

Усне та письмове 

опитування. 

Перевірки 

письмових та 

самостійних 

робіт, тестування. 

 

ПРН 10.1. Проектування 

різних квіткових оформлень з 

використанням газонного 

покриву в парках, скверах 

вулицях, бульварах та ін. 

ПРН 10.2. Вирощування 

садивного квіткового 

матеріалу в закритому ґрунту. 

ПРН 10.3. Вирощування 

квіткових рослин у 

відкритому ґрунту 

застосування їх на садово-

паркових об’єктах. 

ПРН 10.4. Визначати строки, 

способи і технологію 

закладання газонів різного 

призначення. 

 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.1. Квітникарство закритого ґрунту  
Модулем передбачено ознайомлення здобувачів вищої освіти із об’єктом, 

предметом, завданнями і методами квітникарства. Морфологічні особливості 

квіткових і декоративно-листяних рослин. Декоративне значення листя, гілок, 

габітусу рослин, квітів, суцвіть, плодів. 

Вивчення характеристик основних кліматичних зон мешкання кімнатних 

рослин та їх географічні райони. Вимог рослин до умов росту в залежності від 

біологічних ритмів розвитку рослини та пори року. Розмноження кімнатних та 

оранжерейних рослин. Посів насіння. Вегетативне розмноження: живцювання, 

ділення кореневища. Класифікацію кімнатних та оранжерейних рослин за 

біологічними особливостями і декоративними властивостями. 

Змістовий модуль 1.2. Квітникарство відкритого ґрунту. 

Даний модуль знайомить з особливостями класифікації квіткових культур за 

виробничими ознаками, методом вирощування, способом застосування, 

походженням, характером росту та строками квітування. Однорічники: 

красивоквітучі, декоративно-листяні, виткі, сухоцвіти, килимові. Класифікація 

дворічних квіткових рослин за строками квітування. Технологія вирощування 

дворічних культур. Строки висіву насіння та підготовка розсади. Багаторічні 

квіткові культури, які зимують у відкритому ґрунті. 

Вивчення стильових типів сучасних квітників при озелененні населених 

місць: регулярний, ландшафтний та змішаний. Елементи ландшафтного та 

регулярного стилів квіткового оформлення. Використання найбільш типових 

квітників при озелененні населених місць. 

Змістовий модуль 1.3. Луківництво і газони.  
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В розрізі модуля вивчаються різні питання. Сучасний стан розвитку 

декоративного луківництва. Сучасна класифікація газонів. Декоративні газони і їх 

особливості (партерні, звичайні, луківні, мавританські, квіткові газони). 

Декоративні луки. Луки спеціального призначення. Зносостійкість газону. Оцінка 

якості газонів. Основні види газонних трав. Газонний дерен та його 

біоморфологічна та функціональна характеристика. Біологічна і технічна оцінка 

якості газонів. Інвентаризація газонів. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 120 30 30 - 60 

Змістовий модуль 1.1. 

Квітникарство закритого грунту 

30 10 8 - 12 

Змістовий модуль 1.2. 
Квітникарство відкритого грунту 

30 10 12 - 8 

Змістовий модуль 1.3. 

Луківництво і газони 

45 10 10 - 25 

Підсумковий контроль 15   - 15 

 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1.1. Квітникарство закритого ґрунту 

Тема 1.1.1. Історія 

розвитку квітникарства 

в нашій країні та за 

кордоном 

1. Квітникарство, луківництво та 

газони як навчальна дисципліна 

професійної підготовки «бакалавр» 

садово-паркового господарства 

2. Історичні аспекти в квітникарстві. 

Символіка квіткової композиції. 

3. Квітникарство як галузь 

рослинництва, його завдання та 

перспективи розвитку 

2 

Тема 1.1.2. 
Класифікація квітково-

декоративних рослин. 

1. Класифікація квіткових рослин у 

закритому грунті. 

2. Класифікація горщикових 

квітково – декоративних рослин. 

2 

Тема 1.1.3. 
Характеристика 

теплиць різної 

виробничої потужності 

1.  Теплично-квіткові комбінати. 

2. Оранжереї. 

3. Парники. 

4. Підвали, сараї, бокси. 

2 

Тема 1.1.4. Добір 1. Промислові культури для 2 
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асортименту для 

вирощування в теплиці 

зрізання. 

2. Способи розмноження 

промислових культур. 

Тема 1.1.5. Вигонка 

квітково – 

декоративних рослин 

1. Методика вигонки рослин. 

2. Сорти рослин для вигонки. 

2 

Змістовий модуль 1.2. 

Квітникарство відкритого грунту 

Тема 1.2.1. 

Квітникарство 

відкритого ґрунту. Типи 

квітково-декоративних 

композицій 

1. Особливості ландшафтних 

квітників. 

2. Особливості регулярних 

квітників. 

2 

Тема 1.2.2. Біологічні 

особливості росту 

однорічників, 

дворічників, 

багаторічників, 

альпінарію та рокарію 

 

1. Красивоквітучі однорічники. 

2. Виткі квіткові рослини та 

сухоцвіти. 

3. Декоративно-листяні 

однорічники. 

4. Характеристика дворічних 

квіткових рослин. 

2 

Тема 1.2.3. Квітникове 

декоративне 

оформлення 

Будова квітників та їх 

організація 

1. Квітник та його складові 

2. Підбір рослин для оформлення 

квітників 

3. Розбивка квітника 

2 

Тема 1.2.4. Квіткові та 

декоративно-листяні 

рослини для 

оздоблення штучних 

водойм та боліт 

1. Водні рослини для посадки. 

2. Водні рослини плаваючи на 

поверхні. 

3. Інші рослини, здатні оселитися в 

умовах перезволоження. 

2 

Тема 1.2.5. Шкідники 

та збудники хвороби у 

квіткових рослин. 

 

1. Основні небезпечні шкідники 

2. Різновидність хвороби та заходи 

боротьби 

3. Хвороби і шкідники тюльпанів 

4. Шкідники і хвороби нарцисів. 

5. Хвороби та шкідники рослин 

закритого ґрунту. Засоби боротьби з 

ними. 

6. Шкідники кімнатних рослин 

2 

Змістовий модуль 1.3.  

Луківництво та газони 

Тема 1.3.1. Вступ. 

Введення в луківництво 

і газонознавство 

1. Визначення луківництва і 

газонознавства. Предмет і завдання 

цих напрямів науки, їх основні 

об’єкти і методи. 

2 
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2. Біологічні основи газонознавства. 

Тема 1.3.2. 
Класифікація і 

значення газонів 

1. Класифікація газонів: партерні, 

садово-паркові, лукові, тимчасові та 

газони спеціального призначення. 

2. Основні вимоги щодо якостей 

газонних трав. Класифікація 

газонних трав. 

2 

Тема 1.3.3. Еколого-

біологічна 

характеристика 

газонних трав 

1. Біологічні особливості основних 

видів газонних трав 

2. Ґрунтопокривні рослини 

2 

Тема 1.3.4. Методичні 

основи та технології 

створення газонів 

1. Методичні основи створення 

газонів. 

2. Технології створення газонів 

2 

Тема 1.3.5. 
Особливості 

облаштування та 

догляду різних видів 

газонів. 

1. Особливості облаштування 

мавританських і спортивних 

газонів. 

2. Бур’яни і способи боротьби з 

ними 

3. Догляд за газонами. 

2 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1.1. Квітникарство закритого ґрунту   
Тема 1.1.1. Класифікація 

декоративних рослин 

захищеного ґрунту 

1. Розподілити квіткові культури 

захищеного ґрунту за 

господарським призначенням 

2. Розглянути класифікацію рослин 

за життєвими формами. Привести 

приклади видів з різних 

таксономічних груп. 

3. Зробити підбір по п’ять видів 

красивоквітучих і декоративно-

листяних рослин для озеленення 

службових приміщень. 

2 

Тема 1.1.2. Лілейні і 

амарилісові захищеного 

грунту 

1. Вивчити найбільш 

розповсюджених квіткових рослин 

захищеного грунту, що належать к 

сімействам лілейних і амарилісових. 

2. Охарактеризовати річний цикл 

розвитку гіпераструма, гемантуса, 

клівії, драцени. 

2 
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3. Розглянути вимоги к умовам 

вирощування в захищеному грунті 

основних декоративних рослин 

сімейства лілейних і амарилісових. 

Тема 1.1.3. Бегонієві та 

геснерієві захищеного грунту 

1. Вивчити найбільш 

розповсюджених в культурі 

захищеного грунту бегоній і 

представників сімейства 

геснерієвих. 

2. Описати умови вирощування у 

захищеному грунті бегонієвих та 

геснерієвих. 

3. Дати рекомендації по 

вирощуванню колекції сенполії з 

використанням штучного 

освітлення. 

2 

Тема 1.1.4. Розмноження 

декоративних рослин 

захищеного ґрунту 

1. Розглянути способи 

вегетативного розмноження 

декоративних рослин захищеного 

ґрунту. 

2. Оцінити маточну рослину на 

придатність живцювання. Вивчити 

необхідні умови успішного 

вкорінення живців. 

3. Провести посів насіння кімнатних 

рослин. Зробити етикетку. 

2 

Змістовий модуль 1.2. Квітникарство відкритого грунту  

Тема 1.2.1. Класифікація 

декоративних рослин 

відкритого ґрунту 

1. Ознайомитись з групуванням 

квіткових рослин по тривалості 

життя. 

2. Виділити життєві форми 

квіткових рослин на основі 

класифікації життєвих форм по І. Г. 

Серебрякову. 

3. Вказати найбільш 

розповсюдженні у квітникарстві 

однорічники і багаторічники 

квітково-декоративні культури. 

2 

Тема 1.2.2. Дворічні квіткові 

рослини відкритого ґрунту 

1. Описати екологічну 

характеристику дворічним 

квітковим рослинам за основними 

показниками. 

2. Скласти графік цвітіння 

дворічників. Охарактеризувати 

декоративні властивості дворічників 

2 
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3. Запропонувати варіанти 

використання дворічників в різних 

видах озеленення. 

Тема 1.2.3. Трав’янисті 

кореневищні багаторічники 

відкритого ґрунту 

1. Вивчити найбільш 

розповсюдженні багаторічники по 

зимостійкості. 

2. Вивчити найбільш світлолюбних 

і тіньовитривалих трав’янистих 

багаторічників. 

3. Особливості трав’янистих 

багаторічників по відношенню к 

ґрунту 

4. Розподілити багаторічники за 

довговічністю і строкам 

експлуатації у квітниках 

2 

Тема 1.2.4. Цибулинні 

багаторічники 

 

1. Вивчити будову пленчатой 

(тюльпан, нарцис) і лускатої (лілія) 

цибулин. Відмітити усі 

морфологічні елементи. 

2. Освоїти розбір цибулин. 

Розподілити цибулинні 

багаторічники по строкам цвітіння. 

3. Вивчити прийоми вирощування 

цибулинних багаторічників 

2 

Тема 1.2.5. Бульбові і 

бульбоцибулині декоративні 

рослини відкритого грунту 

1. Вивчити будову підземних 

органів жоржин і бульбової бегонії. 

Вивчити внутрішню і зовнішню 

будову бульбоцибулині гладіолуса з 

усі морфологічними елементами. 

2. Ознайомитись з садовими 

групами гладіолусів в залежності 

від строків цвітіння, діаметра квітки 

та кольору. 

3. Розібратися з перевагами та 

недоліками бульбових бегоній як 

об’єкта озеленення. 

2 

Тема 1.2.6. Система 

технологічних прийомів 

вирощування квіткових 

культур відкритого ґрунту 

1. Вивчити основні і додаткові 

технологічні прийоми вирощування 

квіткових культур в відкритому 

грунті. 

2. Розібрати алгоритм системи 

добрива квіткових рослин 

3. Вивчити обов’язкові та додаткові 

прийоми догляду за квітковими 

культурами відкритого грунту. 

2 
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Змістовий модуль 3  

Луківництво та газони 

Тема 1.3.1. 

Морфологічні ознаки 

злакових рослин  

1.Вивчити морфологічну будову 

злакових рослин. 

2.Вивчить та описати всі види 

суцвіття злакових рослин. 

3.Визначити значення злакових 

рослин в житті людини. Описати 

використання багаторічних трав в 

озелененні. 

2 

Тема 1.3.2. 

Вивчення декоративних 

сортів злакових культур 

1. Вивчити різновиди злакових 

рослин за сортами та особливостями 

вирощування. 

2. Вивчити засухостійкі злакові 

рослини і описати їх за 

біологічними властивостями. 

3. Використання злакових рослин в 

озелененні. 

2 

Тема 1.3.3.  Асортимент 

важливіших трав’яних 

рослин для створення газонів 

1. Вивчити рослини, що 

використовуються для створення 

газонів. 

2. Вивчити класифікацію газонів та 

їх склад. Дати характеристику всім 

видам газонів та зазначити їх 

особливості використання у 

ландшафтному проєктуванні 

3. Описати етапи проведення оцінки 

газонного покриття. Вивчити 

технологію оцінювання показників 

якості дернини - її товщина. 

2 

Тема 1.3.4. 

Технологічні особливості 

створення газонів. 

1. Визначення оптимальних термінів 

та способів створення різних типів 

газонів.  

2. Вивчення норм висіву газонних 

трав та технології їх сівби. 

3.  Особливості створення 

спортивних газонів. 

2 

Тема 1.3.5. 

Сучасні методи догляду за 

декоративними, спортивними 

та спеціальними газонами. 

1. Вивчити особливості догляду за 

різними типами газонів 

(декоративними, спортивними та 

спеціальними). 

2. Вивчити основні агротехнічні 

заходи по догляду за газонами 

(система удобрення газонних трав, 

мульчування). 

2 
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8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено навчальним планом. 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Основними методами контролю є: 

Поточний контроль. 

- усне і письмове опитування проводиться на кожному занятті;  

- оцінювання письмових практичних робіт;  

- практична перевірка умінь і навичок під час практичних занять;  

- оцінювання доповідей і презентацій з самостійно вивчених тем; 

-  самоконтроль і самооцінка;  

- тестування на базі платформи moodle після вивчення кожного змістовного 

модуля. 

- підсумковий контроль – диференційований залік у формі тесту на базі 

платформи moodle. 

Оцінювання проводиться за накопичувальною системою у чотири етапи: 

результати трьох змістовних модулів та підсумковий контроль у формі 

диференційованого заліку. Оцінка за змістовий модуль є сумою набраних студентом 

балів за поточну роботу, виконання практичних і самостійних завдань. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
 Максимальна кількість балів 

усього практ. сам. роб. мод. тест 

МОДУЛЬ 1 100    

Змістовий модуль 1.1 20 8 2 10 

Змістовий модуль 1.2  25 12 3 10 

Змістовий модуль 1.3  25 15 - 10 

Підсумковий контроль 30 - -  

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю  
Розподіл 

балів* 

Змістовий модуль 1.1 20 

Практичне завдання 1.1.1. «Класифікація декоративних рослин 

захищеного ґрунту» (презентація) 

2 

Практичне завдання 1.1.2. «Лілейні і амарилісові захищеного грунту» 

(письмова робота) 

2 

Практичне завдання 1.1.3. «Бегонієві та геснерієві захищеного 

грунту» (письмова робота) 

2 

Практичне завдання 1.1.4. «Розмноження декоративних рослин 

захищеного ґрунту» (письмова робота) 

2 
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Завдання для самостійної роботи 1.1.1. «Зробити презентацію на тему 

«Вивчення різних видів рослин» (презентація) 

2 

Модульний тест ЗМ 1 10 

Змістовий модуль 1.2 25 

Практичне завдання 1.2.1. «Класифікація декоративних рослин 

відкритого ґрунту» (письмова робота) 

2 

Практичне завдання 1.2.2. «Дворічні квіткові рослини відкритого 

ґрунту» (письмова робота) 

2 

Практичне завдання 1.2.3. «Трав’янисті кореневищні багаторічники 

відкритого ґрунту» (письмова робота) 

2 

Практичне завдання 1.2.4. «Цибулинні багаторічники» (письмова та 

графічна робота) 

2 

Практичне завдання 1.2.5. «Бульбові і бульбоцибулині декоративні 

рослини відкритого грунту» (письмова та графічна робота) 

2 

Практичне завдання 1.2.6. «Система технологічних прийомів 

вирощування квіткових культур відкритого ґрунту» (письмова 

робота) 

2 

Завдання до самостійної роботи 1.2.1. «Розробити ескіз квіткового 

оформлення» (графічна робота) 

3 

Модульний тест ЗМ 2 10 

Змістовий модуль 1.3 25 

Практичне завдання 1.3.1. «Морфологічні ознаки злакових рослин» 

(письмова робота) 

2 

Практичне завдання 1.3.2. «Вивчення декоративних сортів злакових 

культур» (письмова робота) 

2 

Практичне завдання 1.3.3. Асортимент важливіших трав’яних рослин 

для створення газонів (письмова робота) 

4 

Практичне завдання 1.3.4. «Технологічні особливості створення 

газонів» (письмова робота) 

4 

Практичне завдання 1.3.5. «Сучасні методи догляду за 

декоративними, спортивними та спеціальними газонами» (письмова 

робота) 

3 

Модульний тест ЗМ 3. 10 

Підсумковий контроль – диференційований залік 30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Практичне питання 1 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 
зараховано 

82-89 добре 
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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 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
 

Методичне забезпечення 

1. Колєнкіна, М.С. (2020) Квітникарство: конспект лекцій для студентів денної 

форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 206 – 

Садово-паркове господарство. https://eprints.kname.edu.ua/56238/ 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

1. Лаптев, А.А. Газоны / А.А. Лаптев. - Киев: Наукова думка, 1983.-176 с. 

https://www.twirpx.com/file/2281195/ 

2. Лазарев Н.Н. Газоноводство : <учебное пособие>* / Н. Н. Лазарев, А. И. 

Головня, В. А. Васильева. - Москва : РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 2012. - 88с. 

https://pgsha.ru/export/sites/default/faculties/agrotech/agrotech_files/2_gazon

ovedenie.docx 

3. Тюльдюков, В.А. Газоноведение и озеленение населенных территорий / 

В.А.,Тюльдюков,  И.Б. Кобозев,  Н.В. Парахин. - М.: КолосС, 2002.-264 с. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001838706 

4. Хессайон, Д.Г. Все о газонах / Д.Г. Хессайон. - М.: Кладезь, 2006.-128 с. 

https://www.twirpx.com/file/106078/ 

5. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць. – Львів: Світ, 2008. – 456 

с. 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo/article/download/10434/9

170 

6. Т. Г. Гузенко, М. Т. Ганжа, И. Ю. Котова, Э. П. Шарапова Декоративное 

садоводство и садово-парковое строительство: Справ. Пособие – К.: 

Будівельник, 1985. – 182 с. 

http://ifagrarncol.at.ua/asylabus/SP/metodichni_vkazivki_do_vikonannja_kurs

ovoji_roboti.pdf 

7. Косаревский И. А. Композиция городского парка: Научно-

исследовательский институт теории, истории и перспективных проблем 

советской архитектуры / Изд. 2-е. – К.: Будівельник, 1977. – 140 с. 

https://www.twirpx.com/file/1830126/ 

8. Кассанелли Н. Цветники, клумбы, цветочные бордюры / Наталия 

Кассанелли. – Х. – ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»: 

Белгород, 2012. – 192 с., ил. https://www.twirpx.com/file/854244/ 
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Обладнання,  устаткування, програмні продукти 
 

Обладнання: аудиторії, оснащені проекторами і комп’ютерами. 

Устаткування: зразки рослин. 
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 2020-2021 навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 
 

Повна назва навчальної дисципліни  

КВІТНИКАРСТВО, ЛУКІВНИЦТВО ТА ГАЗОНИ 
вид дисципліни, шифр за ОП обов’язкова ОК 40  

семестр 5 семестр 

кількість кредитів ЄКТС 6 кредитів ЄКТС 

форма підсумкового 

контролю 

диференційований залік 

мова викладання, навчання 

та оцінювання 

українська  

кафедра лісового та садово-паркового господарства 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

спеціальність 206 «Садово-паркове господарство» 

освітня програма  «Садово-паркове господарство» 

форма навчання денна  

 

 

Завідувач кафедри лісового та садово-паркового господарства 
 яка забезпечує викладання дисципліни 

«____»____________ 2020 року  ___________________  (Олексійченко Н.О.) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 

 

Гарант освітньої програми  

«____»____________ 2020 року  _________________ Гатальська Н.В. 
                                                                                                                                          підпис                         прізвище та ініціали 
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