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1. Мета дисципліни – полягає у формуванні комплексного підходу до розробки організації, 

планування та експлуатації садово-паркових об’єктів різного функціонального призначення.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати – основні відомості про архітектурно-планувальну структуру садово-паркових об’єктів у 

міському середовищі; особливості технічної експлуатації СПО;  теоретичні основи та методики 

проведення польових та камеральних робіт на різноманітних об’єктах садово-паркового 

призначення; зміст діючих нормативів з організації, планування та експлуатації міського 

середовища; методи розроблення технологічних карт по догляду за об’єктами з благоустрою. 
2. Вміти: на професійному рівні здійснювати комплексний аналіз садово-паркових об’єктів різного 

функціонального призначення; розробляти оптимальні архітектурно-планувальні рішення 

ландшафтних об’єктів відповідно до їх цільового призначення; підбирати асортимент рослин 

згідно особливостей та специфіки територій благоустрою; користуватись діючими нормативними 

матеріалами під час розробки, організації та експлуатації територій СПО; застосовувати  елементи 

благоустрою, що відповідають експлуатаційно-технічним вимогам ландшафтних об’єктів.  

3. Володіти термінологією та основними поняттями з благоустрою територій різного 

функціонального призначення, основними положеннями щодо правил утримання зелених 

насаджень, особливостями ландшафтної організації об’єктів різного функціонального 

призначення, а також комплексом знань суміжних дисциплін таких, як ландшафтна архітектура, 

озеленення населених місць, дендрологія тощо. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Специфіка організації, планування та експлуатації СПО різного 

функціонального призначення» відноситься до обов’язкових навчальних дисциплін. Вона 

покликана сформувати у студентів комплексне уявлення щодо архітектурно-просторової 

організації  садово-паркових об’єктів різного функціонального призначення та їх експлуатації. У 

ній викладено питання, що стосуються професійного підготування фахівців садово-паркового 

профілю з питань створення комфортного міського середовища на садово-паркових об’єктах 

різного функціонального призначення.  
  
4. Завдання (навчальні цілі):  

Згідно з вимогами  Стандарту вищої освіти України другий (магістерський) рівень вищої освіти, 

галузь знань  20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 206 Садово-паркове господарство 

дисципліна забезпечує набуття студентом таких компетентностей: 

інтегральної: 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері садово-паркового господарства та у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій за невизначених 

умов та вимог.  

загальних: 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проектами.  

спеціальних (фахових, предметних): 

ФК3. Здатність проектувати та реалізовувати заходи з інженерної підготовки території, 

будівництва, благоустрою, озеленення і утримання об'єктів садово-паркового господарства, 

об'єктів культурної спадщини та девастованих ландшафтів.  

ФК4. Здатність до управління об'єктами садово-паркового господарства, їх функціонального 

використання, охорони, захисту та організації робіт з урбомоніторингу і інвентаризації об'єктів 

садово-паркового господарства, об'єктів культурної спадщини. 

ФК6. Здатність організовувати і здійснювати державний контроль і нагляд за дотриманням правил 

утримання об'єктів садово-паркового господарства, об'єктів культурної спадщини. 
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ФК7. Здатність оцінювати розмір шкоди, заподіяної об'єктам садово-паркового господарства та 

об'єктам культурної спадщини при порушенні природоохоронного або містобудівного 

законодавства.  

ФК8. Здатність проводити оцінку виробничих і невиробничих витрат на забезпечення якості, 

здійснювати технічний контроль, авторський нагляд за виробничою і проектною діяльністю в 

галузі садово-паркового господарства. 

ФК10. Здатність здійснювати технічні розрахунки в проектах, техніко-економічне обґрунтування і 

функціонально-вартісний аналіз ефективності проектованих заходів.  

ФК11. Здатність прогнозувати наслідки, знаходити ефективні рішення в плануванні і реалізації 

проектів з урахуванням наявних обмежень.  

ФК15. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах вищої та фахової передвищої освіти, 

навчати співробітників інноваційної діяльності та здійснювати просвітницьку природоохоронну 

діяльність серед населення.  

Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 

комплексних знань з особливостей організації, планування та експлуатації СПО різного 

функціонального призначення.  

Зокрема, що стосуються організації, планування та  експлуатації  міських об’єктів:  

на відкритих просторах; у межах громадських центрів та житлових територій; поблизу лікарень 

та реабілітаційних центрів; на територіях транспортних та туристичних маршрутів, а також 

вуличних розв’язок; 

у парках, малих садах, заміських ландшафтно-рекреаційних територіях, санітарно-захисних 

зонах промислових підприємств та інших земельних площах загального чи спеціального 

призначення. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  

4. автономність та відповідальність) 

Форми  

(та/або методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати – основні відомості щодо архітектурно-

планувальної структури садово-паркових об’єк-

тів у міському середовищі; особливості технічної 

експлуатації СПО; теоретичні основи та мето-

дики проведення польових та камеральних робіт 

на об’єктах садово-паркового призначення; зміст 

діючих нормативів з організації, планування та 

експлуатації міського середовища; методи 

розроблення технологічних карт по догляду за 

об’єктами з благоустрою. 

лекції,  

практичні роботи, 

 самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота з  

теми 1-7, 

Індивідуальне 

розрахункове 

завдання  

25 

2.1 Вміти: на професійному рівні здійснювати комп-

лексний аналіз садово-паркових об’єктів різного 

функціонального призначення; розробляти опти-

мальні архітектурно-планувальні рішення на  ла-

ндшафтні об’єкти різного цільового призначення; 

підбирати видовий склад рослин згідно специфіки 

територій благоустрою; користуватись чинною 

нормативною документацією, що стосується 

СПО; застосовувати елементи благоустрою, що 

відповідають експлуатаційно-технічним вимогам  

лекції,  

практичні роботи, 

 самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота з  

теми 8-13, 

Індивідуальне 

розрахункове 

завдання 

25 

3.1 Володіти термінологією та основними понят-

тями з благоустрою територій різного функціо-

нального призначення, основними положеннями 

щодо правил утримання зелених насаджень, 

особливостями ландшафтної організації об’єктів 

різного функціонального призначення, а також 

комплексом знань суміжних дисциплін таких, як 

ландшафтна архітектура,  дендрологія тощо. 

лекції,  

практичні  роботи, 

 самостійна робота 

Індивідуальні 

розрахункові 

завдання з  

теми 1-7 

25 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 2.1 3.1 4.1 

ПР1. Обґрунтовувати технологічні процеси інженерної підготовки території, 

будівництва і утримання об'єктів садово-паркового господарства.  + + + + 

ПР4. Оцінувати економічну ефективність пропонованих процесів.  + + + + 

ПР5. Пропонувати та організовувати еколого-біологічні та технологічні 

заходи створення та утримання об'єктів садово-паркового господарства, 

природних і культурних ландшафтів.  
+ + + + 

ПР6. Планувати й організовувати роботи з інженерної підготовки території, 

будівництва і утримання об'єктів садово-паркового господарства природних і 

культурних ландшафтів. 
+ + + + 

 

7. Схема формування оцінки.  

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота з  теми 1-7: РН 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 -30 балів/15 балів 

2. Модульна контрольна робота з теми 8-13: РН 1.1, 2.1, 3.1, 4.1  - 30 балів/15 балів 

3. Індивідуальне розрахункове завдання з теми 1-7: РН 1.1, 2.1, 3,1, 4.1  - 14 балів/7 балів 

4. Індивідуальне розрахункове завдання з теми 8-13: РН 1.1, 2.1, 3.1, 4.1  - 14 балів/7 балів 

5. Наявність конспекту лекцій тем з модулів 1 та 2: РН 1.1, 2.1, 3.1, 4.1  - 12 балів/ 6 балів  
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума результатів усіх форм семестрового оцінювання. 

Студент отримує залік лише за умови успішного виконання завдань 2 модульних контрольних робіт (по 

кожній не менше 50 % правильних відповідей) та індивідуального розрахункового завдання (не менше 

50 % правильних відповідей).  
 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з модулів 1 і 2 

відповідно. Оцінювання індивідуального розрахункового завдання проводиться на останньому 

практичному занятті. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

4.1. Вирішувати й виконувати поставлені завдання з 

організації, планування та експлуатації СПО 

об’єктів, здійснювати їх інформаційне, методич-

не і матеріальне забезпечення. Розробляти 

окремі види проектної документації - положення, 

інструкції, що стосуються СП об’єктів 

лекції,  

практичні  роботи, 

 самостійна робота 

Індивідуальні  

розрахункове 

завдання з  

теми 8-13 

25 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій і практичних занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Модуль 1  «Архітектурно-просторова організація міських об’єктів різного 

функціонального призначення» 

1 

Відкриті простори в формуванні міського 
середовища 2   

Конфігурація відкритих просторів  2  

Ергономічні та композиційні вимоги до рішення 
садово-паркових споруд   5 

2 

Громадські центри  2   

Закордонний досвід формування зелених 
насаджень різного функціонального 
призначення у межах населених пунктів  

  5 

3 

Житлові території 2   

Організація території шкіл та дошкільних 
закладів 

 2  

Санітарно-гігієнічні вимоги до житлової 
забудови  

  5 

4 

Організація території лікарень і реабілітаційних 
центрів 

2   

Планувальне та конструктивне вирішення 
майданчиків різного призначення 

  5 

5 

Транспортні території 2   

Прийоми озеленення вздовж смуг відведення 
автомобільних доріг  

 2  

Основи організації транспортного і пішохідного 
руху в місті 

  5 

6 
Туристичні території   2   

Види дорожніх покриттів    5 

7 

Планувальне та конструктивне вирішення 
транспортих магістралей, розв’язок і вулиць 

2   

Малі архітектурні форми на територіях різного 
функціонального призначення  2  

Планувальне та конструктивне вирішення  
проїздів і пішохідних зв’язків 

  5 

Модуль 2   «Архітектурно-просторова організація територій рекреаційного, 
промислового та спеціального призначення» 

8 
Парки 2   

Спеціалізовані парки   5 

9 

Парки розваг і атракціонів 2   

Дитячі парки та ігрові комплекси  2  

Ознайомлення із меморіальними садами і 

парками 
  6 
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1 2 3 4 5 

10 
Малі сади 2   

Малі сади на землях України   6 

11 

Заміські ландшафтно-рекреаційні території 2   

Ландшафтно-рекреаційне облаштування зелених 

зон міст 
 2  

Організація та планування об’єктів різного 

рекреаційного призначення  
  6 

12 

Організація територій промислового 

призначення 
2   

Композиційні прийоми забудови і ландшафтної 

організації на об’єктах промислового 

призначення 

  6 

13 

Особливості озеленення санітарно-захисних зон 

промислових (виробничих) майданчиків  
2   

Планування зелених насаджень у санітарно-

захисних зонах підприємств 
 2  

Озеленення індустріальних пустирів   6 

14 
Організація територій на кладовищах  2   

Методи озеленення місць поховань   6 

 ВСЬОГО 28 14 76 
*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 120 год, в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 28 год. 

Практичних занять – 14 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 76 год. 
 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (базові) 

1. Бакутис В. Э., Бутягин В. А., Лунц Л. Б. Инженерное благоустройство городских территорий. 

Москва : Стройиздат, 1971. 222 с. 

2. Балакшина Е.С. Благоустройство территории жилой застройки. Москва : Изд-во литературы 

по строительству, 1969. 192 с. 

3. Балакшина Е. С. Внешнее благоустройство микрорайона. Москва : Издательство литературы 

по строительству, 1964. 176 с. 

4. Болотова М. Н. и др.  Благоустройство промышленных предприятий. Москва : Стройиздат, 

1973. 149 с.    

5. Горохов В. А. Городское зеленое строительство : Учеб. пособие для вузов. Москва : 

Стройиздат, 1991. 416 с.  

6.   Горохов В. А., Расторгуев О. С. Инженерное благоустройство городских территорий и 

населенных мест. Москва : Стройиздат, 1994. 457 с.   

7. Гостев В. Ф, Юскевич Н. Н. Проектирование садов и парков. Москва : Стройиздат, 1991. 340 

с.   

8.  Нефедов В. А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды. СПб. : Санкт-Петербург, 2002. 

295 с. 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9. Николаевская И. А. Благоустройство городов. Москва : Высшая школа, 1990. 160 с.   

10. Николаевская И. А. Благоустройство территорий. Москва : Академия, 2002.  272 с.    

11. Саймондс Дж. Ландшафт и архитектура. Москва : Стройиздат. 1965.  193 с. 

12. Северин С. И. Комплексное озеленение в благоустройстве городов.  Киев, “Будівельник”, 

1975. 232 с.       

 
Додаткові: 
13. Атаманюк Ю. А., Костюченко Л. Л. Озеленение санитарно-защитных зон. Киев : 

Будивельнык, 1981. 65 с.  

14. Боговая И. О. и др. Озеленение населенных мест: Учеб. пособие для вузов. Москва : 

Агропромиздат, 1990. 239 с.    

15. Благоустройство городов / З. И. Александровская, Е. М. Букреев, Я. В. Медведев, 

Н. Н. Юскевич. Москва : Стройиздат, 1984. 341 с.    

16. Бутягин В. А. Планировка и благоустройство городов: Учебник для вузов. Москва: 

Стройиздат, 1974. 381 с.  

17. Вергунов А. П. и др. Ландшафтное проектирование: учеб. для вузов специальности 

“Архитектура”. Москва : Стройиздат, 1991. 240 с.   

18. Горохов В. А. Городское зеленое строительство: Учеб. пособие для вузов. Москва : 

Стройиздат, 1991. 416 с.    

19. Губіна М. В. Формування житлової забудови в містах. Київ, 1994. 136 с.  

20.   Денисов В. Н., Лукмано Х. Н. Благоустройство территорий жилой застройки. СПб. : 

МАНЭБ, 2006.  224 с.  

21. Лейкина Д. К. Ландшафтная организация промышленных узлов. Москва : Стройиздат, 1984. 

115 с.  

22.   Лунц Л. Б. Городское зеленое строительство: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и перераб. 

Москва : Стройиздат, 1974.  275 с.  

23.   Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий / Владимиров В. В., 

Давидянц Г. Н., Расторгуев О. С., Шафран В. Л. Москва : Архитектура-С, 2004. 240 с.  

 

Нормативні: 

ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»; 

ДБН В.2.2-5-2011 «Благоустрій територій»;   

ДБН В.2.5.-28-2006 «Природне та штучне освітлення»;  

ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»; 

ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів»; 

ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки і споруди. Основні положення»; 

ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я»; 

ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди»; 

ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

 

10. Інформаційні ресурси 
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1. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 
України : наказ М-ва будівництва, архітектури та житлово-комунального госп-ва України, 10 
квіт. 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0880- 
06 . – Заголовок з екрана. 
2. Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених 
пунктах України : наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики 
України, 24 груд. 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0182-02 . – Заголовок з екрана. 
 

11. INTERNET-ресурси: 
 

1. http://www.google.com.ua/ 

2. uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет-портал  

3. http://dklg.kmu/gov/ua/ – Державне агенство лісових ресурсів України 

4. http://www.nbuv. Gov.ua/ − Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського 

5. http://www.springerlinr.com/home/main/mpx – база даних журналів, книг, довідкових матеріалів  
 

http://dklg.kmu/gov/ua/
http://www.springerlinr.com/home/main/mpx

