
 

 



 
 

І. ПЕРЕДМОВА 
 

1 Розроблено робочою групою ВП НУБіП України «Бережанський 
агротехнічний коледж» 

2 Ухвалено Педагогічною радою ВП НУБіП України «Бережанський 
агротехнічний коледж» протокол №12 від «31» травня 2018 року 

3 Розробники: 
Брилінський Сергій Маркіянович – викладач вищої категорії циклової 

комісії природничих дисциплін,гарант освітньої програми; 
Дворська Людмила Ананіївна – член робочої групи, викладач вищої 

категорії циклової комісії природничих дисциплін; 
Чумарна Фросина Петрівна – член робочої групи, викладач вищої категорії 

циклової комісії природничих дисциплін. 
Освітня програма (ОП) підготовки молодшого спеціаліста зі 

спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» випускника ВП НУБіП 
України «Бережанський агротехнічний коледж» є тимчасовим нормативним 
документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі 
освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі 
господарства держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально 
важливих властивостей і якостей.  

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» розробляє 
освітню програму за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»  для 
підготовки молодшого спеціаліста до виконання професійних обов’язків за 
обраною спеціальністю до розробки Стандарту вищої освіти за відповідним 
рівнем вищої освіти з названої спеціальності. Затверджено як тимчасовий 
документ.  
  



1. Профіль освітньо-професійної програми молодший спеціаліст зі спеціальності 
206 «Садово-паркове господарство»   

1 – Загальна інформація 
Повна назва 
вищого 
навчального 
закладу та 
структурного 
підрозділу 

Відокремлений підрозділ Національного Університету біоресурсів та 
природокористування України «Бережанський агротехнічний коледж», відділення 
механізації сільського господарства, автомобільного транспорту та садово-паркового 
господарства 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу 

Молодший спеціаліст, Садово-паркове господарство, фахівець садово-паркового 
господарства 

Офіційна назва 
освітньої програми  

Молодший спеціаліст зі спеціальності «Садово-паркове господарство» 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 
150 кредитів ЄКТС 

Наявність 
акредитації  

 

Цикл/рівень НРК України - 5 рівень, FQ-ЕНЕА - початковий цикл, ЕQF LLL - 6 рівень 
Передумови Свідоцтво про базову загальну середню освіту, сертифікати ЗНО, 

диплом кваліфікованого робітника 
Вступні іспити  
Решта вимог визначаються правилами прийому на освітню програму молодшого 
спеціаліста 

Мова(и) 
викладання 

Українська  

Термін дії освітньої 
програми 

До прийняття Державного стандарту 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми   

http://www.batk.nubip.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 
Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі освіти та агропромислового 
виробництва, необхідних для здійснення педагогічної діяльності у навчальних закладах та 
виробничої діяльності на підприємствах 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область, 
галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності) 

20 Аграрні науки та продовольство 
206 Садово-паркове господарство 

Орієнтація 
освітньої 
програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Вища освіта в області агропромислового виробництва 

Особливості 
програми 

Виробнича та педагогічна практики забезпечують підготовку фахівців у реальному 
середовищі майбутньої професійної діяльності. В навчальному процесі 
використовуються найновіші науково-практичні досягнення, реалізується системний 
підхід у формуванні змісту профільно-орієнтованих навчальних дисциплін. 
Програма може викладатися англійською мовою. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Випускники отримують можливість працевлаштування у двох сферах: педагогічній 
та виробничо-технічній на підприємствах різних форм власності.  
може працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт:  
Фахівець садово-паркового господарства, Фахівець з квітникарства, фахівець з 
рекреаційного благоустрою, Озеленювач, Робітник зеленого будівництва, Садівник 

Подальше 
навчання 

Можливість продовження навчання за програмами другого циклу вищої освіти (НРК 
України - 6 рівень, FQ-ЕНЕА - другий цикл, ЕQFLLL - 6 рівень) 

 



5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтований. Лекції, лабораторні роботи, 
семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників 
та конспектів, консультації із викладачами, навчальні та технологічні 
практики,розробка дипломного проекту. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, поточний контроль, 
захист дипломного проекту, визначення рейтингу студента у кредитній системі 
освітнього процесу. 

6 –  Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 
професійної діяльності у галузі вирощування декоративних рослин, фітодизайні та 
флористиці, проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового 
господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів 
рослинництва, ландшафтної архітектури, садово-паркового будівництва та екології і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

ЗК1.Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів 
та перевірених фактів, здатність до системного мислення 
ЗК2.Гнучкість та креативність мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість 
до застосування фахових знань та компетентностей в широкому діапазоні можливих 
місць роботи та повсякденному житті. 
ЗК3.Групова робота. Здатність виконувати індивідуальні наукові дослідження в 
групі під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до 
врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом. 
ЗК4.Комунікаційні навички. Здатність до ефективного комунікування та до 
представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, 
використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні 
терміни. 
ЗК5.Популяризаційні навички. Уміння спілкуватися із нефахівцями, певні навички 
викладання. 
ЗК6.Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з точки зору професійної 
чесності, так і з точки зору розуміння можливого впливу досягнень в 
агропромисловому виробництві на соціальну сферу, толерантність у спілкуванні. 
ЗК7. Науково-дослідницькі навички. Здатність провадження наукових досліджень 
у професійній діяльності та/або інноваційній діяльності, здатність генерувати нові 
ідеї. 
ЗК8.Інструментальні навички. Вміння використовувати знання фахової іноземної 
мови для діяльності в міжнародному контексті та проведення наукових досліджень, 
здатність до письмової та усної комунікації рідною мовою, навики управління 
інформацією, навики роботи з використанням сучасних технологій 
ЗК9.Підприємливість.Базові знання з підприємництва та підприємливості для 
можливої організації самостійної зайнятості та ведення підприємницької діяльності. 
 

Фахові 
компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК1.Глибокі знання та розуміння. Уміння застосовувати знання та розуміння 
процесів фізіології декоративних рослин і технології формування об’єктів садово-
паркового господарства для розв’язання виробничих технологічних задач 
ФК2.Навички оцінювання. Навички оцінювання, інтерпретації та синтезу 
теоретичної інформації та практичних виробничих 
ФК3.Математичні навички. Здатність використовувати математичні методи в 
садово - парковому господарстві. 
Здатність демонструвати знання і розуміння основ фізики, хімії, ботаніки, селекції, 
генетики, фізіології рослин та екології в обсязі, необхідному для освоєння загально - 
та спеціалізовано -професійних дисциплін. 
Фк4.Експериментальні навички. Навички розроблення концептуальних та 
інноваційних проектних рішень з планування комплексних зелених зон міста, 
об’єктів ландшафтної архітектури та дизайну зовнішнього середовища. 
Фк5.Розв’язання проблем. Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати коло 
проблем та задач під час вирощування декоративних рослин 11 та формування 
садово -паркових рослинних угруповань 
ФК6.Інформаційно-технологічні.  Обчислювальні уміння та навички оброблення 
дослідних даних, пов’язаних із інформацією вирощування посадкового матеріалу 
декоративних рослин, проектування, створення та експлуатації компонентів 
рослинних угруповань та інженерно-технічного обладнання в об’єктах садово-
паркового господарства 
ФК7.Ерудиція в області агропромислового виробництва. Базові знання зі 
спеціалізованих підрозділів науки (екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, 



генетики та селекції декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем, 
агротехніки вирощування декоративних рослин, проектування, формування та 
експлуатація компонентів садово-паркових об’єктів, захисту декоративних рослин 
від шкідників та хворіб, механізації садово-паркових робіт і т. інше)  
ФК8. Управлінські навички. Управління комплексними діями або проектами, 
відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах. 
ФК9. Мотиваційні навички. Здатність до позитивного мислення у професійному 
середовищі, здатність виявляти професіоналізм та здатність до навчання. 
ФК10.Здатність до навчання: Здатність шляхом самостійного навчання освоювати 
нові напрями, використовуючи здобуті знання у галузі садово -паркового 
господарства 

7 – Програмні результати навчання 
РН1. Здатність демонструвати знання і розуміння основ філософії, історії і культури України, що сприяють 
розвитку загальної політичної культури та активності, формуванню національної гідності і патріотизму, 
соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права.  
РН2. Розуміння причинно -наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в 
професійній і соціальній діяльності; використання сучасних науково - технічних та культурних досягнень 
світової цивілізації.  
РН3.  Продемонстрована вправність у володінні українською та англійською мовою, зокрема спеціальна 
термінологія для проведення літературного пошуку.  
РН4. Здатність демонструвати знання і розуміння фундаментальних розділів математики, фізики, і хімії в 
обсязі, необхідному для володіння певними основами в галузі вирощування декоративних рослин та 
рослинних садово - паркових угруповань.  
РН5. Здатність використовувати математичні методи в садово - парковому господарстві. 
РН6. Здатність демонструвати знання і розуміння основ фізики, хімії, ботаніки, селекції, генетики, фізіології 
рослин та екології в обсязі, необхідному для освоєння загально - та спеціалізовано -професійних дисциплін. 
РН7. Здатність володіння на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, 
культивування декоративних рослин та рослинних садово - паркових угруповань, підтримання їх 
декоративності, стійкості і стабільності в умовах комплексної зеленої зони міста. 
РН8. Здатність демонструвати знання і розуміння фундаментальних наук (екології, ботаніки, дендрології, 
фізіології рослин, генетики та селекції декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем, агротехніки 
вирощування декоративних рослин, проектування, формування та експлуатації компонентів садово -
паркових об’єктів, захисту  декоративних рослин від шкідників та хворіб, механізації садово-паркових робіт і 
т. інше) в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі садово-паркового 
господарства.  
РН9. Володіння робочими навичками працювати самостійно та як лідер, уміння отримувати результат у 
межах обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність під час вирощування декоративних рослин у 
відкритому і закритому ґрунті, проектування, створення і експлуатації об’єктів садово-паркового 
господарства.  
РН10. Здатність кваліфіковано організовувати технології вирощування посадкового матеріалу декоративних 
рослин у відкритому і закритому ґрунті. 
РН11. Проектування та організація заходів із формування об’єктів садово-паркового господарства відповідно 
до сучасних наукових вимог.  
РН12.  Проектування та організація заходів із технології вирощування садивного матеріалу декоративних 
деревних рослин відкритого і закритого ґрунту і формування об’єктів садово-паркового господарства 
відповідно до сучасних наукових вимог.  
РН13. Проектування та організація заходів із технології вирощування садивного матеріалу декоративних 
трав’яних та квіткових рослин відкритого і закритого ґрунту та формування об’єктів садово-паркового 
господарства відповідно до сучасних наукових вимог.  
РН14.  Координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих процесів у садово-парковому 
господарстві.  
РН15.  Здатність ефективно планувати час для отримання необхідних результатів у виробництві. РН16. 
Результативна робота у колективі.  
РН17.  Здатність навчати, контролювати та оцінювати професійні навички молодших колег 
 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Розробники програми:  
3 викладачі вищої категорії. 
Всі розробники є штатним співробітниками Бережанського агротехнічного коледжу  
Гарант освітньої програми: Брилінський Сергій Маркіянович – викладач вищої 
категорії циклової комісії природничих дисциплін,гарант освітньої програми 
До реалізації програми залучаються висококваліфіковані педагогічні працівники. 
З метою підвищення фахового рівня всі педагогічні 
працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 
закордонні. 



 
Матеріальне- 
технічне 
забезпечення 

− навчальні корпуси; 
− гуртожитки; 
− тематичні кабінети; 
− спеціалізовані лабораторії; 
− комп’ютерні класи; 
− пункти харчування; 
− точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 
− мультимедійне обладнання; 
− спортивний зал, спортивні майданчики; 
- пункти СТО; 
- автодром. 

Інформаційне та 
навчально- 
методичне 
забезпечення 

− офіційний сайт закладу: http://www.batk.nubip.edu.ua; 
− точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 
− необмежений доступ до мережі Інтернет; 
− наукова бібліотека, читальні зали; 
− віртуальне навчальне середовище Moodle; 
− хмарні середовища Google-Apps; 
− пакет MS Office 365; 
− корпоративна пошта; 
− навчальні і робочі плани; 
− графіки навчального процесу 
− навчально-методичні комплекси дисциплін; 
− навчальні та робочі програми дисциплін; 
− дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної 
роботи студентів з дисциплін; 
− програми практик; 
− методичні вказівки щодо виконання курсових проектів(робіт), 
дипломних проектів (робіт); 
− критерії оцінювання рівня підготовки; 
− пакети комплексних контрольних робіт. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних 
працівників у вітчизняних вищих навчальних закладах. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

 

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не проводиться. 

 
 
 



 
 
                       Перелік компонент освітньої програми  

підготовки молодших спеціалістів   
зі спеціальності 206 Садово-паркове господарство        

 
 Назва навчальної дисципліни Кредити Години Вид  підсумкового 

контролю 

1.Цикл загальної підготовки 
1.1.Обов’язкові компоненти 

1.2 Правознавство 3 90 залік  

1.4 Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 2 60 іспит 

1.6 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 5 150 залік  

1.7 Фізичне виховання     залік  

1.8 Інженерна та комп'ютерна графіка  2 60 залік  

1.9 Інформатика та комп’ютерні  
технології 4 120 залік  

1.10 Образотворча грамота 3 90 залік  

1.11 Хімія 4 120 іспит 

1.12 Ботаніка 5 150 іспит 

1.13 Економіка підприємства 3 90 іспит 

 Разом 31 930  

1.2.Вибіркові дисципліни  
1.15 Основи філософських знань 4 120 залік  

1.16 Підприємництво, менеджмент та 
маркетинг 3 90 іспит 

1.17 Психологія 3 90 залік  

 Разом 10 300  

 Разом по циклу 41 1230  

2.Цикл професійної  та практичної підготовки 
 2.1.Обов’язкові компоненти    

2.1 Охорона праці та безпека 
життєдіяльності 4 120 іспит 

2.2 Екологія та природокористування 2 60 залік 

2.3 Грунтознавство з основами 
землеробства 5 150 іспит 

2.4 Геодезія 4 120 іспит 

2.5 Дендрологія 6 180 іспит 

2.6 Квітництво 5 150 іспит 

2.7 Ландшафтна архітектура та дизайн 6 180 іспит 

2.8 Проектування об'єктів зеленого 
будівництва 6 180 іспит 

2.9 Механізація робіт в садово-
парковому господарстві 4 120 іспит 

2.10 Захист рослин 4 120 іспит 

2.11 Розсадники 5 150 іспит 

2.12 Організація робіт в садово 3 90 іспит 



  парковому господарстві 
 Разом 54 1620  

2.2.Вибіркові дисципліни  
2.13 Рекреаційне лісівництво 3 90 іспит 

2.14 Охорона навколишнього 
середовища та заповідна спава 2 60 іспит 

2.15 Метеорологія і кліматологія 2 60 залік 

2.16 Фауна садів і парків 2 60 залік 

2.17 Плодівництво, ягідництво та 
виноградарство 4 120 іспит 

2.18 Вступ до фаху 2 60 залік 

2.19 Гідротехнічні споруди 2 60 залік 

2.20 Декоративна флористика 2 60 залік 

 Разом 19 570  

 Всього 73 2190  

2.3.Практична підготовка 
2.21 НВП "Садовод" 3 90  

2.22 Ботанічна 1,5 45  

2.23 Геодезична 1,5 45  

2.24 Грунтознавство 1,5 45  

2.25 Розсадники 3 90  

2.26 Рекреаційне лісівництво 1,5 45  

2.27 Дендрологічна 1,5 45  

2.28 Квітникарська 1,5 45  

2.29 Переддипломна практика 6 180  

2.30 Дипломне проектування 5 150 захист ДП 

 Разом 26 780  

 Разом по циклу 99 2970  

 Екзаменаційна сесія 10 300  

 Разом 150 4500  

 ВСЬОГО 150 4500  



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестацією випускників освітньої програми спеціальності 206 «Садово-паркове 
господарство» передбачено проведення державної атестації за освітнім ступенем 
«Молодший спеціаліст» у вигляді захисту дипломного проекту. 

Державну атестацію на рівні молодшого спеціаліста здійснює Екзаменаційна комісія та 
завершується видачею документу встановленого зразка про присвоєння йому ступеня 
молодшого спеціаліста із присвоєнням кваліфікації: фахівець садово-паркового господарства  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гарант освітньої програми 
викладач вищої категорії циклової комісії  
природничих дисциплін,гарант освітньої програми                              Брилінський С.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Загальні та спеціальні  предметні компетентності зі спеціальності 206 Садово-паркове господарство 

 Назва дисципліни Компетенція 

1.  Правознавство -уміти застосовувати знання про державно-правову систему України в своїй 
професійній діяльності; 
-використовувати Конституцію України як основний закон прямої дії 
-орієнтуватися в системі чинного законодавства; 
-визначати вірну юридичну кваліфікацію в межах своїх професійних обов’язків ; 
-розробляти проекти угод, інших актів і документів. 

2.  Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням) 

- базові знання з  ділової української мови; 
 - здатність активно користуватися всіма мовними засобами залежно від обставин; 
 - здатність складати та оформлювати основні ділові папери; 
- здатність застосовувати правописні норми при укладанні документів. 

3.  Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням) 

- базові знання іноземної мови для спілкування в академічному та професійному 
середовищі. 
 

4.  Фізичне виховання  

5.  Інженерна та 
комп'ютерна 
графіка  

- базові знання єдиної системи конструкторської документації та будівельного 
креслення; 
 - базові знання основ конструювання механізмів, будов і методів виконання 
креслярсько- конструкторських робіт; 
 - здатність виконувати та розробляти креслення складальних одиниць та 
математичних моделей із виконанням необхідних технічних розрахунків та 
розробкою технічної документації, навички роботи з сучасними комп’ютерними 
технологіями. 

6.  Інформатика та 
комп’ютерні  
технології 

-працювати з системними та прикладними програмними засобами загального та 
спеціального призначення: операційними системами, електронними таблицями, 
програмами для моделювання ландшафтів; 

-використовувати сучасні комп’ютерні технології для автоматизованої обробки 
представлення даних. 

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; 
навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних 
мережах, уміння створювати бази даних і використовувати Інтернет-ресурси; 
 - професійно-профільовані знання в галузі теоретичних основ інформатики й 
практичного використання комп’ютерних технологій; 
 - здатність володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача, 
використовуючи інформаційні технології для вирішення експериментальних і 
практичних завдань в галузі професійної діяльності. 

7.  Образотворча 
грамота 

-здатність грамотного передавання основного змісту, ідейного навантаження , 
колористних особливостей ландшафтних композицій проектів благоустрою 
різноманітними засобами образотворчого мистецтва; 

-оволодіння різноманітними засобами створення художніх образів. 
8.  Хімія - здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі хімії для 

теоретичного освоєння професійних дисциплін та рішення практичних завдань. 
 

9.  Ботаніка - уміти пояснити будову і функції рослинних клітин і тканин, їх значення для 
життєдіяльності рослинних організмів; 
- пов’язувати особливості будови вегетативних і генеративних органів з умовами 
проживання, та їх видозмінами залежно від естетичних потреб людини; 
- проводити аналіз флори, описувати рослини та визначати їх за допомогою 
визначника; 
- давати характеристику природним рослинним угрупування, як основи будь-якої 
екологічної системи;  
- обгрунтовувати доцільність підбору, значення рослин в зеленому будівництві і 
садово-парковому господарстві відповідно до ландшафтних умов місцевості; 

10.  Економіка 
підприємства 

-визначити результативність діяльності від використання капіталу та інноваційно-
інвестиційної діяльності підприємства; 
-вишукувати шляхи та накреслювати заходи антикризового стану підприємства; 



передбачати вдосконалення реструктуризації підприємства; 
визначати величину доходу, прибутку; 
-розраховувати ефективність використання капіталу та нематеріальних ресурсів; 
-виявляти резерви і шляхи поліпшення якості продукції і напрями забезпечення її 
конкурентоспроможності за якістю; 
-використовувати економічні методи в управлінні біоресурсами; 
-приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань під 
час виконання своїх професійних обов’язків. 

11.  Основи 
філософських 
знань 

- базові уявлення про основи філософії; 
- знання основних філософських напрямків; 

 -здатність до володіння понятійним філософським апаратом. 

12.  Підприємництво, 
менеджмент та 
маркетинг 

-знати особливості організації і введення підприємства; 
-ринкову інфраструктуру; 
-сферу виробництва і аграрного ринку; 
-організацію форм підприємства; 
-основи фінансового менеджменту; 
-принципи, форми і методи роботи менеджера; 
-основи психології і етики ділових відносин; 
-формування підприємницького мислення і ділових якостей підприємців; 
-ділову етику підприємства; 
-організаційну структуру; 
-вміти проектувати систему маркетингу; 
-організовувати комплексні дослідження товарного ринку; 
-аналізувати зовнішнє і внутрішнє маркетингове середовище; 
-давати маркетингову оцінку; 
-обґрунтовувати стратегії маркетингу; 
-розробляти програми маркетингу. 

13.  Психологія -базові знання загальних закономірностей, механізмів становлення та розвитку 
психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень. 

14.  Охорона праці та 
безпека 
життєдіяльності 

- здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й 
охорони праці; 

  - здатність до обґрунтування вибору безпечних режимів, параметрів, виробничих 
процесів на підприємствах автомобільного транспорту; 
 - здатність до ефективного виконання функцій, обов’язків і повноважень з охорони 
праці на робочому місці, у виробничому колективі; 
 - здатність проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і  
професійних захворювань на виробництві. 

15.  Екологія та 
природокористуван
ня 

-здатність проводити загальний і конкретний опис стану рік, озер, повітряного 
басейну, окремих територій природних комплексів та їх компонентів; 
-розрізняти рідкісні види рослин і тварин, занесених у Червону книгу України 
-користуватись стандартами та нормами ГДК та ГДВ; 

розробляти заходи щодо охорони довкілля від забруднення. 

16.  Грунтознавство з 
основами 
землеробства 

-знання основних законів наукового ґрунтознавства і землеробства, основ геології і 
мінералогії, суті геологічних і геохімічних аспектів, ґрунтоутворюючих процесів, 
складу та властивостей ґрунту, його родючості, шляхів її підвищення та захисту від 
ерозії, від забруднення пестицидами, контроль та аналіз стану земельних ресурсів, 
основні принципи і методи інженерної оцінки ґрунтів, біологічні особливості 
бур’янів, значення і класифікацію сівозмін, обробіток ґрунту, агрохімічні основи 
застосування добрив, основи меліорації земель, агроекономічну та екологічну 
оцінку здатності ґрунтів для вирощування культурних рослин. 

17.  Геодезія -знати основи геодезії-сучасну уяву про фігуру і розміри Землі та її картографічне 
зображення; системи координат, які застосовуються в геодезії; методи і засоби 
визначення планового і висотного положення точок земної поверхні; методи 
топографічного знімання, методи і засоби математичного опрацювання результатів 
геодезичних вимірів; 
- знати конструкції і принципи дії основних сучасних геодезичних приладів, а 
також вміти виконувати ними виміри; 
- вивчити організацію та методику топографічних знімань, які виконуються при 
лісовпорядкуванні і таксації лісу, лісоосушувальній меліорації і агролісомеліорації, 
в садово-парковому будівництві; 



- вміти використовувати топографічні та лісові карти (плани), аерокосмічні знімки і 
цифрові моделі місцевості при вирішенні задач в лісовому та садово-парковому 
господарстві; 
- вміти вести розрахунки при підготовці геодезичних даних для виносу в натуру 
проектів лісогосподарських, лісовпорядкувальних, а також геодезичних 
розмічувальних робіт. 

18.  Дендрологія -визначати види дерев і чагарників за допомогою визначників за пагонами з 
листками, в безлистому стані, за шишками, плодами, насінням, проростками та 
знати їх біологічну, екологічну і господарську цінність; 
-проводити добір асортименту деревних рослин для лісових, декоративних та 
захисних насаджень; 
-вільно орієнтуватися у видовому складі лісових, лісопаркових, захисних і 
декоративних насаджень на території України; 
-проводити фенологічні спостереження, прогнозувати врожаї плодів, шишок, 
насіння. 

19.  Квітництво -володіти знаннями, уміннями та навиками в галузі вирощування квіткових рослин 
та використання їх в озелененні ландшафтних об’єктів . 

20.  Ландшафтна 
архітектура та 
дизайн 

-формувати об’ємно-просторові композиції; 
-використовувати паркові композиції в проектуванні; 
-аналізувати існуючі об’ємно-просторові композиції; 
-визначити форми використання структурних елементів та компонентів ландшафту 
місцевості; 
-створювати композиції з деревно-чагарникових порід; 
-підбирати придатні для кожної ландшафтно-кліматичної зони відповідні рослини 
та забезпечити декоративну ефективність пейзажних композицій; 
-виконувати обміри композиційних вузлів та елементів; 
-розробляти ділянки із заданими типами просторової структури; 

-враховувати містобудівельну ситуацію як основу для об’ємно-просторового 
рішення, що повинно відповідати певним вимогам. 

21.  Проектування 
об'єктів зеленого 
будівництва 

- вміти правильно і кваліфіковано складати проектно-кошторисну документацію, 
користуватися сучасними технологіями ландшафтного будівництва;  
- виконувати генеральний план, дендроплан, робочі креслення, схеми 
вертикального планування;  
- виконувати деталювання елементів об’єкта озеленення(рисунки, перспективи, 
розгортки);  
- користуватися ПК для створення ескізів озеленення;  
- засвоїти методи формування ландшафту, використовуючи знання дендрології, 
ботаніки, квітникарства, ландшафтного дизайну, екології, ґрунтознавства та інших 
дисциплін. 

22.  Механізація робіт в 
садово-парковому 
господарстві 

-знати будови, конструкції основних вузлів і агрегатів, принципу роботи машин і 
механізмів, які використовують для виконання робіт у садово-парковому 
господарстві. 
-підбирати машини, механізми, або комплекти машин для проведення 
технологічних операцій з вирощування та догляду за зеленими насадженнями; 
-виконувати технологічні операції з використанням простих механізмів, ручного та 
механізованого інструменту. 

23.  Захист рослин -вести спостереження за фенологією, поширенням і динамікою хворіб та 
чисельністю шкідників;  
-визначити типи пошкоджень; 
-діагностувати хвороби декоративних рослин; 
-правильно застосовувати методи обстежень; 
-оцінювати шкоду, заподіяну шкідниками і хворобами; 
-планувати та проектувати захисні заходи, обґрунтувати їх ефективність; 
-складати систему захисних заходів декоративних рослин; 
-правильно, дотримуючись техніки безпеки, застосовувати пестициди; 
-користуватися довідковою, науковою літературою та Переліком пестицидів і 
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. 

24.  Розсадники -знати засади дендрорайонування та асортименти декоративних рослин, 



особливості ведення насіннєвої справи деревних культур, способи їх розмноження,  
технологію вирощування декоративних рослин у розсадниках, теоретичні і 
практичні засади формування та обрізки декоративних кущів і дерев; 
-підбирати асортимент рослин для різних об’єктів ландшафтної архітектури чи 
промислових територій у будь-якій ґрунтово-кліматичній зоні України;  
правильно вибрати місце для розсадника і провести передпроектні дослідження 
території; 
-проводити розрахунки виробничих потужностей декоративного розсадника 
(господарства декоративних рослин); 
-здійснювати заготівлю насіннєвої сировини, проводити апробацію посівних 
якостей насіння та готувати насіння до висіву; 
-розмножувати декоративні рослини насіннєвим та вегетативним способами, у 
відкритому ґрунті й контрольованому середовищі; 
-використовувати ростові речовини, що сприяють скороченню термінів 
вирощування посадкового матеріалу; 
-обрізати та формувати декоративні рослини у розсаднику і на постійному місці 
вирощування; 
-складати технологічні карти з вирощування саджанців декоративних рослин у 
розсаднику; 
-узагальнювати накопичений теоретичний та експериментальний матеріал і 
критично аналізувати фахові літературні джерела; 
-обґрунтувати економічну та екологічну ефективність заходів, що проводяться в 
розсаднику. 

25.  Організація робіт в 
садово парковому 
господарстві 

-виконувати робочі креслення для перенесення проекту в натуру; 
-складати посадкову відомість, відомість обсягів робіт; 
-проводити підрахунок площ різних територій об’єкта; 
-складати плани-графіки виконання робіт з урахуванням послідовності їх 
впровадження та сезонності виконання; 
-розробляти систему заходів по догляду за насадженнями та утриманню газонів, 
квітників, доріжок і майданчиків, водойм і споруд конкретного садово-паркового 
об’єкта;  

-складати кошторис на окремі види робіт та технологічні процеси під час 
будівництва та експлуатації садово-паркового об’єкта. 

26.  Рекреаційне 
лісівництво 

- знати роль екологічних факторів у житті лісу, його морфологію, суть природного 
добору; 
- основні положення про поновлення лісу, методи обліку природного відновлення; 
- вибагливість деревних рослин до світла, тепла, вологи та родючості ґрунту, їх 
стійкість до вітру та інших несприятливих природних факторів; 
- сучасне значення рекреаційного лісу для довкілля та людської спільноти; 
- основи типологічної класифікації лісів; 
- сучасне господарське, соціальне та екологічне значення лісів; 
- функціональне призначення та особливості ведення господарства у лісах зелених 
зон; 
- негативний вплив рекреації на лісові насадження; 
- закономірності формування лісів; 
- типи лісових ландшафтів. 

27.  Охорона 
навколишнього 
середовища та 
заповідна справа 

- знати основні законодавчі та нормативно правові акти щодо збереження та 
раціонального використання природних ресурсів та основні принципи охорони 
природи в Україні; 
- знання економічного і правового забезпечення функціонування територій 
природно-заповідного фонду України; 
- знання економічного і правового забезпечення функціонування територій 
природно-заповідного фонду України; 
- знання екологічних критеріїв і категорій; 
- знання про особливості функціонування територій природно-заповідної мережі 
окремого регіону, їх коротка характеристика. 

28.  Метеорологія і 
кліматологія 

-знати будови речовинного складу атмосфери, фізичних процесів, які відбуваються 
в атмосфері та ґрунті, процесів волого- і теплообміну, потоків сонячної енергії, 
циркуляції атмосфери тощо; 



-формувати метеорологічний, кліматичний і екологічний стан планети та окремих її 
регіонів. 

29.  Фауна садів і 
парків 

-знати  умови раціонального використання природних ресурсів та основні 
принципи охорони природи; 
-уміти підбирати асортимент рослин для різних об’єктів ландшафтної архітектури 
чи промислових територій у будь-якій ґрунтово-кліматичній зоні України;  
-знати  особливості ведення господарства  зелених  зонах. 

30.  Плодівництво, 
ягідництво та 
виноградарство 

-Знати стан і перспективи розвитку галузі, значення, біологічні особливості 
плодових, ягідних культур і винограду, закономірності росту і плодоношення, 
сучасні технології виробництва екологічно чистої продукції в різних природно-
кліматичних зонах, способи поліпшення якості продукції; 

-Уміти проектувати закладання плодових і ягідних насаджень та винограду для 
господарств із різною формою власності, розробляти, удосконалювати і 
реалізовувати прогресивні технології вирощування плодових і ягідних культур та 
винограду. 

31.  Вступ до фаху - здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі 
законодавства та стандартизації зеленого будівництва та садово-паркового 
господарства; 
-вміти  користування нормативною документацією у галузі сільського господарства 
і лісівництва. 

32.  Гідротехнічні 
споруди 

-знати основи гідрології та гідрогеології, головні закони гідравліки, способи 
розрахунку тиску води, обліку стоків, визначення скидної витрати води; 
-призначення; класифікацію та особливості конструкцій гідротехнічних споруд; 
-способи побудови простих  гідроспоруд, принципи їх розміщення і експлуатації; 
-загальні характеристики методів осушення і зрошення земель; 
-основи влаштування і експлуатації осушувально-зрошувальних систем. 

33.  Декоративна 
флористика 

-знати методи формування інтер’єрів , використовуючи знання ботаніки та 
фізіології рослин, квітникарства, екології та інших дисциплін; 
-знати традиції декоративної флористики мистецтва минулого, фактори , які 
впливають на проектування інтер’єрних  просторів; 
-уміти організовувати простір навколишнього середовища; 
-уміти визнавчати види рослин; 
-вибирати найбільш економічно вигідні проектні рішення ; 
-воолодіти всією необхідною професійною абеткою декоративної флористики, 
організовувати простір відповідно до функціональних, екологічних та естетичних 
вимог, створити його яскравий художній образ і викликати у людини позитивні 
емоції.  
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Таблиця 1.  
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

 
Класифікація 

компетентностей 
за НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність 

Інтегральна компетенція 
 Здатність застосовувати знання при 

розробці та впровадженні інновацій, 
вирішенні проблем у професійній 
діяльності, враховуючи взаємозв’язок і 
взаємодію з іншими сферами діяльності. 
Здатність проводити наукові дослідження 
індивідуально або в складі команди, що 
вимагає достатнього рівня знань 
методології, опрацювання наукових 
джерел. Здатність продемонструвати 
знання нормативно-правової бази для 
організації процесів управління у сфері 
професійної діяльності. Знання 
інформаційних технологій. 

 

Розв'язання складних 
непередбачуваних задач і 
проблем у спеціалізованих 
сферах професійної діяльності 
та/або здатність застосовувати 
знання та розуміння 
можливостей розробки та 
реалізації розвитку суб’єктів 
господарської діяльності. 
Здатність застосовувати знання 
принципів розробки та 
впровадження раціональних 
форм організаційної структури 
управління. 

 

Донесення до фахівців і нефахівців 
інформації, ідей, проблем, рішень та 
власного досвіду в галузі 
професійної діяльності здатність 
ефективно формувати 
комунікаційну стратегію. Здатність 
до комуні кування та представлення 
складної комплексної інформації 
усно та письмово, використовуючи 
інформаційні технології та 
відповідні технічні терміни.  

 

Керування комплексними 
діями або проектами, 
відповідальність за 
прийняття рішень у 
непередбачуваних умовах, 
відповідальність за 
професійний розвиток 
окремих осіб та/або груп 
осіб, 
здатність до подальшого 
навчання з високим рівнем 
автономності, здатність 
нести відповідальність за 
розвиток професійних знань 
та демонструвати вправність 
у володінні іноземною 
діловою мовою. Організація 
самостійної зайнятості та 
ведення підприємницької 
діяльності. 

Загальні компетентності  
ЗК1 РН2,РН4 РН2,РН4,РН13 РН1,РН3,РН11,РН19 РН1,РН8,РН19 
ЗК2 РН18,РН2,РН3,РН7,РН13  РН6 РН1 РН8,РН11,РН12 
ЗК3 РН3,РН19 РН11 РН11 РН11 
ЗК4 - РН13,РН14 РН3,РН14 РН3 
ЗК5 РН2,РН15 РН7,РН2 РН2,РН9 РН2,РН15 
ЗК6 - РН11 РН3,РН12 РН1,РН11 
ЗК7 РН4,РН2,РН15 РН4 РН2,РН15 РН15,РН18 
ЗК8 РН1,РН3 РН1,РН14 РН2,РН7 РН3,РН10 
ЗК9 РН8,РН19 РН5 РН5 РН5 
Спеціальні (фахові) компетентності  
ФК1 РН6,РН13,РН14,РН18 РН6 РН6 РН1,РН6,РН18 



ФК2 - РН7,РН6 РН3,РН11 РН4,РН19 
ФК3 РН13,РН14,РН15,РН18 РН14,РН17,РН18 РН14,РН15 РН14 
ФК4 РН4,РН7,РН18 РН15 РН15,РН6 РН4,РН15 
ФК5 РН2,РН6,РН19 РН2,РН16 РН18 РН4,РН9,РН18 
ФК6 РН13,РН14,РН17 РН14,РН13,РН17 РН14,РН17 РН14,РН17 
ФК7 РН1,РН6,РН7,РН15,РН18 РН9,РН1,РН13 РН6,РН7 РН12,РН4Р 
ФК8 - РН19,РН12,РН3 РН19,РН8,РН11 Н8,РН11,РН19 
ФК9 -  - РН18,РН5 
ФК10 РН2,РН18,РН14,РН17  РН1 - 



Таблиця 2.  
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

П
ро

гр
ам

ні
 

ре
зу

ль
та

ти
 

на
вч

ан
ня

 
  Компетентності  

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

пе
те

нт
ні

ст
ь Загальні компетентності   Спеціальні (фахові) компетентності  

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ФК1 ФК2 ФК3 ФК4 ФК5 ФК6 ФК7 ФК8 ФК9 ФК10 

РН1  + +  + + +             + 
РН2  + + +    + +  +  + + + + +  + + 
РН3    + + +   +            
РН4   +    +    + +    + + + + + 
РН5   +     +   + +  + +      
РН6  +          + + + +     + 
РН7  +      +   + +         
РН8  + +  +   +    + + + + +    + 
РН9   +   +     +  + + + +  + +  
РН10           +   + +  +    
РН11   + + +  +       + + + + + +  
РН12   + +  +        + + + + + +  
РН13  +    +      + + + +     + 
РН14  + + +                + 
РН15    +                + 
РН16        +    +  + + + + + +  
РН17  + + + + +  +    +    + + + + + 
РН18  + + +  + + +    + + + + + + + + + 
РН19  +   + +   + +  +      + +  

Інше (у разі потреби) __________________________________________________________ 

 
Гарант освітньої програми/викладач вищої категорії 
циклової комісії природничих дисциплін  http://www.batk.nubip.edu.ua  +38(067)3506793 


