
 

 



 

 



 

1. Мета освітнього компоненту – закріпити у здобувача освіти навичок проведення 

наукових та проектних досліджень з ландшафтного дизайну урбанізованих територій, 

організації та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства та ландшафтів 

антропогенного походження, організації праці на профільних підприємствах. 

 

2. Попередні вимоги до опанування освітнього компоненту: 

1. Успішне опанування науково-теоретичним та практичним матеріалом навчальних 

дисциплін "Хімія з основами агрохімії", "Грунтознавство та грунтова мікробіологія", 

“Квітникарство з основами аранжування”, "Урбоекологія та фітомеліорація", “Фітооптимізація 

антропогенно змінених ландшафтів”, “Газонознавсто”, “Сучасні технології ландшафтного 

проектування”, «Сучасні технології вирощування рослин в умовах водозабезпечення міст» , 

«Урбомоніторинг та облік зелених насаджень» тощо. 

2. Знання теоретичних основ ботаніки, фізіології та біохімії рослин, імунітету рослин, 

селекції рослин тощо. 

3 Знання базових принципів основних методів захисту рослин та боротьби зі шкідниками та 

збудниками хвороб декоративних рослин.  

4. Знання сучасних технологій вирощування рослин в умовах водозабезпечення міст, основ 

урбомоніторингу та обліку зелених насаджень, інженерної та комп’ютерної графіки.  

5. Володіння базовими навичками ландшафтної архітектури та графіки з метою вирішення 

конкретної науково-практичної задачі в аграрних науках.  

6. Володіння базовими навичками проведення аналітичної оцінки результатів досліджень, що 

проводяться в аграрних науках та/або у садово-парковому господарстві для вирішення 

конкретної науково-практичної задачі.  
 

3. Анотація освітнього компоненту: 
 

Виробнича практика – обов’язковий компонент освітньо-професійної програми 

«Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища», спрямований на набуття здобувачем 

освіти професійних, спеціальних фахових компетентностей, необхідних для вирішення 

науково-теоретичних, науково-дослідних та прикладних задач аграрних наук відповідними 

методами.  

Під час виробничої практики студент повністю або частково виконує функціональні 

обов’язки працівника відповідного фаху і рівня та вирішує реальні завдання. Структура 

виробничої практики залежить від змісту практичного навчання за певним професійно-

орієнтованим блоком і забезпечує виконання основних професійних функцій тих посад, на 

які може претендувати студент після здобуття відповідного освітнього ступеня.  

 

Виробнича переддипломна практика здійснюється з урахуванням компетентностного підходу 

на базах практики Інституту (Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна, Канівський природний 

заповідник), на базі НДУ НАНУ (ботанічні сади та дендрологічні парки), на профільних 

державних, комунальних та приватних підприємствах, в ландшафтних фірмах та тепличних 

господарствах, на об’єктах ландшафтного будівництва, в садових центрах та розсадниках, на 

об’єктах садово-паркового господарства КП «Київзеленбуду» та «Укрзеленбуду», з якими 

заключені договори щодо проходження студентами виробничої переддипломної практики, 

виконання кваліфікаційних робіт (керівництво здійснюється співробітниками відповідних 

установ).  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 
 

1) оволодіння здобувачами освіти сучасними методами, формами організації та знаряддями 

праці в галузі їх майбутньої професії; 2) формування у здобувачів освіти професійних умінь і 

навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і 

виробничих умовах; 3) виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо 

їх застосовувати в практичній діяльності; 4) розвиток навичок науково-дослідної роботи і 



 

вирішення прикладних завдань; 5) формування навичок роботи в команді; 6) підвищення 

здатності до працевлаштування; 7) отримання здобувачем освіти досвіду роботи, необхідного 

для присвоєння професійної кваліфікації.  

 
  

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 

(восьмий рівень НРК України), галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 

спеціальність 206 «Садово-паркове господарство») освітній компонент забезпечує набуття 

студентами 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: 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

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

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації;  

фахових: 

ФК2. Здатність проводити оцінку економічної ефективності та інноваційно-технологічних 

ризиків при впровадженні нових технологій при вирощуванні посадкового матеріалу; 

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

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

об'єктів культурної спадщини та девастованих ландшафтів; 

ФК5. Здатність складати кадастри зелених насаджень;  

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 проєктах, техніко-економічне 

обґрунтування і функціонально-вартісний аналіз ефективності проєктованих заходів;  

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

реалізації проєктів з урахуванням наявних обмежень;  

ФК13. Здатність планувати та здійснювати збір, обробку, аналіз і систематизацію науково-

технічної інформації з теми дослідження, обирати методики і засоби розв’язання складних 

задач професійної діяльності;  

ФК14 Здатність до отримання нових знань та проведення прикладних досліджень в галузі 

садово-паркового господарства, узагальнення та систематизації отриманої інформації.  

 

 

5. Результати навчання за освітнім компонентом: 
 

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 

 Знати 

1.1 Сфери застосування сучасних 

технологій ландшафтного 

проєктування та світові тенденції 

та іновації в ландшафтному 

дизайні та озелененні 

урбосередовищ.  

Консультації 

наукового 

керівника 

Звіт за практикою, 

підготовка доповіді / 

презентації, 

публічний захист 

практики 

10 

1.2 Особливості сучасних підходів 

для дослідження ландшафтів 

Консультації 

наукового 

Звіт за практикою, 

підготовка доповіді / 

10 



 

природного та антропогенного 

походження.  

керівника презентації, 

публічний захист 

практики 

1.3 Методи та методичні прийоми 

наукових та проєктних 

досліджень, що проводяться в 

умовах урбанізованого 

середовища для вирішення 

конкретних науково-практичних 

задач, а також методи організації 

та експлуатації об'єктів садово-

паркового господарства та 

антропогенно змінених 

ландшафтів. 

Консультації 

наукового 

керівника 

Звіт за практикою, 

підготовка доповіді / 

презентації, 

публічний захист 

практики 

10 

 Вміти 

2.1 Планувати та проводити проєктні 

дослідження для вирішення 

конкретної науково-практичної 

задачі.  

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою, 

підготовка доповіді / 

презентації, 

публічний захист 

практики 

10 

2.2 Модифікувати та адаптувати 

вихідні протоколи методів для 

вирішення конкретної 

дослідницької задачі. 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою, 

підготовка доповіді / 

презентації, 

публічний захист 

практики 

10 

2.3 Працювати із графічними 

редакторами та програмно-

технічними розрахунками в 

проєктуванні, порівнювати та 

інтерпретувати отримані 

результати. 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою, 

підготовка доповіді / 

презентації, 

публічний захист 

практики 

10 

 Комунікація 

3.1 Працювати у групі, організовувати 

роботу для проведення 

експерименту. 

Самостійна 

робота за місцем 

проведення 

практики 

Звіт за практикою, 

підготовка доповіді / 

презентації, 

публічний захист 

практики 

10 

3.2 Представляти результати 

дослідження у формі доповідей з 

використанням сучасних 

технологій, коректно вести 

дискусію. 

Самостійна 

робота 

Підготовка доповіді / 

презентації, 

публічний захист 

практики 

15 

 Автономність 

4.1 Орієнтуватися в принципових 

питаннях садово-паркового 

господарства; проводити підбір та 

аналіз сучасної літератури за 

певним напрямком, 

використовувати її, а також 

програми обробки даних для 

планування, отримання й аналізу 

результатів власної науково-

Самостійна 

робота 

Підготовка доповіді / 

презентації, 

публічний захист 

практики 

15 



 

дослідної і науково-технічної 

роботи. 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 

ПР2. Організовувати та здійснювати роботи 

з урбомоніторингу і інвентаризації на 

об'єктах садово-паркового господарства, 

природних і культурних ландшафтів та 

складання кадастру зелених насаджень. 

+  + + + + + + + 

ПР9. Презентувати результати виконаних 

досліджень в галузі садово-паркового 

господарства фахівцям і нефахівцям. 

  + +  + + +  

ПР10. Розробляти проєкти об’єктів 

озеленення, садово-паркового господарства 

та ландшафтної архітектури; розробляти 

проєкти реставрації та реконструкції 

об’єктів озеленення, культурної спадщини; 

проєктувати зимові сади в інтер’єрах 

офісних і житлових будівель, озеленення 

покрівель, оранжерейні і тепличні 

комплекси. 

+ + + + + + + + + 

ПР11. Проєктувати території площ, 

магістралей і вулиць, пішохідних зон, смуг 

відведення лінійних об'єктів, зон заміського 

відпочинку і туризму, лісопарків, територій 

лікарняних комплексів і курортів, санітарно-

захисних зон, меліоративних деревних 

насаджень, реабілітації порушених 

ландшафтів техногенних територій. 

+ + + + + +   + 

ПР12. Створювати об’єкти озеленення 

різного призначення та підбирати комплекс 

робіт по догляду за рослинами у 

насадженнях. 

+ + + + + +  + + 

ПР13. Організовувати навчально-

пізнавальну діяльність студентів. 
+ + +    + + + 

ПР16. Організувати і планувати науково-

дослідну роботу в галузі садово-паркового 

господарства, природних і культурних 

ландшафтів. 

    +    + 

ПР17. Збирати, обробляти, аналізувати і 

систематизувати науково-технічну 

інформацію з тематики дослідження, 

висувати і перевіряти наукові гіпотези, 

обирати оптимальні методи, методики та 

засоби дослідження, робити та 

аргументувати висновки за результатами 

    + +  + + 



 

досліджень. 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Оцінка виконання програми практики : РН 1.1 -3.1., 4.1.– 60 балів / 30 балів 

2. Захист звіту про практику: РН 3.2., 4.1. – 40 балів / 20 балів 
 

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): диференційований залік 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено диференційований залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно 

оціненими результатами навчання протягом семестру. Оцінки нижче мінімального 

порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є оформлення згідно встановлених вимог щоденника практики, підготовка та 

оформлення звіту по практиці (згідно встановлених вимог), отримання оцінки виконання 

студентом усіх передбачених програмою практики завдань від керівника практики, захист 

звіту про практику. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 



 

7.2. Організація оцінювання:  

Оцінювання виконання програми практики (виконання студентом усіх передбачених 

програмою практики завдань, оформлення щоденника практики, підготовки та оформлення 

звіту згідно вимог, оцінювання практики її керівником) проводиться наприкінці або по 

закінченні практики із урахуванням науково-методичної специфіки професійно-

орієнтованого блоку. Захист звіту про практику проводиться перед комісією за участю 

керівника практики від кафедри наприкінці або по закінченні практики із урахуванням 

науково-методичної специфіки професійно-орієнтованого блоку (оцінюється доповідь та 

презентація, логічність та коректність викладання, відповідність меті та завданням 

практики, обґрунтування обраної теми, аргументованість відповідей на запитання).  

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

8. ССттррууккттуурраа    ооссввііттннььооггоо  ккооммппооннееннттуу  

 

№ 

п/п 
Номер і назва  виду роботи 

Кількість годин 

Самостійна робота 

 

1 
Виконання студентом усіх передбачених 

програмою практики завдань 
78 

2 Оформлення щоденника практики 2 

3 Підготовка та оформлення звіту практик 8 

4 Захист звіту про практику 2 

 ВСЬОГО 90 

 

Загальний обсяг  90 год., в тому числі: 

Самостійна робота –  90 год. 



 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 
1. Войцицький А.П Урбоекологія: підручник / А.П. Войцицький, В.В. Мойсієнко, А.П. 

Клюйко, С.Б. Шваб, О.Г. Скорий. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – 264 с. 

2. Давиденко  В.  А.  Ландшафтна  екологія:  Навчальний  посібник /В. А. Давиденко, Г. 

О. Білявський, С. Ю. Арсенюк. – К.: Лібра, 2007. – 280 с. 

3. Гродзінський О.М. Основи ландшафтної екології. – К.: Либідь, 1993. 

4. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць / В.П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2005. – 

456 с. 

5. Савосько В.М. Меліорація та фіторекультивація земель. Навчальний посібник. – 

Кривий Ріг:, 2011. – 288 с. 

6. Урбоекологія та фітомеліорація: навчальний посібник / Л.М. Філіпова,А.П. Стадник, 

В.В. Мацкевич та ін. – Біла Церква, 2018. – 214 с. 

7. Фітооптимізація техногенних ландшафтів / С. П. Швіндлерман, Д. Я. Зацепіна [и др.] ; 

Донец. держ. ун-т. Каф. ЮНЕСКО "Екологія техног. регіону" (секція біоекології). Каф. 

ботаніки та екології. - Донецьк : [б. и.], 1999. - 275 с. . 

Додаткова література: 

Боговая И.О., Теодорский В.С. Озеленение населенных мест. Лань, 2012. –240 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3905/.  

Кругляк В. В., Урбоэкология и мониторинг среды / Кругляк В. В., Картащова  Н.  П. ч.2.  

Воронеж:  ВГЛТА,  2010. 

Попова О. С., Попов В. П., Харахонова Г. У. Древесные растения лесных, защитных и 

зеленых насаждений. – М., 2010. – 192 с. [Электронный ресурс]. Эбс «Лань». Сайт: 

http://e.lanbook.com/books  

Горышина,  Т.  К.  Растения  в  городе:  монография  /  Горышина  Т. И. - Л.: Изд-во Ленингр. 

Ун-т,  1992. – 152 с.  

Сергейчик, С. А. Растения и экология / С. А. Сергейчик. – Минск: Изд-во Ураджай, 1997. – 

223 с.  

Петункина, Л. О.  Фитооптимизация урбосреды:  учебное пособие,  УЭИ  / Л. О. Петункина. – 

Кемерово, 2015. 

Додаткові ресурси:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275724  

http://e.lanbook.com/view/book/4063/ 


