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Вступ 
1. Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь і практичних 

навичок з основ вертикального озеленення урбанізованих ландшафтів. 

 

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

1. Знати теоретичні основи фітодизайну, асортимент декоративних рослин та їхні біологічні 

особливості. 

2. Володіти методами вирощування та розмноження декоративних рослин; елементарними 

навичками створення фітокомпозицій та догляду за ними. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Вертикальне озеленення урбанізованих ландшафтів» є дисципліною 

вільного вибору студента освітнього ступеня “Магістр” за спеціальністю 206 «Садово-паркове 

господарство». Викладання даної дисципліни спрямовано на формування у студентів системи 

знань та умінь щодо підбору та використання рослин для вертикального озеленення 

урбанізованих ландшафтів з врахуванням особливостей взаємодії рослин та їх кліматоформуючої 

здатності. Розглядаються особливості озеленення висотних будівель та специфіка озеленення 

дахів; особлива увага відводиться специфіці урбанізованих ландшафтів та сучасним тенденціям в 

системі їх озеленення.  

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Згідно Стандарту вищої освіти України другого рівня вищої освіти за спеціальністю 206 «Садово-

паркове господарство»,  дисципліна забезпечує набуття студентом таких  компетентностей: 

інтегральних  

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 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проектами. 

спеціальних (фахових) компетентностей   
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.  

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.  

ФК9. Здатність контролювати виробничу і проектну діяльність в галузі садово-паркового 

господарства.  

ФК12. Здатність організувати роботу команди фахівців, яка пов'язана із плануванням (або 

відновленням) міських територій, відкритих просторів, об'єктів садово-паркового господарства 

тощо;  

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.  

 

Додатково спеціальні (фахові, предметні) компетентності за ОП: 

ФК16. Здатність здійснювати фітооптимізацію антропогенно змінених ландшафтів, підбирати 

рослини для озеленення урбосередовищ різного функціонального призначення з врахуванням 
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особливостей взаємодії рослин та специфіки кореневого живлення в умовах урболандшафтів, а 

також їх кліматоформуючої здатності.  

Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 

системи знань та умінь щодо підбору та використання рослин для озеленення урбосередовищ 

різного функціонального призначення з врахуванням особливостей їх взаємодії та  

кліматоформуючої здатності;  

уявлень про сучасні тенденції в системі озеленення урбосередовищ та заходи щодо їх оптимізації 

та відновлення (реставрації і реконструкції); 

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 специфіку урбанізованих 
ландшафтів, мікрокліматичні 
особливості міста, основні показники 
урбанізованості території України.  
 

лекції,  

практичні роботи, 

 самостійна робота 

реферат 10 

1.2. Знати основні фактори, що визначають 
вибір прийомів озеленення 
урбанізованих ландшафтів та основні 
вимоги до складання асортименту рослин 
та типів ландшафтних насаджень. 

лекції,  

самостійна робота 

звіт з практичної  

роботи,  

Іспит 

15 

1.3. Знати технології озеленення інтер’єрів та 
екстер’єрів будівель (в тому числі дахів) 
та сучасні тенденції вертикального  
озеленення. 

лекції,  

практичні роботи, 

 самостійна робота 

контрольна 

робота,  

Іспит 

20 

2.1 Вміти   підбирати та використовувати 
рослини для вертикального озеленення  
інтер’єрів та урбанізованих ландшафтів з 
врахуванням їх еколого-біологічних, 
техногенних особливостей та 
кліматоформуючої здатності.  
 

лекції,  

практичні роботи, 

 самостійна робота 

презентація, 

контрольна 

робота, звіт з 

практичної  

роботи 

Іспит 

25 

2.2. Вміти створити проектну пропозицію 
вертикального озеленення та утримання 
об'єкту, в тому числі озеленення даху 
міської будівлі. 

лекції,  

практичні роботи, 

 самостійна робота 

презентація 

 

20 

3.1 Здатність  спілкуватись в діалоговому 

режимі українською та іноземною 

мовами з колегами та цільовою 

аудиторією. 
 

лекції,  

практичні роботи, 

 самостійна робота 

презентація 

/доповідь 

5 

4.1. Вміти організувати власну діяльність самостійна робота Презентація/ 

доповідь 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2. 2.1 

 

3.1. 

 

4.1. 

ПР5. Пропонувати та організовувати еколого-біологічні та технологічні 

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

природних і культурних ландшафтів.  

+ + + 

 

+ 

 

ПР 8. Організовувати роботу колективу виконавців проектів.    + + 

ПР9. Презентувати результатами виконаних досліджень в галузі садово-

паркового господарства фахівцям і нефахівцям. 
+ + + 

+ + 

ПР12. Створювати об’єкти озеленення різного призначення та підбирати 

комплекс робіт по догляду за рослинами у насадженнях.  
 + + 

+  

ПР18. На основі поглиблених знань з природничих наук формувати 

уявлення про фітооптимізацію антропогенно змінених ландшафтів, 

особливості взаємодії рослин та специфіку кореневого живлення в умовах 

урболандшафтів, а також їх кліматоформуючу здатність. 

+  + 

 

+ 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Реферат з  теми 1: РН 1.1 – 10 балів/5 балів  

2. Контрольна робота 1: РН 1.3 – 10 балів/5 балів 

2. Контрольна робота 2: РН 2.1 – 10 балів/5 балів 

3. Звіти з практичних робіт: РН 1.2., 2.1  – 10 балів/5 балів 

4. Презентації: РН 2.1-4.1.  – 20 балів/10  балів 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Форма проведення письмова у вигляді тестових завдань. 

Результатами навчання, які будуть оцінюватись на іспиті є РН 1.2-2.1. 

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана студентом, складає 40 за 100-бальною 

шкалою. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути меншою 24 

бали. 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для допуску до іспиту є успішне написання 2 контрольних робіт (по кожній не менше 

50% правильних відповідей),  виконання всіх передбачених планом  практичних робіт, підготовка та 

захист презентацій. 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критичний мінімум – 20 

балів. 

7.2 Організація оцінювання:  

Контрольні роботи проводяться після завершення лекцій та практичних робіт з розділів 1 і 2 

відповідно. Оцінювання виконання практичних робіт здійснюється упродовж семестру. 

Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей проводиться упродовж лекційного курсу та 

практичних занять. 

 

Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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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 

 
Частина 1.   «Урбанізоване середовище. Громадські і приватні простори» 

1 

Природне та урбанізоване середовище. 
Антропогенна зміна природного середовища. 
Місто та його мікроклімат. Урбанізація міста та 
її наслідки.  

2   

Проблема коливань і змін клімату. Причини й 
наслідки глобального потепління клімату.   6 

 
Основні показники урбанізованості території 
України.   6 

2 
Характеристика та специфіка урбанізованих 
ландшафтів. Громадські і приватні простори. 2  10 

 

Основні фактори, що визначають вибір 
прийомів озеленення урбанізованих 
ландшафтів та основні вимоги до складання 
асортименту рослин та типів ландшафтних 
насаджень. 

2  8 

 

Аналіз прийомів озеленення урбанізованих 
ландшафтів, асортименту рослин та типів 

ландшафтних насаджень. 
 2 6 

 

Частина 2 . «Вертикальне озеленення як один із шляхів поліпшення стану та функцій 

урбосередовища» 

1 2 3 4 5 

3 

Вертикальне озеленення в оформленні 

інтер’єрів. Елементи вертикального 

озеленення. 

2   

Вертикальне озеленення як один із шляхів 

поліпшення стану та функцій урбосередовища. 
2   

Огляд технологій (методик) озеленення 

інтер’єрів та екстер’єрів будівель. 
2  2 

Особливості проектування інженерних систем 
вертикального озеленення. 

  4 

Геопластика як різновид вертикального 
планування. Аналіз видів геопластики. 

2   

4 

Особливості підбору рослин для вертикального 
озеленення урбанізованих ландшафтів. 
Напрямки використання деревних ліан  в 
озелененні. 

4   

Аналіз вертикального озеленення 
урбанізованих ландшафтів.  

 2 4 

 

Формування газо- та димостійкого асортименту 
деревних ліан для вертикального озеленення 
урбанізованих ландшафтів. 

 2 4 

Закордонний досвід  озеленення висотних 
будівель.  

  8 
 

5 
Сучасні тенденції у вертикальному озелененні 
урбанізованих ландшафтів.  

2  4 
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Специфіка озеленення дахів. Озеленення дахів 
за технологією «ZinCo».  

2  6 

Проектна пропозиція озеленення даху міської 
будівлі. 

 2 10 

Можливість використання різних видів рослин 
для систем аеропоніки, гідропоніки та 
аквапоніки. 

2   

Мох у вертикальному озелененні.  2  

Закордонний досвід  використання 
мохоподібних у вертикальному узелененні. 

  8 

Фітостіни (фітомодулі) для інтер’єру та 
вертикального озеленення урбанізованих 
ландшафтів. 

4   

Технологія створення фітостін (фітомодулів).   6 

Проектна пропозиція вертикального озеленення та 
утримання об'єкту.  2 8 

Використання орхідних у вертикальному 
озелененні.  

 2  

 ВСЬОГО 28 14 100 

 

Загальний обсяг 150 год, в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття – 14 год. 

Консультації – 8 год. 

Самостійна робота – 100 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

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. Головань Е.В. Факторы, определяющие типы ландшафтных посадок для придомовых 

территорий (на примере г. Владивостока) // Проблемы озеленения городов Сибири и 

сопредельных территорий. Международная научно-практическая конференция (14 – 16 

сентября 2009 г). Чита, 2009. С. 272-276. https://botsad.ru/menu/activity/articles/golovan-

e/factory/ 

3. Жадько С. В. Вертикальное озеленение // Декоративное садоводство и цветоводство. 

Тексты лекций по спецкурсу для студентов специальности 1 – 31 01 01 – 02 «Биология 

(научно-педагогическая деятелность)». Учебное издание. - Гомель, 2004.  

Кучерявий В.П. Урбоекологія / В.П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2001. – 440 с. 

4. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць / В.П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2005. – 456 

с. 

5. Крижановська Н. Я. Екодизайн: конспект лекцій для студентів 5 курсу за 

спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування, освітня программа підготовки 

магістрів «Дизайн архітектурного середовища» / Н. Я. Крижановська, О. В. Смірнова ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 65 с. 

6. Круглов І. Містобудівна культура та природне середовище. - 1998. 

 

Додаткова література: 

7. Пастух А., Баданіна В. Еколо-біоморфологічні особливості Coelogyne cristata Lindl. та 

Coelogyne tomentosa Lindl. (Orchidaceae Juss.) та перспективи їх використання у 

вертикальному озелененні //  «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / 

BioScience Advances»: Матеріали XVІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та 
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