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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Озеленення населених місць та благоустрій 

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 3 кредити 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 «Oзеленення населених місць та благоустрій» покликана сформувати у 

студентів як знання теоретичних засад так практичних вмінь, що необхідні для проведення 

агротехнічних та експлуатаційних садово-паркових робіт в умовах населених пунктів 

3. Мета та цілі курсу  

Підготовка фахівців зеленого господарства з питань будівництва садово-паркових 

об'єктів, їх догляду та експлуатації 

4. Результати навчання (компетентності) 

Здатність: здійснювати передпроектний аналіз території об’єкту проектування та 

застосовувати знання з дендрології, ботаніки і фізіології рослин, ландшафтної архітектури, 

екології, ґрунтознавства, квітникарства та інших дисциплін при проектуванні рекреаційних 

об’єктів населених місць; застосовувати нормативні вимоги та принципи формування 

об’єктів міського благоустрою загалом та насаджень зокрема під час власної проектної 

діяльності; здатність кваліфіковано оформлювати проекту містобудівельну документацію. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 90 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 30 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 

самостійна робота 30 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

 

І 

206 «Садово-

паркове 

господарство» 

ІІ нормативний 

 

Тематика курсу 

Тема, план 
Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

 

І МОДУЛЬ  

ТЕМА 1. Предмет «Озеленення 

населених місць та благоустрій», 

його мета, завдання та 

проблеми. Система озеленення 

населеного пункту роль 

насаджень у її формуванні. 

Понятійно-термінологічна база, 

нормативно-правові та 

законодавчі основи формування 

системи озеленення населених 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,2, 

3,4, 9] 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

20 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 



пунктів в Україні. Історичні 

аспекти організація міського 

середовища. 

ТЕМА 2. Функції насаджень 

в системі населеного пункту. 

Основні функції насаджень в 

системі населеного пункту 

(екологічні, соціальні, естетичні, 

композиційні, історико-культурні, 

економічні). Види насаджень 

відповідно до функціонального 

призначення (загального, 

обмеженого користування та 

спеціального призначення). 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2,3, 

5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

ТЕМА 3. Роль насаджень у 

формуванні композиційної 

структури населеного пункту. 

Значення об’ємних та площинних 

рослинних елементів в системі 

озеленення населених місць. 

Вертикальне озеленення – види, 

екологічне, економічне та 

естетичне значення. Газони: 

класифікація та значення для 

озеленення населених пунктів. 

Особливості квітникового 

оформлення в межах міських 

об’єктів озеленення. Сади Патріка 

Бланка. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[3, 4, 

5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

ТЕМА 4. Принципи, вимоги 

та нормативно-правові аспекти 

формування насаджень в 

населених пунктах України. 

Основні принципи формування 

насаджень відповідно до їх 

функціонального призначення, 

соціально-економічних та 

естетичних аспектів. Вимоги щодо 

планування насаджень, 

розрахунку їх площі та кількості. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1, 2, 

4, 5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

ТЕМА 5. Сучасні підходи та 

методи озеленення міського 

середовища. Сучасні тенденції 

міського озеленення. Озеленення 

штучних основ різного 

функціонального призначення. 

Особливості добору рослин для 

озеленення міських ландшафтних 

об’єктів відповідно до їх 

особливостей. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2, 4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

ТЕМА 6. Садово-паркове 

обладнання в міському 

середовищі. Види архітектурних 

компонентів в межах об’єктів 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[3, 4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 



озеленення населених пунктів, їх 

функціональне та композиційне 

значення. Особливості добору, 

розрахунок кількості та вимоги 

щодо розміщення. 

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

 

ІІ МОДУЛЬ 

ТЕМА 1. Передпроектний аналіз 

території. Етапи та учасники 

проектування. Передпроектне 

дослідження і оцінка ситуації 

території проектування. Учасники 

процесу створення ландшафтних 

об'єктів в межах населених 

пунктів – функції і завдання. 

Основні етапи проектування. 

Етапи передпроектного аналізу. 

Натурне обстеження території – 

основні завдання. Документи, 

необхідні для проведення 

проектних робіт. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1, 9] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

ТЕМА 2. Особливості 

формування вуличних 

насаджень. Класифікація міських 

вулиць. Елементи системи 

озеленення та типи насаджень 

вздовж вулиць та доріг. Принципи 

розміщення насаджень в межах 

міських вулиць. Особливості 

проектування бульварів і 

набережних. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,3, 

4, 9] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

ТЕМА 3. Проектування міських 

скверів. Класифікація і функції 

міських скверів. Особливості 

формування концепції 

ландшафтної організації скверів. 

Добір елементів озеленення та 

благоустрою скверів. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,3, 

4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

ТЕМА 4. Об’єкти озеленення 

обмеженого користування – 

особливості планування та 

озеленення. Ландшафтна 

організація системи озеленення 

житлових комплексів. Особливості 

озеленення навчальних закладів. 

Озеленення промислових 

територій та лікувальних установ. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1, 4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

ТЕМА 5. Особливості 

ландшафтної організації 

об’єктів спеціального 

призначення. Захисні насадження 

– види та функції, особливості 

добору асортименту та 

формування. Озеленення 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2, 4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 



кладовищ. Ботанічні сади та 

дендрологічні парки. 

го заняття 

ТЕМА 6. Роль та функції 

насаджень в межах об’єктів 

культурної спадщини. 

Насадження в межах об’єктів 

культурної спадщини – їх функції, 

культурно-історичне, 

композиційне та естетичне 

значення. Нормативно-правові 

аспекти формування та 

реконструкції насаджень в межах 

об’єктів культурної спадщини 

населених пунктів. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

ТЕМА 7-8. Озеленення терто-рій 

культурно-просвітницьких та 

розважальних об’єктів. 

Особливості озеленення території 

культурно-просвітницьких 

об’єктів (музеїв, експозиційних 

центрів). Насадження в межах 

театральних установ, кінотеатрів, 

а також таргівельно-розважальних 

центрів. 

Лекції,  

практичні 

заняття 

[4, 9] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

ТЕМА 9. Ландшафтна організа-

ція сільських населених 

пунктів. Аpхiтектуpно-

планувальна оpганiзацiя теpитоpiї 

сільського населеного пункту. 

Озеленення центру села, селища 

мiського типу. 

Лекції,  

практичні 

заняття 

[6, 7, 

8] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

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. 

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. 

Тобто, теми теоретичних і практичних 

занять ідентичні. Оцінка за практичне 

заняття враховується при виставлення 

підсумкової оцінки з дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю ІІ семестр 

– оцінка за поточне тестування (20 

балів): двократне (по 10 балів); 

– оцінка за виконання аудиторних 

робіт (70 балів); 

– оцінка за контрольну 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, 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. 
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