
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  
  

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА  
  
  

Силабус дисципліни  

«Озеленення населених місць»  
  

1. Профіль дисципліни  

  

  

  

  

  

Кафедра лісівництва, лісових 

культур та таксації  

Освітній ступінь – бакалавр  

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство  

Спеціальність: 205 Лісове господарство  

Освітньо-професійна програма: Лісове господарство  

Кількість кредитів – 4  

Загальна кількість годин – 120  

Рік підготовки, семестр – 4-й рік; 7-й семестр  

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: професійний Мова 

викладання: українська  

  

2. Інформація про викладача  

Викладач (-і)  к.с.-г.н., доцент Марков Ф.Ф.  

Профайл викладача(- 

ів)  
https://bit.ly/2QU6Fgb  

Контактна інформація  
моб. тел. +38-096-900-13-62 e-

mail: lgfznaeu@gmail.com  

Сторінка курсу в 

Moodle  
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=594  

Консультації  
Онлайн консультація через TeamLink, Viber щовівторка з  

14.00 до 17.00  

  

3. Анотація до дисципліни  
Курс навчальної дисципліни «Озеленення населених місць» ставить перед собою 

задачу забезпечення бакалаврів знаннями та навиками, необхідними для створення 

садовопаркових об’єктів, що пов’язано з об’ємно-просторовою організацією території, 

творчим проектуванням на основі знань ландшафтного мистецтва, будівельної справи, 

біологічних особливостей деревно-чагарникової рослинності та впровадження проектів в 

натуру на основі робочих креслень.  

Програма курсу охоплює питання історії розвитку садово-паркового мистецтва 

починаючи з Стародавньої Персії, Вавилону та Єгипту до сучасних садів і парків України, 

Росії, Англії. Показані сучасні методи озеленення населених місць та досвід вирощування 

карликових дерев. Наведені закономірності просторової побудови композицій парків, 

розкривається макроструктура паркового пейзажу і значення теорії кольору у ландшафтній 



архітектурі. Значна увага приділена питанням утримання дерев і кущів шляхом 

систематичного догляду за рослинами в несприятливих умовах, реставраційним роботам на 

садово-паркових об’єктах.  

  

4. Мета та цілі дисципліни  
Мета дисципліни – забезпечити бакалаврів знаннями, уміннями та навиками, 

необхідними для організації і будівництва садово-паркових об’єктів і догляду за 

насадженнями.  

  

Цілі курсу та компетентності,  на формування яких націлена дисципліна   

СК 5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та 

формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового 

виробничого досвіду.  

СК 9. Здатність розробляти окремі види проектної документації, зокрема описи, положення, 

інструкції та інші документи.  

СК 12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що 

забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на 

місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.  

  

5. Організація навчання  

5.1. Обсяг дисципліни  

Вид заняття  Загальна кількість годин  

Денна  Заочна  

Лекції  18  6  

Практичні / лабораторні  18  6  

Самостійна робота  84 108  

5.2. Формат дисципліни  
Формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), дистанційний. Для 

заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного форматів 

викладання дисципліни.  

  

5.3. Тематичний план начальної дисципліни  

  

  

Назва теми  

Кількість годин  

денна 

форма  

заочна  

форма  

 Змістовий модуль 1. Основи зеленого будівництва в містах  

1  Т1  Основні поняття про ландшафти  2  0,5  

2  Т2  Рослинний матеріал у озелененні населених місць  2  0,5  

3  Т3  Архітектурно-художні принципи композиції  2  0,5  

 Змістовий модуль 2. Ландшафтне будівництво і озеленення міських територій  

4  Т4  Системи зелених насаджень  2  0,5  

5  Т5  Ландшафтно-планувальні особливості озеленення  2  0,5  



6  Т6  Створення зелених насаджень  2  0,5  

 Змістовий модуль 3. Догляд за об’єктами озеленення  

7  Т7  Догляд за елементами благоустрою зелених насаджень  2  1  

8  Т8  Захист зелених насаджень від шкідників і хвороб  2  1  

9  Т9  Капітальний та поточний ремонт об’єктів благоустрою 

зеленого господарства  

2  1  

 Разом:  18  6  

  

Теми практичних занять  

  

  

Назва теми  

Кількість годин  

денна  

форма  

заочна  

форма  

Змістовий модуль 1. Основи зеленого будівництва в містах  

1  Т1  Основні аспекти роботи у програмі RealTime Landscaping 

Architect 2016  

2  0,5  

2  Т2  Вибір об’єкту та ландшафтний аналіз території  2  0,5  

3  Т3  Пошук планувального рішення садово-паркового об’єкту  2  0,5  

Змістовий модуль 2. Ландшафтне будівництво і озеленення міських територій  

4  Т4  Проєктування паркану та будівель   2  0,5  

5  Т5  Проєктування доріжково-стежкової мережі  2  0,5  

6  Т6  Проєктування малих архітектурних форм та освітлення  2  0,5  

7  Т7  Підбір асортименту рослин  2  0,5  

8  Т8  Розставлення камер та розробка відеопрогулянки  2  0,5  

9  Т9  Виконання генерального та дендрологічного планів  2  0,5  

10  Т10  Виконання плану освітлення та поливу території  2  0,5  

11  Т11  Виконання розбивочного та посадкового креслення  2  0,5  

Змістовий модуль 3. Догляд за об’єктами озеленення  

12  Т12  Розробка системи догляду за садово-парковим об’єктом   1  1  

13  Т13  Захист та презентація проєктів  1  1  

Разом:  18  6  

  

5.4. Система оцінювання та вимоги  

Загальна система оцінювання дисципліни  
Участь у роботі впродовж 

семестру/іспит – 75/25  

Вага кожної активності здобувача вищої освіти   

Відвідування лекцій – 1 бал 

Практичні – 1 бал за 1 заняття  

Модульні контрольні роботи – по 10 

балів  

Захист реферату – 12 балів Захист 

ландшафтного проєкту – 15 балів  

Вимоги до курсової роботи (проєкту)  –  

Умови допуску до підсумкового контролю  60 балів  

Критерії оцінювання  іспит за 25-бальною шкалою оцінювання  



Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-трансферною 

системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 

100бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 75 балів, та рейтингу підсумкового контролю – 25 балів.  

  

6. Результати навчання  

Шифр  Результат навчання  

  

РН 4.  

Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення 

лісового господарства.   

  

  

РН 6.  

Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів     

для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей.  

  

РН 15.  

Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати 

ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи 

лісівництва.  

  

  

7. Пререквізити  
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів із ботаніки, 

метеорології, мікробіології, дендрології, загальної екології, лісового ґрунтознавства, 

геодезії.  

  

8. Політики дисципліни  
Студенту рекомендовано не пропускати заняття, мати відповідний зовнішній вигляд, 

старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. У разі 

відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати 

у визначений час за попередньою домовленістю із викладачем. Вітається використання 

інших джерел з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля формування 

продуктивної дискусії з проблем навчальної дисципліни. Обов’язковою вимогою є 

дотримання норм академічної доброчесності. Критеріями оцінювання знань за поточний 

контроль є успішність освоювання знань та набутих навичок на лекціях та практичних 

заняттях, що включає здатність здобувача вищої освіти засвоювати категорійний апарат, 

навички узагальненого мислення, логічність та повноту викладання навчального матеріалу, 

активність роботи на практичних заняттях, рівень знань за результатами опитування, 

самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань. Сумарна кількість рейтингових 

балів за вивчення дисципліни за семестр розраховується як сума балів, отриманих за 

результатами поточного контролю та балів, отриманих за результатами підсумкового 

семестрового контролю. Максимальна сума балів за семестр складає 100 балів. 

Гарантується забезпечення інклюзивності освітньої діяльності в умовах рівного доступу до 

здобуття вищої освіти особами з особливими потребами.   

  



9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)  
Передбачено використання дистанційної платформи Moodle, використання 

комп’ютерної програми RealTime Landscaping Architect.  

  

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни  
  

Законодавство  

1.  Земельний  кодекс  України  від 25.10.2001  № 2768-III: за  станом  на  5  квітня 2015   

р.  [Електронний    ресурс]  /  Верховна  Рада  України.  –  Режим  доступу:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14   2. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 

3852-XII: за станом на 1 січня 2015 р.  [Електронний  ресурс]  /  Верховна  Рада  України.  –  

Режим    доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/3852-12    

3. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV  

[Електронний  ресурс]  /  Верховна  Рада  України.  –  Режим  доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2807-15    

4. Закон  України  від  20.05.1999  №  687-XIV:  Про  архітектурну  діяльність  (із 

змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. –– Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/687-14    

5. Закон  України  від  22.05.2003  №  858-IV:  Про  землеустрій  (із  змінами  і 

доповненнями)  [Електронний  ресурс]  /  Верховна  Рада  України.  –  Режим доступу 

:  

http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/858-15    

6. Закон  України  від  02.12.2010  №  2739-VI:  Про  мораторій  на  видалення зелених  

насаджень  на  окремих об'єктах благоустрою  зеленого  господарства м. Києва (із 

змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим 

доступу:  

http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/2739-17    

7. Закон  України  від  25.06.1991  №  1264-XII:  Про  охорону  навколишнього 

природного середовища (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / 

Верховна  Рада  України.  –  Режим  доступу:    http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ 

show/1264-12   8.  Закон  

України від 09.04.1999 № 591-XIV: Про рослинний  світ (із змінами і доповненнями)  

[Електронний  ресурс]  /  Верховна  Рада  України.  –  Режим доступу: http://zakon4. 

rada.gov.ua/laws/show/591-14    

8. Постанова  Кабінету  міністрів  України  від  01.08.2006  №  1045:  Порядок видалення 

дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах (із змінами і доповненнями) 

[Електронний ресурс] /  Кабінет міністрів України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1045-2006-%D0%BF    

9. Розпорядження  Кабінету  міністрів  України  від  25.05.2011  №  577-р: Національний 

план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки (із 

змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] /  Кабінет міністрів України. – Режим 

доступу:   

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-%D1%80#n9    

10. Наказ  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  19.06.1996  №  173:   



11. Державні  санітарні  правила  планування  та  забудови  населених  пунктів  (із 

змінами  і  доповненнями)  [Електронний  ресурс]  /    Міністерство  охорони здоров’я  

України.  –  Режим  доступу:  http://golovbukh.ua/regulations/2340/ 2592/2593/327151/    

12. Наказ  Міністерства  з  питань  житлово-комунального  господарства  України від 

12.05.2009  № 127 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 

регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального господарства): 

Методика визначення  

відновної вартості зелених насаджень [Електронний  ресурс]  /    Міністерство  з  питань  

житлово-комунального господарства України. – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/RE16565.html    

13. Наказ  Міністерства  будівництва,  архітектури  та  житлово-комунального 

господарства  України  від  10.04.2006    №  105:  Правила  утримання  зелених 

насаджень  у  населених  пунктах  України  [Електронний  ресурс]  /  Міністерство  

будівництва,  архітектури  та  житлово-комунального господарства  України.  –  

Режим  доступу:   

http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0880-06    

14. Наказ  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-  

15. комунального  господарства  України  від  29.10.2012  №  5506:  Інструкція  з 

проведення  технічної  інвентаризації  та  паспортизації  об’єктів  благоустрою 

населених  пунктів  [Електронний  ресурс]  /    Міністерство  регіонального розвитку,  

будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України.  – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1937-12    

16. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України  

від  24.12.2001  №  226  (із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказами Міністерства  
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