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1. Мета і завдання дисципліни.  

Мета  курсу «Озеленення населених місць» - забезпечити бакалаврів знаннями, 

уміннями та насадженнями. Під час навчання у студентів формується розуміння значення 

озеленення навиками, необхідними для організації і будівництва садово-паркових об’єктів і 

догляду за населених місць не тільки з декоративної точки зору а й з екологічної, соціальної, 

економічної, містобудівельної та історико-культурної. Формуються теоретичні знання і 

відповідні практичні навички з ландшафтного облаштування території населених місць за 

допомогою декоративних рослин. Отриманні знання допомагають правильно використовувати 

рослинний матеріал для озеленення, враховуючи його біологічні, екологічні, декоративні і 

топологічні особливості. Отриманні знання з дисципліни «Озеленення населених місць» та 

використання їх на практиці робить життя людей, їх роботу, навчання та відпочинок більш 

комфортним.  

  

2. Обсяг навчальної дисципліни  

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

Денна форма  Заочна форма  

Кількість кредитів -3  

20 «Аграрні науки та 

продовольство»  
  

Спеціальність  205 

«Лісове господарство»  

Модулів - 1  

  

Рік підготовки  

Змістових модулів – 3  4-й  4-й  

Загальна кількість годин  

- 120  

Семестр  

 1-й   1-й  

Освітний ступінь: 

бакалавр     

Лекції  

18 годин  6 годин  

Практичні, семінарські  

18 годин  6 години  

Лабораторні  

    

Самостійна робота  

 84 години   108 годин  

Індивідуальні завдання  

    

Вид контролю:   

екзамен  

  

3. Передумови для вивчення дисципліни  

Основи вивчення дисципліни базуються на таких дисциплінах, як «Ботаніка», 

«Метеорологія», «Мікробіологія», «Дендрологія», «Загальна екологія», «Лісове ґрунтознавство», 

«Геодезії».   

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

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.  

  

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами  

  

Компетентності  
Прог рамні результати навч ання  

РН 4  РН 6  РН 15  

СК 5  +  +  +  

СК 9  +  +  +  

СК 12  +  +  +  

  

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.  

   

6. Критерії оцінювання результатів навчання  

  

Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид заняття  

 

 

Модуль 1  

 

 

 

Лекції   0,5  18   9  

Практичні заняття   0,5  18   9  

Лабораторні роботи   -  -   -  

Семінарські зняття   -  -   -  

Самостійна робота   0,14 84   12  

Модульна контрольна робота*   10  3   30  

Індивідуальні завдання   -  -   -  

 Разом:  -   60  

  



*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20 % від 

максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю за 

накопичувальною системою (60 балів).  

  

Порогові рівні оцінок за результатами навчання   

Шифр  

результату 

навчання  

Вид заняття  

Мінімальна 

кількість 

 балів 

(репродуктивний  

рівень)**  

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень)  

36  60  

РН 4  Лк 1, Лк 2, Пр 1, Пр 2, МКР 1  12  20  

РН 6  Лк 3, Лк 4, Лк 5, Пр 3-5,  МКР 2, Ср 1  12  20  

РН 15  Лк 6, Лк 7, Лк 8, Лк 9 МКР3, Пр 6-9  12  20  

Разом:   36  60  

  
**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, 

передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що 

вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних 

теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ 

розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами.  

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних студентом, 

складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів.   

  

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного й 

підсумкового контролю  

  

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі тестування. 

Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену є 

перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 

окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові 

питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення типових 

професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки 

студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни.   

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних 

за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до 

змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента слід вважати 

атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, 

дорівнює 60.   

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання екзамену, 

дорівнює 14. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 30.  

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 

округлені до цілого числа.   



Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час екзамену 

та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою.  

  

8. Програма навчальної дисципліни  

  

  

Модуль 1 (М1).  

Змістовий модуль 1. ( ЗМ1). Основи зеленого будівництва в містах  Тема 

1. (Т1). Основні поняття про ландшафти  

Тема 2. (Т2). Рослинний матеріал у озелененні населених місць  

Тема 3. (Т3). Архітектурно-художні принципи композиції  

Змістовий модуль 2. (ЗМ2). Ландшафтне будівництво і озеленення міських територій  

Тема 4. (Т4). Системи зелених насаджень  

Тема 5. (Т5). Ландшафтно-планувальні особливості озеленення  

Тема 6. (Т6). Створення зелених насаджень  

Змістовий модуль 3. (ЗМ3). Догляд за об’єктами озеленення  

Тема 7. (Т7). Догляд за елементами благоустрою зелених насаджень  

Тема 8. (Т8). Захист зелених насаджень від шкідників і хвороб  

Тема 9. (Т9). Капітальний та поточний ремонт об’єктів благоустрою зеленого 

господарства  

  

9. Теми лекцій  

№ з/п  Назва теми та її короткий зміст  Кількість годин  

Денна форма  Заочна форма  

МОДУЛЬ 1  

Змістовий модуль 1. Основи зеленого будівництва в містах  

1  Основні поняття про ландшафти  2  0,5  

2  Рослинний матеріал у озелененні населених 

місць  
2  0,5  

3  Архітектурно-художні принципи композиції  2  0,5  

Змістовий модуль 2. Ландшафтне будівництво і озеленення міських територій  

4  Системи зелених насаджень  2  0,5  

5  Ландшафтно-планувальні  особливості 

озеленення  
2  0,5  

6  Створення зелених насаджень  2  0,5  

Змістовий модуль 3. Догляд за об’єктами озеленення  

7  Догляд за елементами благоустрою зелених 

насаджень  
2  

1  

8  Захист зелених насаджень від шкідників і 

хвороб  
2  

1  

9  Капітальний та поточний ремонт об’єктів 

благоустрою зеленого господарства  
2  

1  

  Разом  18  6  

    



10. Теми практичних занять  

  

№ з/п  Назва теми та її короткий зміст  Кількість годин  

Денна форма  Заочна форма  

МОДУЛЬ 1  

Змістовий модуль 1. Основи зеленого будівництва в містах  

1  Основні терміни і поняття з дисципліни 

«Озеленення населених місць»  

2  0,5  

2  Історико-стильовий аналіз об’єктів 

садовопаркового мистецтва  

2  0,5  

3  Вивчення  декоративних  якостей 

 деревних рослин  

2  0,5  

Змістовий модуль 2. Ландшафтне будівництво і озеленення міських територій  

4  Створення композицій з деревно-чагарникових і  2  0,5  

 трав’яних рослин    

5  Використання  компонентів  ландшафту 

 в озелененні  

2  0,5  

6  Використання елементів благоустрою та малих 

архітектурних форм (МАФ) у садово-парковому 

будівництві  

2  0,5  

 Змістовий модуль 3. Догляд за об’єктами озеленення   

7  Технологія створення алей і живоплотів та 

догляд за ними  

2  0,5  

8  Вертикальне озеленення, його різновиди на 

об’єктах різного функціонального призначення  

2  0,5  

9  Технологія створення різних типів газонів та 

догляд за ними  

1  1  

10  Технологія створення квітників та догляд за 

ним.  

1  1  

  Разом  18  6  

  

11. Самостійна робота    

  

№ з/п  Назва теми та її короткий зміст  Кількість годин  

Денна форма  Заочна форма  

 МОДУЛЬ 1  

 Змістовий модуль 1. Основи зеленого будівництва в містах  

1  Сади давнього Єгипту (культові сади, сади при 

житлових будинках – планування, рослинність).  2  
2  

2  Сади Дворіччя (Ассирія, Вавилон, мисливські 

сади, «Висячі сади» Семираміди, сади при 

житлових та культових спорудах).  
2  

2  

3  Сади давньої Індії.  2  2  

4  Давньогрецьке садово-паркове мистецтво.  2  2  



5  Сади давнього Риму (передумови створення, 

сади при віллах, сад-ксіст, сад-іподром, 

садперистиль). Зародження топіарного 

мистецтва.  

2  

2  

6  Садово-паркове мистецтво Китаю та Японії.  2  2  

7  Сади  Середньовіччя  (історичні  умови, 

семантика садів, сади при оборонних спорудах, 

монастирські сади).  

2  2  

8  Сади ісламу (арабські сади, мавританські сади  

Іспанії).  

2  2  

9  Італійські сади епохи Відродження.  2  2  

10  Сади бароко.  2  2  

11  Пейзажні парки Європи XVIII-XIX ст.  2  2  

12  Ландшатне мистецтво другої половини ХІХ – 

першої половини ХХ ст.  

2  2  

13  Ландшафтне мистецтво ХХ ст.  2  2  

14  Парки світу на рубежі ХХ-ХХІ ст. і їх творці.  2  2  

15  Зародження і розвиток регулярного стилю у 

садово-парковому мистецтві.  

2  2  

16  Зародження і розвиток пейзажного стилю у 

садово-парковому мистецтві.  

2  2  

Змістовий модуль 2. Ландшафтне будівництво і озеленення міських територій  

17  Класифікація форм рельєфу та їх використання в 

садово-парковому мистецтві.  

2  2  

18  Формування рівнинних пейзажів.  2  2  

19  Розташування  деревно-чагарникових 

 та трав'янистих рослин на схилах.  

2  2  

20  Елементи благоустрою, що використвуються 

при створенні штучного чи оформленні 

природного рельєфу (терасування, сходи, 

доріжки, підпірні стінки).  

2  2  

21  Декоративні басейни та інші водні споруди 

(фонтани, каскади, водоспади, джерела).  

2  2  

22  Природні та штучні водойми на об`єктах 

озелененя  

2  2  

23  Використання  каміння  в 

 садово-парковому ландшафті.  

2  2  

24  Типи  паркових  деревно-чагарникових 

насаджень.  

2  2  

25  Вертикальне озеленення.  2  2  

26  Газони. Класифікація та способи влаштування.  2  2  

27  Квітники.  Класифікація  та  способи 

влаштування  

2  2  

Змістовий модуль 3. Догляд за об’єктами озеленення  

28  Малі архітектурні форми лісопарків, парків, 

скверів, бульварів.  

2  4  

29  Влаштування сходів та пандусів  2  4  



30  Підпірні стіни як елемент благоустрою  2  4  

31  
Технологія  влаштування  садово-паркових 

доріжок.  

2  4  

32  Освітлення як елемент благоустрою  2  4  

33  Пристосування для вертикального озеленення 

(трельяжі, перголи).  

2  4  

34  Огорожі як елемент благоустрою.  2  4  

35  Декоративна паркова скульптура та кераміка.  2  4  

36  Садово-паркові лави.  2  4  

37  Пересувні (модульні) квітники.  2  4  

38  Спеціалізоване 

майданчиків  

обладнання  спортивних  2  4  

39  Спеціалізоване 

майданчиків.  

обладнання  дитячих  4  4  

40  Спеціалізоване обладнання для відпочинку на 

воді.  

4  4  

  Разом  84  108  

  

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення   

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться в аудиторіях.  

  

13. Рекомендовані джерела інформації  

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. 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    

9. 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    

10. 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    

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

12. 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/    

13. 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    

14. 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    

15. Наказ  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-  

16. 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    

17. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України  від  

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

архітектури  та  житлово-комунального   

18. господарства):  Інструкція  з  інвентаризації  зелених  насаджень  у  населених пунктах  

України  [Електронний  ресурс]  /    Державний  комітет  будівництва, архітектури  та  

житлової    політики    України.    –    Режим 

   доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0182-02    

19. Наказом  Державного  комітету  України  по  житлово-комунальному господарству  від  

05.02.2004  р.  №  27  (із  змінами  і  доповненнями):  Збірник «Норми часу (виробітку)на 

роботи по озелененню» [Електронний ресурс] /  Державний  комітет  України  по   

житлово-комунальному  господарству.  – Режим  доступу:  http://www.yur- 

info.org.ua/doc/1734964/Pro-zatverdzhennia-zbirnika-Normi-chasu-virobitku-na-roboti-

zozelenennia    

20. Наказ  Держжитлокомунгоспу  України  від  23.09.2003    №  154:  Порядок проведення 

ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів [Електронний  ресурс]  /     



Держжитлокомунгосп    України.    –    Режим   

 доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0189-04    

  

Основна література  

  

18. Балакірський В.Б, Червоний М.В., Петренко О.Я.,  Гарбуз М.М. Геодезичні роботи при 

землеустрої, 2007.   

19. Богова  І.О.,  Теодоронський  В.С.  Озеленення  населених  місць  /  І.О.Богова, 
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Інтернет ресурси  

  

1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws   

2. http://search.ligazakon.ua/   

3. http://www.yur-info.org.ua/   

4. http://golovbukh.ua/   

  

  

Інформаційні ресурси   

Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних носіях 

тощо) бібліотеки ЖНАЕУ. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ.   

  


