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Мета практики: поглиблення і закріплення знань, отриманих студентами 

в процесі теоретичного навчання,  набуття практичних умінь і навичок під час 

проведення польових і лабораторних досліджень. 

- База практики: кафедра садово-паркового господарства коледжу, 

розсадники, парки та сквери Івано-Франківської області. Практика може 

проводитись безперервним циклом, або в декілька періодів, чергуючи з 

теоретичними заняттями. 

Як результат проходження практики студенти повинні вміти: 

- організаційну сторону процесу вирощування повноцінного 

посадкового матеріалу декоративних рослин, його планування і управління;  

- порядок проведення проектних робіт і порядок оформлення проектно-

кошторисної документації на будівництво і капітальний ремонт об’єктів 

озеленення;  

- організаційну сторону процесу садово-паркового будівництва і 

утримання об’єктів садово-паркового господарства; 

- норми і правила виробництва робіт. 

 

       
 

Орієнтовний розподіл бюджету годин 

 

Назва теми 

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

на заняттях 
самостійне 

вивчення 

1 2 3 4 

1. Ознайомлення з основними 

правилами ведення організаційних 

садово-паркових робіт. 

13 8 5 

2. Ознайомлення  з технологічними 

прийомами влаштування майданчиків, 

площадок, мереж пішохідних доріг, 

зливними канавами,водовідводів, 

підпірних стінок. 

13 8 5 

3. Ознайомлення з технологічними 

прийомами влаштування квітників 

різного типу. 

8 8  

4. Ознайомлення з основними 

технологічними прийомами 

влаштування газонів різного типу. 

11 6 5 

5. Аналіз архітектурно-планувальної 

композиції парку (сценарій парку). 
8 8 

 



6. Вивчення ролі природних умов у 

формуванні паркового простору. 
13 8 5 

7. Обстеження пейзажних угрупувань 

паркових об’єктів. 
8 8  

8. Догляд за деревами і кущами. 

Ознайомлення з методами догляду. 
6 6  

Всього 80 60 20 

 

 

 

1. Ознайомлення з основними правилами ведення організаційних садово-

паркових робіт. 

 

Поняття про садово-паркове будівництво. Класифікація зелених 

насаджень для об’єктів загального користування. Парки. Міські сади і сквери. 

Бульвари і набережні.  

Класифікація зелених насаджень для об’єктів обмеженого користування. 

Насадження житлових районів і мікрорайонів. Озеленення території культурно-

побутових, адміністративних і громадських установ. Озеленення 

загальноосвітніх шкіл. Озеленення дитячих дошкільних установ. Озеленення 

ВУЗів. Озеленення лікарень. Озеленення спортивних споруд і комплексів.  

Озеленення промислових територій  

Класифікація зелених насаджень для об’єктів спеціального 

користування. Вуличні насадження. Захисні смуги. Дендрологічні сади 

(арборетуми). Озеленення кладовищ. 

 

      2. Ознайомлення  з технологічними прийомами влаштування 

майданчиків, площадок, мереж пішохідних доріг, зливними 

канавами,водовідводів, підпірних стінок. 

  

Декоративне покриття та комунікації на об’єкті. Типи мощення 

декоративного покриття на об’єкті. Види та типи мереж пішохідних доріжок. 

Дренажні системи та способи їх виконання на об’єкті. Точкова дренажна 

система. Лінійна дренажна система. Системи поливу на об’єкті. Освітлення на 

об’єкті. Терасування ділянки та пристрій терас на схилі. Влаштування 

підпірних стінок з різних типів матеріалів. 

 

 



3. Ознайомлення з технологічними прийомами влаштування 

квітників різного типу. 

 

Квітник та його складові. Елементи квіткового оформлення. Прийоми 

квіткового оформлення та підбір рослин. Розробка проекту та розбивка 

квітника. Догляд за квітковими рослинами. 

 

  4. Ознайомлення з основними технологічними прийомами влаштування 

газонів різного типу. 

 

Призначення газонів та їх класифікація. Морфологія газонної дернини. 

Еколого-біологічні властивості газоноутворюючих трав та їх життєві форми.  

Технологія сівби злакових культур. Календарні плани влаштування та 

удобрення газону.  

Догляд за газонами: мульчування,  покіс, прочісування, аерація, полив, 

коткування, боротьба з бурянами. 

 

5. Аналіз архітектурно-планувальної композиції  

(сценарій парку). 

 

Характеристика основних функціональних зон парку. Центральна зона. 

Зона тихого відпочинку. Зона відпочинку і розваг. Зона обслуговування. 

Спортивна зона. Господарська зона. Зона експозиції. Зона атракціонів. Захисна 

зона. 

Нормативна база проектування об’єктів озеленення. Підбір рослин та 

об’єктів озеленення для створення парку. 

 

6. Вивчення ролі природних умов у формуванні паркового простору.  

 

Вивчення якості і кількості природно-кліматичних рекреаційних 

ресурсів. Значення та розміщення природно-заповідних об’єктів та інших 

природних комплексів.  

Розміщення об’єктів культурно-історичної спадщини.  Розвиток на 

території парку різних галузей господарства. Дослідження стану 

навколишнього середовища та рівень розвитку інженерної інфраструктури. 

 

 

 



7. Обстеження пейзажних угрупувань паркових об’єктів. 

 

Організація процесу створення садово-паркових об'єктів. Склад та зміст 

проектної документації. Генеральний план. Ситуацій план. Опорний план. 

Посадкове та розбивочне креслення. Дендрологічний план. 

Форми деревних насаджень. Масив. Гай. Куртина. Групи. Солітер. 

Форми чагарникових насаджень. Рядові посадки. Алея. Живоплоти і 

фігурна стрижка. Зелені стіни. Боскети. Бордюри. 

 

8. Догляд за деревами і кущами. Ознайомлення з методами догляду. 

 

Догляд за деревами навесні. Обрізка. Видалення моху та лишайників. 

Боротьба зі шкідниками. Підгодівля. Полив. Формування і обрізування крони. 

Догляд за штамбом. Мульчування.  

Догляд за деревами влітку. Догляд за деревами восени. Догляд за 

деревами взимку.  

Ландшафтна реконструкція, відтворення та формування зелених 

насаджень міських садів і парків. Основи реконструкції садів і парків. 

Особливості реконструкції насаджень. Методи здійснення робіт з реконструкції 

насаджень. Реконструкція насаджень у масивах. 
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