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1. Загальна інформація  

Назва дисципліни Парковпорядкування  

Викладач (-і) к.с.-г.н. Карпин Н.І.  

Контактний телефон викладача +38(098)4577664  

E-mail викладача kanaiv@ukr.net  

Формат дисципліни Очний  

Обсяг дисципліни 4 кредитів EKTS   

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

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

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій  

2. Анотація до курсу  

Дисципліна «Парковпрорядкування» спрямована на формування у студентів теоретичних 

знань та практичних навиків щодо проектування, планування та ведення господарських заходів у 

насадженнях зелених зон населених пунктів. 

 

3. Мета та цілі курсу   

Формування у студентів системних знань, умінь та навиків, які базуються на цілісному 

розумінні проблематики галузі та застосуванні комплексного підходу до впорядкування системи 

зелених насаджень. 

 

4. Результати навчання (компетентності)  
Здатність застосовувати теоретичні основи, практичні методи та основні принципи ведення 

зеленого господарства; планувати та обґрунтовувати парковпорядкувальні заходи і проводити 

авторський нагляд за їх виконанням; кваліфіковано складати і оформляти проектну документацію. 

 

5. Організація навчання курсу  

Обсяг курсу 120 год...  

Вид заняття Загальна кількість годин  

лекції 24  

семінарські заняття / практичні / лабораторні 24  

самостійна робота 72  

Ознаки курсу  

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

 

ІІ 206 «Садово-

паркове 

господарство» 

ІІ нормативна  

Тематика курсу  

Тема, план Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

 

ТЕМА 1. Предмет 

«Парковпорядкування», його мета 

та завдання. 

Мета, завдання, основні поняття та 

особливості парковпорядкування. 

Об’єкти проектування. Територіальне 

проектування. Місце 

парковпорядкування в господарському 

плануванні та проектуванні. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1, 2] 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

ТЕМА 2. Інвентаризація зелених 

насаджень у населених пунктах 

України. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1, 2, 

5, 7, 

9] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

 



Класифікація та характеристика 

об’єктів, які підлягають інвентаризації 

у населених пунктах України. Основна 

нормативно-законодавча 

документація: Польові таксаційні 

роботи. Оцінювання якісного стану 

дерев. Порядок проведення 

інвентаризації поодиноких кущів та їх 

груп, живоплотів та бордюр. 

Визначення кількості чагарників. 

Порядок проведення інвентаризації 

газонів. Порядок проведення 

інвентаризації квітників. 

 матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

розкладом 

 

ТЕМА 3. Визначення показників 

ландшафтно-таксаційної та 

рекреаційної характеристики 

насаджень. 

Поняття про ландшафт. 

Класифікація ландшафтів. 

Ландшафтно-таксаційні показники 

лісопаркових насаджень. Визначення 

типів лісопаркового ландшафту. 

Визначення ступеня стійкості до 

рекреаційного навантаження. 

Визначення стадій рекреаційної 

дигресії. Визначення класів 

рекреаційної оцінки. Санітарно-

гігієнічна оцінка. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2, 5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

ТЕМА 4 . Організація 

парковпорядкувальних робіт. 
Основні види робіт. Цикл 

парковпрорядкування: підготовчі 

роботи, польові роботи, камеральні 

роботи. Система організації 

господарства. Характеристика 

функціональних зон курортних та 

рекреаційних зон. Функціональне 

зонування території національного 

парку. Ліси зеленої зони міста. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

ТЕМА 5. Проектування 

господарських заходів в 

насадженнях населених пунктів. 

Види рубок догляду за лісом та їх 

проектування. Лісокультурний фонд. 

Ландшафтні рубки догляду та їх 

класифікація. Пейзажні рубки. 

Проектування санітарно-оздоровчих 

заходів в зелених насадженнях. 

Формування структури узлісь. 

Ландшафтно-реконструктивні рубки: 

суцільні, часткові. Ландшафтно-

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1, 2, 

3, 4, 

8, 10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

20 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 



відновлювальні та відновлювально-

декоративні заходи. Догляд за 

ландшафтними посадками. 

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. 

 

Практичні 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 

практичні заняття є ланцюжком, який 

пов'язує теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також передбачає 

попередній контроль знань студентів. Оцінка 

за практичне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка за поточне тестування (20 

балів): двократне (по 10 балів); 

– оцінка за виконання аудиторних 

робіт (60 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

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, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

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

під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному занятті 

перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання підсумкового контролю з 

обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 

 

8. Рекомендована література  

Основна література 
1. Гірс О. А. Лісовпорядкування : підручник / Гірс О. А., Новак Б. І., Кашпор С. М. – К., 2004. 

– 384 с. 

2. Каганяк Ю.Й. Парколісовпорядкування : навч. посіб / Каганяк Ю.Й., Строчинський А.А., 

Горошко М.П. – Львів: «Тріада плюс», 2009. – 360 с. 

3. Мусієнко С. І. Рекреаційне лісівництво : конспект лекцій (для студентів денної та заочної 

форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 206 – Садово-паркове 

господарство) / С. І. Мусієнко, М. Г. Румянцев, О. М. Тарнопільська ; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 165 с. 

4. Попович С.Ю. Заповідне паркознавство : навч. посіб / Попович С.Ю., Корінько О.М., 

Клименко Ю.О. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 320 с. 

5. Севко, О. А. С28 Ландшафтная таксация с основами парколесоустройства : курс лекций по 

одноименной дисциплине для студентов специальности 1-75 02 01 «Садово-парковое 

строительство» / О. А. Севко. – Минск : БГТУ, 2009. – 175 с. 

 

 Нормативно-правові акти 
6. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» № 2807-IV від 6 вересня 2005 р. 

7. Закон України «Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у 

населених пунктах України» N 182/6470 від 25 лютого 2002 р. 

8. Лісовий кодекс України. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 

9. Правила утримання зелених насаджень мiст i iнших населених пунктiв України. – 

«Комунекономiка». – К., 1995. – 64 с. 

10. Санітарні правила в лісах України, затверджено Постановою КМУ від 27 липня 1995 р. № 

555 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/555-95-п 

 

 

 

 

 

 

Викладач ________________ Карпин Н. І. 

 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3852-12

