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I. ПЕРЕДМОВА

2 УхваленО Педагогiчною радою вП нуБiП УкраiЪи кБережанський
агротехнiчний кол€дж> протокол Jю12 вiд < 30 > 06 202Ороку

3 Розробники:
БрилIнСькшz Сергiй Маркiянович - викладач вищоi категорiI, виклацач-

методист цикловоI KoMicii iнженерних та аграрних дисциплiн, керiвник
ocBiTHboi програми;

чумАрНА Фросина Петрiвна - член робочоi групи, викладачка вищоi
категорiI, викладачка-методистка цикловоi koMicii iнженерних та а|рарних
дисциплiн.

кАтЕрИнrtК Мар'яна Петрiвна - член робочоi |рупи, викладачка першоi
категорii цикловоi KoMiciT iнженерних та аграрних дисциплiн.

освiтня програма (оп) пiдготовки фахiвцiв у сферi фаховоi передвищоТ
освiти зi спецiальностi 206 <<Садово-паркове господарство) випускника ВП
НУБiП УКРаiНИ <<БеРеЖанський агротехнiчний коледж) е тимчасовим
нормативниМ документом, В якому узагаJIьнюеться змiст освiти, тобто
вiдображаються цiлi освiтньоi та професiйноi пiдготовки, визначаеться мiсце
фахiвця в cTpyкTypi господарства держави i вимоги до його компетентностей та
iнших соцiально, важливих властивостей i якостей.

вп нуБiП УкраiЪи <Бережанський агротехнiчний коледж) розробляс
освiтню програму за спецiальнiстю 206 ксадово-паркове господарство) для
пiдготовки фахiвцiв у сферi фаховоI передвищот освiти до виконання
професiйних обов'язкiв за обраною спецiальнiстю до розробки вiдповiдного
Стандарту. Затверджено як тимчасовий документ.



i 20б ((Садово-па
1. Профiль освiтньо-професiйноi програми фаховоi передвищоi освiти зi

спепrальностl кове госп
1 - Загальна iнформацiя

повна назва
вищого
навчального-
закладу та
структурного
пiдпоздiлу

Вiдокремлений пiдроздiл Нацiонального Унiверситету бiоресурсiв та

природокористування УкраТни кБережанський агротехнiчний коледж>,

агромеханiчне вiддiлення

Ступiнь вищоi
освiти та назва
квалiфiкачi[ мовою
оригiналy

Фахова передвища ocBiTa, Садово-паркове господарство, фахiвець садово-паркового
господарства

Офiчiйна назва
ocBiTHbo[ програми

<Садово-паркове господарство)

Тип диплому та
обсяг ocBiTHboi

и

.Щиплом фахiвuя у сферi фаховоТ передвищоi освiти, одиничний,
l50 крелитiв еКТС, TepMiH навчання 3,5 роки

наявнiсть
акпедитацii
цикл/пiвень НРК УкраТни - 5 piBeHb, EQF LLL - б piBeHb

Передумови Свiдоцтво про базову загzrльну середню ocBiTy
Вступнi iспити
Решта вимоГ визначаютьСя правиламИ прийомУ на освiтrпо програму фахiвця у сферi

фаховоi перед вищоТ освiти

Мова(и)
викладання

УкраТнська

TepMiH дii ocBiTHboi
пDогDамIl

,Що прийнятгя .Щ,ержавного стандарту

Iнтернет-адреса
постiйного
розмiщення опису
ocBiTHboT програми

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

2 - Мета ocBiTHboi програми

3 - Хараlсгеристика ocBiTHboT програми
Предметна область,
галузь знань,
спецiальнiсть,
спецiалiзацiя (за

наявносmi)

20 Аграрнi науки та продовольство
206 Садово-паркове господарство

Орiснтачiя
ocBiTHboi
пDогDами

Освiтньо-професiйна

Основний фокус
ocBiTHboi програми
та спецiалiзацiт

Фахова передвища ocBiTa в областi ландшафтного будiвництва

особливостi
програми

виробнича та педагогiчна практики забезпечують пiдготовку фахiвцiв у реальному
середовищi майбутньоТ професiйноi дiяльностi. В ocBiTHboMy прочесi

використовуються найновiшi науково-практичнi досягненнrl, реалiзуеться системний

пiдхiд у формуваннi змiсту профiльно-орiснтованих навчzlльних дисциплiн.
Програма може викладатися англiйською мовою.

4 - Придатнiсть випускникiв до працевлаштування та подальшого навчання

Придатнiсть до
працевлаштування

ъигryскники отримують можливiсть працевлаштування у двох сферах: педагогiчнiй

та виробничо-технiчнiй на пiдприемствах рiзних форм власностi.
може працевлаIцтуватися на посади з наступною професiйною н:ввою робiт:

фахiвечь садово-паркового господарства, фахiвець з квiтникарства, фахiвець з

рекреацiйного благоустрою, озеленювач, робiтник зеленого будiвництва, садiвник

Подальше
навчання

iИо""r"rсr" гlродо"*ення навчання за програмами другого циклу вищоТ освiти (НРК
УкраТни - б piBeHb, FQ-EHEA - другий чикл, EQFLLL - 6 piBeHb)



5 * Викладання та оцiнювання
Викладання та
навчання

Загальний стиль навчання - проблемно-орiентований. Лекцii, лабораторнi роботи,
семiнари, практичнi заняття в мЕlлих групах, самостiйна робота на ocHoBi пiдрl"rникiв
та конспектiв, консультацii iз викJIадачами, навчальнi та технологiчнi практики,
розробка дипломного проекту.

оцiнювання Письмовi та ycHi екзамени, лабораторнi звiти, ycHi презентацii, поточний контроль,
захист дипломного проекту, визначення рейтингу студента у кредитнiй системi

,юсвiтнього процесу.
6 - Ппогпамнi компетентностi

Iнтегральна
компетентнiсть

Здатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та практичнi проблеми
професiйноТ дiяльностi у галузi вирощування декоративних рослин, фiтодизайнi та

флористицi, проектування, створення та експлуатацiТ об'ектiв садово-паркового
господарства або у прочесi навчання, що передбачае застосування теорiЙ i методiв
рослинництва, ландшафтноi архiтектури, садово-паркового будiвництва та екологiТ i
хаDактеDизусться комплекснiстю та невизначенiстю умов.

Загальнi
компетентностi
(зк)

ЗКl.Аналiз та синтез. Здатнiсть до аналiзу та синтезу на осцовi логiчних apryMeHTiB
та перевiрених фактiв, здатнiсть до системного мислення
ЗК2.Гнучкiсть та креативнiсть миспення. Набуття гнучкого мислення, вiдкритiсть
до застосування фахових знань та компетентностей в широкому дiапазонi можливих
мiсць роботи та повсякденному життi.
ЗК3.Групова робота. Здатнiсть виконувати iндивiдуа.пьнi HayKoBi дослiдження в
групi пiл керiвництвом лiдера, подiбнi навиtIки, що демонструють здатнiсть до
врахування строгих вимог дисциплiни, планування та управлiння часом.
ЗК4.Комунiкацiйнi навички. Здатнiсть до ефективного комунiкування та до
представлення складноi комплексноТ iнформаuiТ у стислiЙ формi усно та письмово,
використовуючи iнформачiйно-комунiкацiйнi технологiТ та вiдповiднi технiчнi
термiни.
ЗКS.Популяризацiйнi навички. Умiння спiлкуватися iз нефахiвцями, певнi нави!Iки
викладаншI.
ЗК6.Етичнi установки. ,Щотримання етиtIних принципiв як з точки зору професiйноТ
чесностi, так i з точки зору розумiння можливого впливу досягнень в
агропромисловому виробництвi на соцiальну сферу, толерантнiсть у спiлкуваннi.
ЗК7. Науково-дослiдницькi навичкц. Здатнiсть провадження наукових дослiджень
у професiйнiй дiяльностi таlабо iнновацiйнiй дiяльностi, здатнiсть генерувати HoBi
iдеi.
ЗК8.Iнструментальнi навички. Вмiння використовувати знання фаховоТ iноземноТ
мови для дiяльностi в мiжнародному KoHTeKcTi та проведеншI наукових дослiджень,
здатнiсть до письмовоТ та усноi комунiкацiТ рiдною мовою, навики управлiння
iнформаuiею, навики роботи з використанням с}л{асних технологiй
ЗК9.Пiдприсмливiсть.Базовi знання з пiдприемництва та пiдприемливостi для
можливоi органiзацiТ самостiйноТ зайнятостi та ведення пiдприсмницькоi дiяльностi.

Фаховi
компетентностi
спецiальностi (ФК)

ФКl.Глибокi знання та розумiння. Умiння застосовувати знання та розумiння
процесiв фiзiологii декоративних рослин i технологii формування об'ектiв садово-
паркового господарства для розв'язання виробничих технологiчних задач
ФК2.Навички оцiнювання. Навички оцiнювання, iнтерпретацiТ та синтезу
теоретичноТ iнформачiТ та практиtIних виробничих
ФК3.Математичнi навички. Здатнiсть використовувати математичнi методи в
садово - парковому господарствi.
Здатнiсть демонструвати знання i розумiння основ фiзики, xiMiT, ботанiки, селекцii,
генетики, фiзiологiТ рослин та екологii в обсязi, необхiдному для освоення загально -
та спецiалiзовано -професiйних дисциплiн.
Фк4.Експериментальнi навички. Навички розроблення концепryальних та
iнновацiйних проектних рiшень з планування комплексних зелених зон MicTa,
об'ектiв ландIпафтноi архiтектури та дизайну зовнiшнього середовища.
Фк5.Розв'язання проблем. Розв'язання проблем. Здатнiсть розв'язувати коло
проблем та задач пiд час вирощування декоративних рослин l l та формування
садово -паркових рослинних угруповань
ФКб.Iнформацiйно-технологiчнi. Обчислювальнi умiння та навички оброблення
дослiдних даних, пов'язаних iз iнформацiею вирощування посадкового матерiалу
декоративних рослин, проектуваннrI, створення та експлуатацii компонентiв

рослинних угруtIовань та iнженерно-технiчного обладнання в об'ектах саДово-
паркового господарства
ФК7.Еруличiя в областi агропромисловоfо виробництва. Базовi знання зi
спецiалiзоваr{их пiдроздiлiв науки (екологiт, ботанiки, дендрологii', фiзiологiт рослин,



генетики та селекцii декоративних рослин, фунтознавства мiських екосистем,
агротехнiки вирощуваннrI декоративних рослин, проектування, формування та
екСплУатацiя компонентiв садово-паркових об'ектiв, захисry декоративних рослин
вiд шкiдникiв та хворiб, механiзацii садово-паркових робiт i т. iнше)
ФК8. Управлiнськi навички. Управлiння комплексними дiями або проектами,
вiдповiдальнiсть за прийняття рiшень у конкретних виробничих умовах.
ФК9. Мотивацiйнi навички. Здатнiсть до позитивного мислення у професiйному
середовищi, здатнiсть виявляти професiоналiзм та здатнiсть до навчання.
ФК1O.Здатнiсть до навчання: Здатнiсть шляхом самостiйного навчання освоювати
HoBi напрями, використовуючи здобутi знаннrI у галузi садово -паркового
господарства

7 - Програмнi резчльтати навчання
рн l Здатнiсть демонструвати знання i розумiння основ фiлософiт, icTopiT i культури Украiъи, що

СПриЯЮТЬ роЗвитку полiтичноI культури, формуванню нацiональноТ гiдностi i патрiотизму,
соцiалiзацiТ особистостi, верховенства права.

РН2 Здатнiсть зберiгати та примножувати HayKoBi, моральнi, культурнi цiнностi i досягнення iсторiю
та розвитку предметноТ областi, ii мiсця в суспiльному розвитку.

РНЗ Здатнiсть спiлкуватись державною мовою як на iнтелекту€Iльному так i на професiйному piBHi,
РН4 ,Ц,емонструвати володiння на базовому piBHi iноземною мовою, зокрема спецiальною

термiнологiею проведення лiтературного та iнформацiйного пошуку.
РН5 Здатнiсть до самоорганiзацiТ та самоосвiти.
РНб ,Щемонструвати навички використання iнформачiйних технологiй для вирiшення практиЕIн}ж

завдань.
рн7 Здатнiсть до абстрактного мислення, подальшого павчання, демонстрацiт поеднання

фундаментальних наук xiMii, бiологii, геодезii, дендрологii, грунтознавства з спецiальними
фаховлtми дисциплiцами.

РН8 Рсlзумiтtл ,га застосовувати законодавчi акти, нормативно-довiдковi матерiали, органiзачiйно-
управлiнську документацiю з органiзацiТ та ведення садово-паркового господарства, знашня з
економiки та права для забезпечення ефективноТ виробничоТ дiяльностi.

РН9 Здатнiсть впроваджувати ефективнi методи органiзацii працi вiдповiдно до вимоги безпеки
життсдiяльностi, охорони працi, екологiчноТ безпеки, природоохоронних норм.

PHl0 Здатнiсть здiйснювати комерuiалiзацiю та ефективний менеджмент у фаховiй дiяльностi.
PHl l Знаходити ефективнi рiшення у професiйнiй дiяльностi, впроваджуватирезультати с}лIасню(

технологiй, свiтового досвiду у реалiзацiТ проектiв садово-паркового будiвництва.
PHl2 Здатнiсть застосовувати сучаснi технологiТта необхiднi машини, обладнання, iнструменти дчя

виконання завдань виробничого процесу.
РНlЗ Здатнiс,гь ло органiзацiТ заходiв та технологiчного супроводу при вирощуваннi садивного

матерiалу в умовах вiдкритоГо i закритого грунту.
РН14 Володiти методами спостереження опису, iдентифiкашii, класифiкацii, культивування

декоративIlих рослин та рослинних садово-паркових угрупувань, пiдтримання ii декоративностi,
стiйкостi i стабiльностi в умовах комплексноТ зони населених пунктiв.

РН l5 Здатнiсть проектувати об'скти садово-паркового будiвництва вiдповiдно до су{асних вимог
ландшафтноТ архiтектури та методик дизаЙну i технiчних умов замовника.

8 - Ресурсне забезпечення реалiзацii програми
Кадрове
забезпечення

Розробники програми:
З викладачi вищоi категорii.
Bci розробники € штатним спiвробiтниками Бережанського агротехнiчного коледжу
Гарант ocBiTHboT програми: Брилiнський Сергiй Маркiянович - викJIадач вищоi
категорiТ цикJIовоТ KoMicii природншIшх дисциплiн,гарант ocBiTHboT програми
,Що реалiзацiТ програми зtшучаються висококва.ltiфiкованi педагогiчнi працiвники.
з метою пiдвищення фахового рiвня Bci педагогiчнi
працiвники один раз на п'ять poKiB проходять пiдвищення квалiфiкацiТ (стажування,
в т.ч.закордоннi)

Матерiальне-
технiчне
забезпечення

- навчальнi коргryси;

- ryртожитки;
- тематичнi кабiнети;

- спецiалiзованi лабораторiТ;

- комп'ютернi класи;

- пункти харчування;

- точки бездротового достуrry до мережi IHTepHeT;

- мультимедiйне обладнання;

- спортивний зал, спортl.лвнi майданчики;
- гryнкти СТО;
- автодром,



Iнформацiйне та
навчально_
методичне
забезпечення

- оф iчiйний qайт закладу : http ://www.batk.nubip. edu. ча;

- точки бездротового достугry до мережi IHTepHeT;

- необмежений доступ до мережi IHTepHeT;

- наукова бiблiотека, читальнi зали;

- вiрryальне навчalльне середовище Moodle;

- xMapHi середовища Google-Apps;

_ п8к€т MS Office З65;

- корпоративна пошта;
* навчальнi i робочi плани;
* графiки навчального процесу

- навч€lльно-методичнi комплекси дисциплiн;
- навчальнi та робочi програми дисциплiн;

- дидактиtlнi матерiали для самостiйноТ та iндивiдуальноi
роботи сryдентiв з дисциплiн;
- програми практик;

- методичнi вказiвки щодо виконання курсових проектiв(робiт),
дипломних проектiв (робiт);

- критерiТ оцirповання рiвня пiдготовки;

- пакети комплексних контрольних робiт.
9 - Академiчна мобiльнiсть

нацiональна
кредитна
мобiльнiсть

Пiдвищення квалiфiкацii (стажування) педагогiчних
працiвникiв у вiтчизняних вищих навчальних закJIадах.

Мiжнародна
кредитна
мобiльнiсть
Навчання
iноземних
здобувачiв вищо[
освiти

Навчання iноземних злобувачiв вищоТ освiти не проводиться.



Перелiк компонент ocBiTHboi програми пiдготовки
фахiвцiв у сферi фаховоi передвищоТ освiти зi спецiальностi

20б Садово-паркове господарство

Назва навчальноi дисциплiни Кредити Години Вид пiдсумкового
контролю

l.Щикл загальноi пiдготовки

1. 1.Обов'язковi компоненти

1.1 Эснови правознавства J 90 }tшlк

1.2 УкраТнська мова (за професiйним
эппямчванням)

2 60 Lспит

l.з [ноземна мова (за професiйним
эпрямуванням)

5 l50 ]zUItK

\.4 Фiзичне в}D(овання 80 ]ilлlк

1.5
[нженерна та комп'ютерна графiка 2 60 t€}лlк

1.6 tнформатика та iнформацiйнi
гехнологiт

4 l20 laJIlK

1 .,7
эбразотворча грамота J 90 }алlк

1.8 Кiмiя 4 l20 Lспит

1.9 Ботанiка 5 l50 lспит

1.10 EKoHoMiKa пiдприемства э 90 1спит

)азом 31 9з0

1.2.Вибiрковi дисциплiни

1.1l Эснови фiлософських знань 4 120 }алlк

1.12 Пiдприемництво, менеджмент та
иаркетинг

J 90 lспит

1.1з психологiя J 90 }tlлlк

Разом l0 з00

разом по циклу 4l 1230

2.Цикл професiйн tol та практичн ,i пiдготовки

2.1.обов'язковi компоненти

2.1 Эхорона праui та безпека
киттсдiяльностi

4 l20 Lспит

2.2 Екологiя та природокористування 2 60 з€lлlк

2.з Грунтознавство з основами
землеробства 5 l50 Lспит

2.4 )снови геодезiТ 4 120 lспит

2.5
цендрологiя 6 l80 ,спит

2.6 квiтництво 5 l50 tспит

2.1
Пандшафтна apxiTeKTypa та дизайн 6 l80 lспит

2.8 Проектування об'сктiв зеленого
5удiвництва 6 180

lспит

2.9 Механiзацiя робiт в садово-
парковому господарствi 4 l20 спит

2.10
3ахист рослин 4 120 спит

2.11
Розсадники 5 150 спит

2.12
Эргаtliзачiя робiт в садово з 90 спит



парковому господарствi

Разом 54 |620

2.2.Вибiрковi дисциплiни
2,1з

Рекреацiйне лiсiвництво J 90 Lспит

Эхорона навколишнього
эijредовйща та заповiдна спава 2 60

lспит

2.15
\4етеорологiя i клiматологiя 2 60

зfUIlк

2.16
Фауна садiв i паркiв 2 60

зutлlк

2.1,7 Плодiвництво, ягiдництво та
]иноградарство 4 l20 Lспит

2.18
Вступ до фаху 2 60

заJIlк

2.\9 гiдротехнiчнi спорули садiв i
lapKiB 2 б0

залlк

2.20
Цекоративна флористика 2 60

зilлlк

Разом l9 570

Всього
73 2l90

2.3.Практична пiдготовка
2,21 НВП "Садовод" J 90
2.22

Ботанiчна 1.5 45
2.2з

еодезшIна 1.5 45
2.24

рунтознавство 1,5 45
2.25

розсадники J 90
2.26 )екреацiйне лiсiвництво 1,5 45
2.2,7

цендрологiчна 1,5 45
2.28

Квiтникарська 1,5 45
2.29

Iереддипломна практика 6 l80
2.з0 Щипломне проектування

5 l50 захист,ЩП

Разом
26 780

Разом по циклу 99 2970

3кзаменацiйна сесiя 10 300

Разом
50 4500

всього
150 4500

2.|4



3. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти

АтестацiеЮ випускникiВ освiтньоi програ]\dи спецiальностi 206 <Садово-паркове
господарство) передбачено проведення державноi атестацiТ у сферi фаховоi передвищоi
освiти у виглядi захисту диплоМного проекту.

,ЩержавнУ . атестацiю фахiвця у сферi фаховоi перед вищоi освiти здiйснюе
Екзаменацiйна комiсiя та завершуеться видачею документу встановленого зразка про
присво€ння йому квалiфiкацii: фахiвець садово-паркового господарства.

Атестацiя здiйснюеться вiдкрито i публiчно.

Викладач вищоI категорiТ цикловоi KoMicii
природничих дисциплiн, гарант ocBiTHboi програп{и Сергiй БРИЛIНСЬКРй



Структурно-логiчна схема ocBiTHboi програми пiдготовки фахiвцiв у сферi

фаховоi передвищоi освiти зi спецiальностi
20б Садово-паркове господарство

l
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