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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Луківництво і газони 

Викладач  к. с.-г. н. Ткачук О.М. 

Контактний телефон викладача +38(096)9572098 

E-mail викладача tkachyk.oksana1988@gmail.com 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 
3 кредити ECTS 

 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 
http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Процес навчання базується на досягненнях вітчизняної та зарубіжної науки і практики 

будівництва та експлуатації газонів. Програмою передбачено вивчення комплексу питань, 

проблем і положень, що відносяться до сфери створення газонних асоціацій з метою 

покращення екологічної, санітарно-гігієнічної, естетичної обстановки та грунтово-

гідрологічних і кліматичних умов місцевості. Вона включає теоретичне обґрунтування викори-

стання рослинних формацій з метою зміни оточуючого середовища в умовах природних і 

змінених урбанізованих, сільськогосподарських та лісових ландшафтів. Програма базується на 

сучасних даних теоретичного і прикладного значення з питань культурфітоценології 

декоративних лук, акцентує увагу студентів на проблемних питаннях, розрахована па 

стимулюванні майбутніх фахівців засвоєння теоретичних положень, надбанні знань, що 

необхідні для проектування, розміщення, створення і вирощування трав'янистих декоративних 

лучних асоціацій в широкому діапазоні кліматичних і екологічних умов. 

3. Мета та цілі курсу  

Метою дисципліни є теоретична та практична підготовка навиків агротехніки будівництва та 

експлуатації декоративних лук (газонів), як одного з важливих елементів садово-паркового 

пейзажу. Цілі дисципліни – дати теоретичні знання в галузі проектних, будівельних та 

експлуатаційних робіт при створенні, формуванні та експлуатації екологічно-стійкої до 

негативних факторів міського середовища і газонної дернини. 

4. Результати навчання (компетентності) 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

знати: методи культурфітопенології з оцінки газонів па основі законів розвитку та диференціації 

трав'яної рослинності в залежності від природно-кліматичних та антропогенних умов; основні 

методи та способи створення культурних декоративних лучних асоціацій при фітомеліорації 

урболандшафтів; методи підвищення біологічної стійкості декоративних лучних асоціацій до 

різноманітних видів навантажень; дати достовірну екологічну оцінку стану газонного травостою 

різного призначення в конкретних умовах місцезростання; визначити ступінь антропогенного 

навантаження та ступінь дигресії травостою конкретного газону і розробити заходи по їх 

меліорації і підвищенню стійкості; скласти проект реконструкції та догляду розладнаних 

травостоїв з метою підвищення їх стійкості до антропогенних навантажень; скласти проект 

створення та утримання нових стійких до антропогенних навантажень газонних травостоїв;  

максимально використовувати місцеві матеріали та механізми; дотримуватись норм техніки 

безпеки та вимог будівельних норм. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 90 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 40 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 год. 

самостійна робота 20 год. 

Ознаки курсу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ECTS-оцінки


Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 

вибірковий 

ІІ 

206 «Садово-

паркове 

господарство» 

І нормативна 

Тематика курсу 

Тема, план 
Форма 

заняття 

Літера-

тура 
Завдання, год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

ЗМ1      

Тема 1. Наука про декоративне 

луківництво. Завдання дисципліни в 

контсксті принципів «зеленої» 

економіки. Значення газонів. їх 

класифікація. Газонна дернина та її 

характеристика. Кількість 

газоноутворюючих трав та 

травосумішей. Визначення якості 

газонних травосумішей. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,2] 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

Підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 2. Еколого-біоморфологічні 

особливості рослин декоративних 

лук. Еколого-біоморфологічна 

класифікація лучних трав та їх життєві 

форми. Характеристика газонних трав 

за життєвими формами. Вимоги до 

екологічних факторів за принципи 

районування газонних трав. Динаміка 

культурфітоценозів. Одновидові газони 

та травосуміші. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2,3] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного  

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 3. Характеристика основних 

рослин декоративних лук: родина 

злаки, родина осокові; родина бобові. 
Різнотрав'я. Рослини паразити на 

газонах. Отруйні рослини на газонах. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[3,4,5] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного  

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 4. Відношення газонних трав до 

екологічних факторів. Кореневищні, 

рихлекущові, щільно кущові злаки. 

Злаки із повзучими наземними 

пагонами. Різнотрав’я. Принципи 

районування газонних трав. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[4,6] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного  

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 5. Динаміка газонних культур 

фітоценозів. Склад газонних 

травосумішей. Харак-теристика 

одновидових газонів і травосумішей.  

Лекція,  

практичне 

заняття 

[3,5] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного  

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 6. Технологія створення і 

догляду за газонами. Класифікація 

газонів. Календар основних робіт по 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[6,7] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

5 балів До 

наступного 

заняття за 



догляду за газоном. підготуватися 

до 

практичного  

заняття 

розкладом 

Тема 7. Біоекологічний аналіз 

газонних трав. Поняття та суть 

біологічної морфи виду. Поняття та суть 

екологічної морфи виду. Роль морфи 

виду при формуванні газону. Роль 

ценотичної морфи виду на газонах. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[8,9] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного  

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 8. Типи кущіння 

газоноутворювачів. Схеми кущіння 

газонних трав та їх пояснення. 

Класифікація рослин за типами 

кущіння. Столоноутворюючі трави та їх 

роль. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[10,11] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного  

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 9. Якість травосуміші та видів 

трав. Навчитись проводити аналіз 

газонної дернини. Визначити якість 

видів та сортів газоноутворюючих трав. 

Комплексна оцінка якості газонної 

травосуміші. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[9,10] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного  

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 10. Календарний план робіт з 

влаштування декоративного газону. 
Підготовка території для влаштування 

декоративних газонів. Підготовка 

грунтової суміші для газонів. 

Підготовка посівного матеріалу для 

влаштування газонів. Технологія посіву 

газонної травосуміші. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[5,7] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного  

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

ЗМ2      

Тема 1. Методи вирощування газонів. 
Посів. Гідропосів. Посадка. Розкладка 

дернини. Рулонні килими та пластини. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[3,5] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного  

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 2. Підготовка території під 

газони. Влаштування рослинних 

сумішей. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[4,6] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 3. Добрива на газонах. Види 

добрив. Норми висіву. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[3,5] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



Тема 4. Розрахунок та влашту-вання 

травосумішей. Принципи складання 

травосуміші та норми висіву насіння. 

Складання оптимальних газонних 

травосумі-шей для газонів різного типу. 

Посів. Розрахунок норм висіву. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[6,7] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного  

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 5. Утримання газонів. 
Прибирання. Скошування. Полив. 

Прополка. Використання гербіцидів. 

Поверхневе удобрення. Удобрення та 

підживлення. Біжучий та поточний 

ремон. Використання ретандантів. 

Аерація дернини та інші прийоми 

механічного обробітку. Захист від 

хвороб та шкідників. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[5,7] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 6. Влаштування декора-тивних 

газонів. Підготовка території під 

газони. Влаштування рослинних 

сумішей. Посів. Дернування. Посадка. 

Влаштування партерних газонів. 

Влаштування звичайних садово-

паркових газонів. Влаштування 

мавританських газонів. Підготовка 

території під газони. Меліорація ґрунту. 

Експлуатація партерних, звичайних 

садово-паркових газонів, 

мавританських та лучних газонів. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[8,9] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. Влаштування га експлуатація 

спортивних газонів. Класифікація 

стійких трав для створення спортивних 

газонів. Догляд. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[9,10] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 8. Влаштування спеціаль-них 

газонів (дернового вкриття газону). 

Підготовка території під газони. 

Меліорація грунту. Посів. Гідропосів. 

Дернування. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[9,10] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 9. Визначення якості газону, 

видового складу та стадії розвитку 

травостою. Механізована технологія 

влаштування та експлуатації газонів, 

розрахунок об'єму земляних робіт і 

складання оптимальних ґрунтових 

сумішей для газонів різного типу. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[10,11] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 10. Розрахунок і складання 

агротехнічної карти на роботи по 

створенню газонної дернини. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[7,9] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

5 балів До 

наступного 

заняття за 



Розрахунок і складання агротехнічної 

карти на роботи по догляду за газонною 

дерниною. 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

розкладом 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 

100 бальна за семестр – як середньо 

арифметичне 100 балів протягом семестру та  

100 балів за екзамен. 

“відмінно” – студент демонструє повні 

і глибокі знання навчального матеріалу, 

достовірний рівень розвитку умінь та 

навичок, правильне й обґрунтоване 

формулювання практичних висновків, 

наводить повний обґрунтований розв’язок 

прикладів та задач, аналізує причинно-

наслідкові зв’язки;вільно володіє науковими 

термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але допускає 

незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє 

застосувати його до розв’язання конкретних 

прикладів та задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв’язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, але 

викладає його не досить послідовно і логічно, 

допускає істотні пропуски у відповіді, не 

завжди вміє правильно застосувати набуті 

знання до розв’язання конкретних прикладів 

та задач, нечітко, а інколи й невірно 

формулює основні твердження та причинно-

наслідкові зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи 

Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, 

яка є допуском до складання іспиту. Головна 

мета її – перевірка самостійної роботи 

студентів в процесі навчання, виявлення 

ступеня засвоєння ними теоретичних 

положень курсу.  При розв’язанні задач 

студент має детально вказувати, яким саме 

був хід його роздумів, якими формулами він 

користувався. 

Практичне заняття 

Практичне заняття проводиться з 

метою формування у студентів умінь і 

навичок з предмету, вирішення 

сформульованих  завдань, їх перевірка та 

оцінювання.. За метою і структурою 



семінарські, практичні заняття є 

ланцюжком, який пов'язує теоретичне 

навчання і навчальну практику з 

дисципліни, а також передбачає попередній 

контроль знань студентів. Оцінка за 

семінарське, практичне заняття 

враховується при виставлення підсумкової 

оцінки з дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю 

- оцінка за поточне тестування  (10 балів); 

- оцінка за відповіді на всі основні та 

додаткові запитання під час аудиторних 

занять (60 балів); 

- оцінка за контрольну роботу  (20 балів); 

- оцінка за самостійну роботу  (10 балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання 

підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом 

(співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні заняття та розрахункові роботи, незалежно від причини пропуску, 

студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані студентом під час 

засвоєння відповідної теми на практичному занятті перескладаються викладачеві, який веде 

заняття до складання підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи 

академічних груп. 
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