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ПЕРЕДМОВА 
Освітня професійна програма (ОПП) для підготовки здобувачів 

вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Садово-
паркове господарство» містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для 
здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей 
випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації 
здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти. 

  
 

Розроблено проектною  групою у складі: 
1. Ковалевський Сергій Борисович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри дендрології та лісової 
селекції, гарант освітньо-професійної програми. 

2. Попович Сергій Юрійович, доктор біологічних наук, 
завідувач кафедри декоративного садівництва та фітодизайну. 

3. Кушнір Анатолій Іванович, кандидат біологічних наук, в.о. 
завідувача кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового 
будівництва. 

4. Сидоренко Ірина Олександрівна, кандидат біологічних наук, 
доцент кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового 
будівництва. 

 
 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкголдерів (за наявності): 
1. Геник Ярослав В’ячеславович, завідувач кафедри 

ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та 
урбоекології ДВНЗ Національний лісотехнічний університет України, 
доктор сільськогосподарських наук, доцент. 
 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 206 «Садово-
паркове господарство» розроблена відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту» від 01.07.2014 р., Постанов Кабінету Міністрів України від 
23.11.2011 р. «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 
30.12.2015 р. № 1187, «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р., 
методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм. Методичні 
рекомендації» (2014 р.), проекту стандарту вищої освіти. 
 
 



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

господарство» 
1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального 
закладу та 
структурного 
підрозділу 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 
ННІ лісового і садово-паркового господарства 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу 

Магістр.   Магістр садово-паркового господарства 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Садово-паркове господарство 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом магістра, одиничний 
90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки 

Наявність 
акредитації 

Акредитація первинна.  
Акредитація спеціальності «Садово-паркове 
господарство» освітнього ступеня «Магістр». 
Сертифікат про акредитацію Серія НД №1193085. 
Термін дії до 1 липня 2022 року.  

Цикл/рівень 
НРК України – 8 рівень, FQ -ЕНЕА - другий цикл, 
ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України», затвердженими 
Вченою радою 
Наявність базової вищої освіти. Підготовка фахівців 
садово-паркового господарства проводиться за 
стаціонарною і заочною формою навчання  

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 
програми 

Термін дії освітньо-професійної програми «Садово-
паркове господарство» до 1 липня 2022 року. 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

https://nubip.edu.ua/node/46601 
 

2 - Мета освітньо-професійної програми 

Метою освітньо-професійної  програми є формування у майбутнього 
фахівця здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і 
спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення 
завдань та проблемних питань у галузі садово-паркового господарства 
стосовно проектування, створення та утримання садово-паркових об'єктів 
різного функціонального призначення із застосуванням сучасних матеріалів, 
технологій, машин, механізмів та обладнання. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 

Галузь знань 20 Аграрна науки та продовольство 
Спеціальність 206 Садово-паркове господарство 

https://nubip.edu.ua/node/46601


спеціалізація 
(за наявності)) 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Спеціальна, в галузі 20 «Аграні науки та 
продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове 
господарство». Спеціалізації: «Ландшафтна 
архітектура», «Декоративне розсадництво»,«Екодизайн 
міського середовища»,  
Ключові слова: декоративні рослини, парки, сади, 
сквери, лісопарки, проектування, інвентаризація, захист 
рослин, моніторинг. 

Особливості 
програми 

Програма передбачає обов’язковою умовою 
проходження навчальних та виробничоих практик на 
передових комунальних підприємствах, ботанічних 
садах, дендрологічних парках, декоративних 
розсадниках, садових центрах та ландшафтних фірмах. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 
навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора 
України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та 
International Standard Classification of Occupations 2008 
(ISCO-08) випускник з професійною кваліфікацією магістр 
садово-паркового господарства може працювати на 
наступних посадах: асистент (2310.2), доцент (2310.1), 
професор (2310.1), директор (керівник) малого 
промислового підприємства (фірми) (1312), директор 
(начальник) організації (дослідної, конструкторської, 
проектної) (1210.1), директор (начальник) професійного 
навчально-виховного закладу (професійно-технічного 
училища, професійного училища і т. ін.) (1210.1), 
директор (начальник, інший керівник) підприємства 
(1210.1), директор (ректор, начальник) вищого 
навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, 
академії, університету і т. ін.) (1210.1), директор курсів 
підвищення кваліфікації (1210.1), директор науково-
дослідного інституту (1210.1), директор центру 
підвищення кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) 
відділу (науково-дослідного, конструкторського, 
проектного та ін.) (1237.2), завідувач відділення у 
коледжі (1229.4), завідувач господарства (комунального 
господарства з утримання зелених насаджень, 
лісопаркового) (1221.2), завідувач лабораторії (науково-
дослідної, підготовки виробництва) (1237.2), науковий 
співробітник (біологія, ботаніка) (2211.1), молодший 
науковий співробітник (природно-заповідна справа) 
(2213.1), науковий співробітник (природно-заповідна 
справа) (2213.1), науковий співробітник-консультант 
(природно-заповідна справа) (2213.1 ), фахівець з 
квітникарства (2213.2), фахівець з ландшафтного 
дизайну (2213.2 ). 
 



Подальше навчання 
Магістр із спеціальності «Садово-паркове 
господарство» має право продовжити навчання в 
аспірантурі 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Студенто-центроване навчання, технологія 
проблемного і диференційованого навчання, технологія 
інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технологія 
програмованого навчання, інформаційна технологія, 
технологія розвивального навчання, кредитно-
трансферна система організації навчання, електронне 
навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на 
основі досліджень.  
Викладання проводиться у вигляді: лекції, 
мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів, 
практичних занять, лабораторних робіт, самостійного 
навчання на основі підручників та конспектів, 
консультації з викладачами, підготовка кваліфікаційної 
роботи магістра (проекту). 

Оцінювання 

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Екзамени, заліки та диференційовані заліки провдяться 
відповідно до вимог "Положення про екзамени та заліки 
в Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України" (2018 р). 
У НУБіП України використовується рейтингова форма 
контролю після закінчення логічно завершеної частини 
лекційних та практичних занять (модуля) з певної 
дисципліни. Її результати враховуються під час 
виставлення підсумкової оцінки. 
  Рейтингове оцінювання знань студентів не скасовує 
традиційну систему оцінювання, а існує поряд із нею. 
Воно робить систему оцінювання більш гнучкою, 
об’єктивною і сприяє систематичній та активній 
самостійній роботі студентів протягом усього періоду 
навчання, забезпечує здорову конкуренцію між 
студентами у навчанні, сприяє виявленню і розвитку 
творчих здібностей студентів. 
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною 
(«зараховано», «незараховано») системами.  
Публічний захист кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні здачі і проблеми 
професійної діяльності в садово-парковому 
господарстві в сучасних економічних умовах та у 
процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень і здійснення інновацій в умовах 
невизначеного завнішнього середовища з урахуванням 
зональних умов. 



Загальні 
компетентності (ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і 
синтезу.  
2. Здатність до пошуку, оброблення інформації з різних 
джерел. 
3. Здатність вчитися, оволодівати сучасними знаннями 
та застосовувати їх у практичних ситуаціях. 
4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, 
виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
5. Здатність проводити дослідження, оцінювати і 
забезпечувати якість виконуваних робіт, приймати 
обґрунтовані рішення та генерувати нові ідеї.  
6. Здатність працювати автономно та у команді, бути 
критичним і самокритичним, спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово. 
7. Здатність мотивувати людей для здійснення спільної 
мети, виявляти ініціативу та підприємливість.  
8. Здатність спілкуватися іноземною мовою, працювати 
в міжнародному контексті, використовувати 
інформаційні та комунікаційні технології. 
9. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з 
експертами з інших галузей). 
10. Здатність планувати та управляти часом. 
11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків. 
12. Прагнення до збереження довкілля. 

Фахові 
компетентності 
спеціальності (ФК) 

1. Здатність розробляти технології вирощування 
декоративних рослин і проводити оцінку економічної 
ефективності та інноваційно-технологічних ризиків при 
впровадженні нових технологій;2. Здатність до 
проектування та реалізації заходів і роботи з 
інженерної підготовки території, будівництва, 
благоустрою, озеленення і утримання об'єктів садово-
паркового господарства, об'єктів культурної спадщини 
та девастованих земель;3. Здатність до управління 
об'єктами садово-паркового господарства з їх 
функціонального використання, охорони, захисту та 
організації робіт з урбомоніторингу і інвентаризації 
об'єктів садово-паркового господарства, об'єктів 
культурної спадщини та складанню кадастру зелених 
насаджень;4. Здатність організації і здійснення 
державного контролю і нагляду за дотриманням правил 
утримання об'єктів садово-паркового господарства, 
об'єктів культурної спадщини, обчислення розміру 
шкоди, заподіяної об'єктам садово-паркового 
господарства та об'єктам культурної спадщини при 
порушенні природоохоронного та містобудівного 
законодавства;5. Здатність проводити оцінку 
виробничих і невиробничих витрат на забезпечення 
якості, здійснювати технічний контроль, авторський 
нагляд за виробничою і проектною діяльністю в галузі 
садово-паркового господарства;6. Здатність проводити 
технічні розрахунки в проектах, техніко-економічне 



обґрунтування і функціонально-вартісний аналіз 
ефективності проектованих заходів, прогнозування 
наслідків, знаходження компромісних рішень в 
плануванні і реалізації проектів; 7. Здатність роботи в 
команді фахівців, пов'язаній із розвитком територій на 
етапі територіального планування і підготовки 
генпланів поселень і міської агломерації, здійснювати 
планувальну організацію відкритих просторів, 
проектування об'єктів садово-паркового господарства 
та розробляти проекти відновлення об'єктів культурної 
спадщини; 
8. Здатність розробки робочих планів і програм 
наукових досліджень в галузі садово-паркового 
господарства, організувати збір, обробку, аналіз і 
систематизація науково-технічної інформації з теми 
дослідження, вибір методики і засобів рішення завдань; 
9. Готовність до отримання нових знань і проведення 
прикладних досліджень в галузі садово-паркового 
господарства та підготувати науково-технічних звіти, 
огляди, публікації за результатами виконаних 
досліджень; 
10. Здатність здійснювати управління результатами 
науково-дослідної діяльності і комерціалізацію прав на 
об'єкти інтелектуальної власності; 
11. Здатність до розроблення методичних і 
нормативних документів для проектування, будівництва 
та утримання об'єктів садово-паркового господарства; 
12. Здатність викладання спеціальних предметів в 
освітніх організаціях, підвищення кваліфікації і тренінгу 
співробітників в інноваційної діяльності та проводити 
просвітницьку природоохоронну діяльність серед 
населення. 

7 - Програмні результати навчання 

 1. Спроможність розв’язувати завдання та проблемні 
питання у галузі садово-паркового господарства 
стосовно формування безпечних для людини 
декоративних насаджень різного функціонального 
призначення. 
2. Здатність організовувати проведення лабораторних 
досліджень щодо стану рослин, встановлення діагнозу і 
розробки заходів щодо їх лікування. 
3. Здатність розуміти та встановлювати особливості 
будови і функціонування клітин, тканин, органів, їх 
систем та апаратів рослин. 
4. Здатність володіти сучасними інформаційними 
комп’ютерними технологіями, що використовуються у 
садово-парковому господарстві з метою висвітлення 
результатів наукових досліджень з достатньою мірою 
обгрунтованості та наочності. 
5. Здатність використовувати методи досліджень 
(історичні, біологічні, спеціальні), що застосовуються у 
садово-парковому господарствіка, та формуванню 



завдань досліджень, винахідництві та патентознавстві. 
6. Здатність планувати, організовувати та 
реалізовувати заходи з лікування та оздоровлення 
рослин чи насаджень. 
7. Здатність планувати та розробляти стратегію 
проведення профілактичних та лікувальних заходів на 
садово-паркових об’єктах. 
8. Спроможність застосовувати інструментарій, 
спеціальні пристрої, прилади, лабораторне обладнання 
та інші технічні засоби для проведення необхідних 
маніпуляцій під час виконання професійної діяльності. 
9. Здатність оцінювати стан рослинної продукції і  
організовувати нагляд і контроль за виробництвом, 
зберіганням, транспортуванням та реалізацією цієї 
продукції. 
10. Здатність грамотно застосовувати і 
використовувати препарати для лікування та 
оздоровлення рослин. 
11. Здатність розробляти та реалізовувати заходи, 
спрямовані на захист населення від шкідників і 
збудників хвороб. 
11. Володіти іноземною мовою, працювати в 
міжнародному контексті з МЕБ, використовувати 
інформаційні та комунікаційні технології. 
12. Здатність проводити відбір, пакування, фіксування і 
пересилання проб біологічного матеріалу для 
лабораторних досліджень у спеціалізованих закладах. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Всього науково-педагогічних працівників у ННІ ЛіСПГ –  
99  у т.ч.: 
- член-кореспондент НААН України – 1 
- академіки та члени-кореспонденти громадських 
академій – 21 
- доктори наук, професори – 17 
- кандидати наук, доценти – 67 
- кандидати наук, старші викладачі – 13 
- асистенти без наукового ступеня – 2 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Навчально-лабораторна база структурних підрозділів 
навчально-наукового інституту лісового і садово-
паркового господарства дозволяє організовувати та 
проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на 
задовільному рівні. Для проведення лекційних занять 
використовуються мультимедійні проектори, навчальні 
лабораторії обладнані необхідними приладами та 
інструментами. Серед останніх є унікальні, зокрема 
електронний та люмінесцентні мікроскопи, комплекти 
приладів для проведення імуноферментного аналізу, 
аналізатори для морфологічних та біохімічних 
досліджень рослин. В наявності усе необхідне 
обладнання і прилади для проведення занять, а саме: 
центрифуги, мікроскопи, рН-метри, електронні ваги та 
хроматографи різних типів, апаратно-програмний 



комплекс Field-Map (який містить: польовий комп'ютер, 
лазерний далекомір TruPulse 200, електронний 
комплекс MapStar II, 7 електронних ключів для 
програмного забезпечення, комплект програмного 
забезпечення Fiel-Map) та геосервер (містить: СУБД 
MS SQL server 2008 R2, геопросторова база даних 6 
спеціалізованих підприємств та атрибутивна реляційна 
база даних. Інститут має навчально-науково-виробничі 
лабораторії «Дендрології», «Декоративного 
садівництва», «Сучасних технологій проектування 
садово-паркових об’єктів», які оснащені необхідним 
обладнанням для проведення наукових досліджень. 
Практичне навчання студентів проходить на території 
Ботанічного саду НУБіП України та відокремленого 
підрозділу НУБіП України «Боярська лісова дослідна 
станція».  
В інституті функціонує музей лісових звірів і птахів ім. 
О.О. Салганського, де представлені 154 види птахів (14 
рядів) та 19 видів ссавців (2 ряди). Лабораторії 
патології лісу імені професора А.В. Цилюрика та 
ентомологічної експертизи й захисту лісу оснащені 
електронними мікроскопами, мікроскопами, мають 
фітопатологічні та ентомологічні колекції для роботи 
студентів. 
Практична підготовка бакалаврів садово-паркового 
господарства здійснюється також на навчально-
дослідному розсаднику та лабораторіях кафедри 
відтворення лісів та лісових меліорацій, які обладнані: 
рН-метр-150 МИ, ламінар-бокс «Лада 2М», ваги 
аналітичні ВЛКТ-500-М, Дистилятор ДЕ-1, бактерицидні 
лампи, ваги електронніAXIS, сушильна шафа СНОЛ, 
термостат ПРС 1, магнітний змішувач з підігрівом, люкс 
метр Ю16, апарат для пророщування насіння типу 
Якобсена. 
Офіційний веб-сайт https://nubip.edu.ua містить 
інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і 
виховну діяльність, структурні підрозділи, правила 
прийому, контакти.  
 
Всі зареєстровані в університеті користувачі мають 
необмежений доступ до мережі Інтернет.  
Матеріали навчально-методичного забезпечення 
освітньо-наукової програми викладені на освітньому 
порталі «Навчальна робота»: 
https://nubip.edu.ua/node/46601. 
Бібліотечний фонд багатогалузевий, нараховує понад 
один мільйон примірників вітчизняної та зарубіжної 
літератури, у т.ч. рідкісних видань, спец. видів науково-
технічної літератури і документів (з 1984 р.), 
авторефератів дисертацій (з 1950 р.), дисертацій (з 
1946 р.), більше 500 назв журналів та більше 50 назв 
газет. Фонд комплектується матеріалами з сільського 



та лісового господарства, економіки, техніки та 
суміжних наук. 
Бібліотечне обслуговування читачів проводиться на 8 
абонементах, у 7 читальних залах на 527 місць, з яких 
4 – галузеві, 1 універсальний та 1 спеціалізований 
читальний зал для професорсько-викладацького 
складу, аспірантів та магістрів – Reference Room; МБА; 
каталоги, в т.ч. електронний (понад 180000 одиниць 
записів); бібілографічні картотеки в тому числі 
персоналії (з 1954 р.); фонд довідкових і 
бібліографічних видань Така розгалужена система 
бібліотеки дає можливість щорічно обслуговувати всіма 
структурними підрозділами понад 40000 користувачів у 
рік, у т.ч. 14000 студентів. Книговидача становить 
більше мільйона примірників у рік. 
Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до 
мережі Інтернет. Всі ресурси бібліотеки доступні через 
сайт університету: https://nubip.edu.ua. 
З 1 січня 2017 р. в НУБіП України відкрито доступ до 
однієї із найбільших наукометричних баз даних Web of 
Science. 
Web of Science дозволяє організовувати пошук за 
ключовими словами, за окремим автором і за 
організацією (університетом), підключаючи при цьому 
потужний апарат аналізу знайдених результатів. 
З листопада 2017 року в НУБіП України відкрито доступ 
до наукометричної та універсальної реферативної бази 
даних SCOPUS видавництва Elsevier. Доступ 
здійснюється з локальної мережі університету за 
посиланням https://www.scopus.com. 
База даних SCOPUS індексує близько 22000 назв 
різних видань (серед яких 55 українських) від більш ніж 
5000 видавництв. 
SCOPUS надає своїм користувачам можливість 
отримати результати тематичного пошуку з однієї 
платформи зі зручним інтерфейсом, відслідкувати свій 
рейтинг в SCOPUS (цитування власних публікацій; 
індекс Гірша) та інше. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Офіційний веб-сайт https://nubip.ua містить інформацію 
про освітні програми, навчальну, наукову і виховну 
діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, 
контакти.  
Всі зареєстровані в університеті користувачі мають 
необмежений доступ до мережі Інтернет.  
Матеріали навчально-методичного забезпечення 
освітньо-наукової програми викладені на освітньому 
порталі «Навчальна робота»: 
https://nubip.edu.ua/node/12654. 
Бібліотечний фонд багатогалузевий, нараховує понад 
один мільйон примірників вітчизняної та зарубіжної 
літератури, у т.ч. рідкісних видань, спец. видів науково-
технічної літератури і документів (з 1984 р.), 
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авторефератів дисертацій (з 1950 р.), дисертацій (з 
1946 р.), більше 500 назв журналів та більше 50 назв 
газет. Фонд комплектується матеріалами з сільського 
та лісового господарства, економіки, техніки та 
суміжних наук. 
Бібліотечне обслуговування читачів проводиться на 8 
абонементах, у 7 читальних залах на 527 місць, з яких 
4 – галузеві, 1 універсальний та 1 спеціалізований 
читальний зал для професорсько-викладацького 
складу, аспірантів та магістрів – Reference Room; МБА; 
каталоги, в т.ч. електронний (понад 180000 одиниць 
записів); бібілографічні картотеки в тому числі 
персоналії (з 1954 р.); фонд довідкових і 
бібліографічних видань Така розгалужена система 
бібліотеки дає можливість щорічно обслуговувати всіма 
структурними підрозділами понад 40000 користувачів у 
рік, у т.ч. 14000 студентів. Книговидача становить 
більше мільйона примірників у рік. 
Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до 
мережі Інтернет. Всі ресурси бібліотеки доступні через 
сайт університету: http HYPERLINK "https://nubip.ua/" 
HYPERLINK "https://nubip.ua/" HYPERLINK 
"https://nubip.ua/"s HYPERLINK "https://nubip.ua/" 
HYPERLINK "https://nubip.ua/" HYPERLINK 
"https://nubip.ua/":// HYPERLINK "https://nubip.ua/" 
HYPERLINK "https://nubip.ua/" HYPERLINK 
"https://nubip.ua/"nubip HYPERLINK "https://nubip.ua/" 
HYPERLINK "https://nubip.ua/" HYPERLINK 
"https://nubip.ua/". HYPERLINK "https://nubip.ua/" 
HYPERLINK "https://nubip.ua/" HYPERLINK 
"https://nubip.ua/"ua. 
З 1 січня 2017 р. в НУБіП України відкрито доступ до 
однієї із найбільших наукометричних баз даних Web of 
Science. 
Web of Science дозволяє організовувати пошук за 
ключовими словами, за окремим автором і за 
організацією (університетом), підключаючи при цьому 
потужний апарат аналізу знайдених результатів. 
З листопада 2017 року в НУБіП України відкрито доступ 
до наукометричної та універсальної реферативної бази 
даних SCOPUS видавництва Elsevier. Доступ 
здійснюється з локальної мережі університету за 
посиланням https://www.scopus.com. 
База даних SCOPUS індексує близько 22000 назв 
різних видань (серед яких 55 українських) від більш ніж 
5000 видавництв. 
SCOPUS надає своїм користувачам можливість 
отримати результати тематичного пошуку з однієї 
платформи зі зручним інтерфейсом, відслідкувати свій 
рейтинг в SCOPUS (цитування власних публікацій; 
індекс Гірша) та інше. 
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9 - Академічна мобільність 

Національна 
кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між НУБіП України та 
закладами вищої освіти України. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 
проводиться на загальних умовах з додатковою 
мовною підготовкою. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Студенти 3-го та 4-го курсів пройшли конкурсний відбір 
і відповідно до двосторонньої угоди про 
співробітництво між Вроцлавським природничим 
університетом і Національним університетом 
біоресурсів і природокористування України у  2017-2018 
році перебували на навчанні на факультеті садово-
паркового господарства Вроцлавського природничого 
університету (Вроцлав, Польща).  
Студенти 3-го курсу навчалися у Каунаському 
університеті прикладних наук, Литва. 

 

  
  



2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми 
«Садово-паркове господарство» та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонентів ОПП 
Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 
(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОПП 

ОК1. Проектування ландшафтних об’єктів  7 екзамен 

ОК2. Реконструкція та реставрація СПО 5 екзамен 

ОКЗ. Лісопаркове господарство 4 екзамен 

ОК4. Захист декоративних рослин 4 екзамен 

ОК5. Експлуатація СПО 5 екзамен 

ОК6. 
Насінництво, сортознавство та 
оранжерейні колекції квітникових рослин 

5 
екзамен 

ОК8. Комп’ютерні технології проектування СПО 5 екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 35 

Вибіркові компоненти ОПП 

Вибірковий блок 1 (за вибором університету) 

ВБ 1.1. Ділова іноземна мова 4 екзамен 

ВБ 1.2. 
Менеджмент у садово-парковому 
господарстві 

5 
екзамен 

ВБ 1.3. 
Методологія та організація наукових 
досліджень  

4 
екзамен 

 Всього 13  

    

Вибірковий блок 2 (за вибором студента) 

Магістерська програма "Ландшафтна архітектура" 

ВБ 2.1. Дизайн ландшафту 4 екзамен 

ВБ 2.2. Паркознавство 4 екзамен 

ВБ 2.3. Екологічна експертиза 4 екзамен 

ВБ 2.4. Вертикальне планування СПО  4 екзамен 

 Всього 16,0  

Магістерська програма "Ландшафтне будівництво" 

ВБ 2.5. Вертикальне планування СПО 4 екзамен 

ВБ 2.6. Агротехніка в СПБ 4 екзамен 

ВБ 2.7. Фітодизайн інтер’єрів  4 екзамен 

ВБ 2.8. Контейнерна культура декоративних 
рослин 

4 
екзамен 

 Всього 16,0  

Магістерська програма "Декоративне розсадництво" 

ВБ 2.9. Сучасні технології в декоративному 
розсадництві 

4 
екзамен 

ВБ 2.10. Контейнерна культура декоративних 
рослин 

4 
екзамен 

ВБ 2.11. Методи біотехнології в декоративному 
розсадництві 

4 
екзамен 

ВБ 2.12. Нормативно-правова база розсадництва 4 екзамен 

 Всього 16,0  

Магістерська програма  "Екодизайн міського середовища" 



ВБ 2.13. Екотехнології декоративного садівництва 4 екзамен 

ВБ 2.14. Рекультивація порушених ландшафтів 4 екзамен 

ВБ 2.15. Організація та сервіз кантрі-рекреації 4 екзамен 

ВБ 2.16. Заповідне паркознавство та фітоценологія 4 екзамен 

 Всього 16,0  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 29 

Інші види навантаження 

1 Навчальна практика 2 залік 

2 
Виробнича практика 18 

диференційний 
залік 

3 Підготовка та захист магістерської роботи 6 Захист роботи 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОПП 90 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



2.2. Структурно-логічна схема підготовки магістрів освiтньо-професійної 

програми «САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО»  

 

 
 
 



Обов’язкові компоненти ОПП 
 

Проектування ландшафтних об’єктів. У межах дисципліни 
вивчаються соціальні та містобудівельні  аспекти формування 
ландшафтних об’єктів. Розглядаються теоретичні основи і практичні 
методи ландшафтного проектування об’єктів різного функціонального 
призначення. 

Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів. 
Теоретичні положення і практичні питання предпроектного вивчення 
території садово-паркових об’єктів різного функціонального призначення 
та особливості застосування методів реконструкці, реставрації, 
консервації та відтворення при виконанні відновлювальних робіт. 

Лісопаркове господарство. Теоpетичні положення i пpактичнi 
навички ствоpення високо естетичних, екологічно стійких лісопаркових 
насаджень piзного функцiонального пpизначення та організації 
лісопаркового господарства в населених пунктах.  

Захист декоративних рослин. Методи нагляду та 
ентомопатологічних обстежень обліків чисельності шкідників та рівня 
патогенності збудників хвороб, а також методи та засоби захисту 
декоративних рослин, прогнозування можливих патологічних змін в 
біоценозах, засоби захисту при складанні комплексних систем боротьби 
із шкідниками і збудниками хвороб у відповідних біоценозах. 

Експлуатація садово-паркових об’єктів. Теоретична і практична 
підготовка фахівців з питань організації робіт по експлуатації садово-
паркових об’єктів, агротехніці створення, формування декоративних, 
стійких до несприятливих умов навколишнього середовища насаджень і 
утримання їх у належному стані у містах та інших населених пунктах. 

Насінництво та сортознавство квітникових рослин. 
Дисципліною передбачено вивчення загальноприйнятих методик 
(методика кваліфікаційної експертизи сортів квітково-декоративних 
рослин на поширення в Україні, методика проведення експертизи на 
ВОС (відмінність, однорідність, стабільність) сортів квітково-
декоративних рослин. Магістри  визначають сорти трав'яних рослин, 
аналізують класифікації видів та сортів найбільш поширених однорічних, 
багаторічних (цибулинних, бульбоцибулинних, кореневищних рослин) 
травяних рослини, вивчають особливості  їхнього використання на 
об'єктах садово-паркового будівництва. Значна увага приділяється 
вивченню ДСТУ, щодо визначення посівних якостей насіння однорічних, 
дворічних, багаторічних трав’яних рослин. Розробляють проекти 
квітникового оформлення (модульні квітники, сад-килим) з 
використанням сортів різних видів, гібридів рослин. У результаті 
вивчення дисципліни, магістри навчаться розробляти технології 
вирощування квітникових рослин і проводити оцінку економічної 
ефективності та інноваційно-технологічних ризиків при впровадженні 
нових технологій. Створювати колекції квітникових рослин. 



Організовувати тепличні (оранжерейні) комплекси (складати план 
розвитку з урахуванням потреб ринку, добирати місце розташування 
комплексу й асортимент квітникових рослин). Отримані знання студент 
зможе застосувати у практичній професійній виробничій діяльності. 

Комп’ютерні технології проектування садово-паркових 
об’єктів. Знання сучасних комп’ютерних технологій та програм, 
поліграфічного відтворення запроектованих об’єктів, а також навички 
візуалізації відповідно до конкретної тематики в проектуванні садово-
паркових об’єктів. 

 
2. Вибіркові компоненти ОПП 

 
Вибірковий блок 1  ( дисципліни за вибором університету) 
Ділова іноземна мова. Мовний етикет спілкування: мовні моделі 

звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо. Мовно-
культурологічний аспект проведення міжнародних виставок. Лексико-
граматичний мінімум забезпечення та мовно-комунікативний рівень 
проведення презентацій. Професійно-орієнтовані іншомовні джерела. 
Методика пошуку нової інформації в іншомовних джерелах. Лінгвістичні 
методи аналітичного опрацювання іншомовних джерел. Дослідження 
друкованої іншомовної оригінальної літератури та розширення лексико-
граматичних навичок. Методи та лінгвістичні особливості анотування та 
реферування іншомовних джерел. Електронні іншомовні джерела. 
Пошук інформації у мережі Інтернет за методом ключових слів. Основи 
перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел. Комп'ютерний 
переклад великих обсягів іншомовної інформації. Лексичний мінімум 
комп'ютерних (інформаційних) технологій. 

Менеджмент у садово-парковому господарстві. Виникнення і 
розвиток менеджменту. Особливості менеджерської діяльності на 
підприємствах садово- паркового господарства. Функції менеджменту та 
їх реалізація на підприємствах садово-паркового господарства. 
Принципи та методи менеджменту. Сутність процесу прийняття рішень у 
менеджменті в садовому-парковому господарстві. Менеджмент 
конфліктів у садово-парковому господарстві. 

Методологія та організація наукових досліджень. Розкриті 
поняття про наукові знання, науки, класифікацію наук та основні поняття, 
що визначають зміст наукових досліджень. Викладені загальні відомості 
про методологію та класифікацію наукових досліджень, особливості 
наукових досліджень в умовах лісу та методи, які застосовуються з цією 
метою. Висвітлені питання щодо планування і послідовності науково-
дослідної роботи студентів і молодих науковців, роботи над науковою 
літературою. 
 

 
 



Вибірковий блок 2  (дисципліни за вибором студентів) 
 

Магістерська програма «Ландшафтна архітектура» 
Дизайн ландшафту. Ландшафтний дизайн як сучасний напрям 

ландшафтної архітектури, об’єктом якого є малий сад. Стильове 
використання елементів ландшафту і принципів ландшафтної 
архітектури при створенні малого саду. 

Паркознавство. Вивчає природні ландшафти як вихідний матеріал 
для паркобудівництва, загальні тенденції розвитку паркових фітоценозів, 
питання екології паркового середовища, фізіономічні типи і групи 
деревних рослин, особливості створення деяких типів садово-паркових 
ландшафтів, формування експозицій ботанічних садів і дендропарків. 

Екологічна експертиза. Екологічний аналіз та оцінка 
передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об’єктів, реалізація і 
дія яких може мати негативний вплив на стан навколишнього природного 
середовища і спрямована на підготовку висновків про відповідність 
запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам екологічного 
законодавства. 

Вертикальне планування садово-паркових об’єктів. Вивчаюся 
основні поняття, принципи, методи, вимоги нормативних документів і 
послідовність виконання роботи при складання проектів вертикального 
планування міської території, житлової забудови, ділянок зелених 
насаджень. 

 
Магістерська програма «Ландшафтне будівництво" 

 
Вертикальне планування садово-паркових об’єктів. Вивчаюся 

основні поняття, принципи, методи, вимоги нормативних документів і 
послідовність виконання роботи при складання проектів вертикального 
планування міської території, житлової забудови, ділянок зелених 
насаджень. 

Агротехніка в садово-парковому будівництві. Комплекс заходів, 
які вирішують правові, естетичні, організаційні, експлуатаційно- 
господарські, економічні питання, направлених на створення і утримання 
високодекоративних насаджень садово-паркових об’єктів різноманітного 
призначення. 

Фітодизайн інтер’єрів. Дисципліна дає майбутнім фахівцям 
теоретичні та практичні знання по фітодизайну рослин специфічних 
регіонів Землі, про формування довготривалих угрупувань з 
декоративно-листяних та красиво-квітучих субтропічних та тропічних 
рослин, знайомить із правилами їх утримання. Вивчає правила 
формування композицій та поєднання рослин за екологічним, 
декоративним та функціональним принципами в різного типу та стилів 
інтер’єру; розкриває специфіку догляду за рослинами в даних 
композиціях. 



Контейнерна культура деревних рослин. Наукові основи 
організації виробництва декоративного садивного матеріалу в 
контейнерній культурі. Технологічні особливості вирощування та 
використання садивного матеріалу із закритою кореневою системою для 
озеленення урболандшафтів. 
 

Магістерська програма  «Декоративне розсадництво» 
 
Сучасні технології в декоративному розсадництві. Світовий 

досвід вирощування садивного матеріалу. Проектування заходів з 
вирощування декоративного садивного матеріалу. Особливості 
організації декоративних розсадників та агротехніки вирощування 
садивного матеріалу y них. 

Контейнерна культура декоративних рослин. Наукові основи 
організації виробництва декоративного садивного матеріалу в 
контейнерній культурі. Технологічні особливості вирощування та 
використання садивного матеріалу із закритою кореневою системою для 
озеленення урболандшафтів. 

Методи біотехнології в декоративному розсадництві. Сучасний 
стан та перспективи розвитку методу мікроклонального розмноження 
деревних рослин. Калюсогенез, морфогенез та особливості 
мікроклонального розмноження декоративних деревних рослин. 

Нормативно-правова база розсадництва. Законодавство щодо 
насінництва та розсадництва. Нормативні і регламентуючі матеріали y 
сфері розсадництва. Документи про якість насіння та садивного 
матеріалу. 

 
Магістерська програма «Екодизайн міського середовища» 

 
Екотехнології декоративного садівництва. Вивчення 

теоретичних та практичних засад розмноження, вирощування та 
використання деревних рослин при створенні декоративних насаджень. 
Дисципліна дає майбутнім фахівцям теоретичні та практичні знання про 
асортимент декоративних рослин, способи розмноження, технологію 
вирощування, створення декоративних штучних якостей деревних 
рослин та догляд за ними у декоративних насадженнях. 

Рекультивація порушених ландшафтів. У курсі подаються 
основні відомості про чинники, види і ступінь порушення ландшафтної 
структури, класифікація основних форм техногенного рельєфу земної 
поверхні. Програма базується на сучасних відомостях теоретичного й 
практичного значення, які необхідні для організації робіт із рекультивації 
порушених земель та формування фітоценозів- меліорантів. 

Організація та сервіс кантрі-рекреації. Навчальна дисципліна 
забезпечить професійну підготовку магістрів садово-паркового 
господарства щодо планування інфраструктури відпочинку. У результаті 



вивчення навчальної дисципліни магістри засвоять основи для 
планування та оцінки об'єктів рекреаційної інфраструктури, таких як 
туристичні стежки, пікніки та кемпінги, тематичні доріжки та ін., а також –  
сучасні наукові концепції, понятття інфраструктури рекреаційної 
території, методи дослідження організації рекреаційних послуг. Будуть 
акцентувати увагу на різні потенціали природного та культурного 
ландшафтів як туристичного напряму. Використовуючи теоретичні 
моделі, зможуть представляти вплив пропозицій рекреації на екологічні, 
економічні та соціальні умови регіону. Оцінювати інфраструктуру 
рекреаційних територій з точки зору їх стійкості та самостійно 
розробляти пропозиції щодо сталої рекреації. Знання можуть бути 
базовими для організації та сервісу рекреаційних територій садово-
паркових об'єктів. 

Заповідне паркознавство та фітоценологія. Навчальна 
дисципліна покликана надати майбутнім магістрам теоретичні і практичні 
знання, виробити у них професійну потребу щодо необхідності науково 
обґрунтованого покращання екостану парків, закріплення стереотипу 
пріоритетності збереження біотичного та ландшафтного різноманіття 
парків, уявлення організації системи їхнього екомоніторингу та 
екоконтролю. У результаті вивчення навчальної дисципліни магістри 
засвоять етапи історичного розвитку заповідного паркознавства; 
сучасний стан мережі вітчизняних заповідних парків; міжнародні та 
національні класифікації парків; процедуру створення штучних 
заповідних парків, систему їхнього управління та структурно-
функціональну організацію, засоби збереження, збагачення, відтворення 
та використання. У другому модулі акцентується увага на основах 
паркової фітоценології, викладання якої надасть майбутнім фахівцям 
цілісне уявлення про структуру, динаміку, функціонування рослинних 
угруповань, у тому числі лісових, лісопаркових і паркових. 
Фітоценологічні знання мають бути базовими для формування 
ландшафтних та інших типів фітоценокомпозицій. 

 
 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 
 компонентам освітньої професійної програми  

«Садово-паркове господарство»  
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами 
освітньо-професійної програми 

 
 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

В
Б

 1
.1

. 

В
Б

 1
.2

. 

В
Б

1
.3

 

В
Б

2
.1

. 

В
Б

2
.2

. 

В
Б

2
.3

. 

В
Б

2
.4

. 

В
Б

2
.5

. 

В
Б

2
.6

. 

В
Б

2
.7

 

ПРН1 + + + + +      + + + + + +  

ПРН2                  

ПРН3       +   +        

ПРН4       +           

ПРН5         +         

ПРН6                  

ПРН7 + + + + +         + +  + 

ПРН8 + + + + +      +  +     

ПРН9 + + + + +      + + + + + + + 

ПРН10      +            

ПРН11      +            

ПРН12                 + 

ПРН13    + +             

ПРН14        + +         

ПРН15    +  +            

 
  



 

 

В
Б

2
.8

 

В
Б

2
.9

 

В
Б

2
.1

0
 

В
Б

2
.1

1
 

В
Б

2
.1

2
 

В
Б

2
.1

3
 

В
Б

2
.1

4
 

В
Б

2
.1

5
 

В
Б

2
.1

6
 

В
Б

2
.1

7
 

В
Б

2
.1

8
 

ПРН1            

ПРН2   + + +       

ПРН3       +  +   

ПРН4       +  + + + 

ПРН5            

ПРН6   +   +      

ПРН7 + +      +    

ПРН8        +    

ПРН9 + +          

ПРН10            

ПРН11            

ПРН12 + +          

ПРН13            

ПРН14            

ПРН15            



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
ННІ  ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
підготовки фахівців 2018 року вступу 

 
         Рівень вищої освіти (ОС)                                            Другий (магістерський)  

Галузь знань                                                                20 «Аграрні науки та продовольство» 
Спеціальність                                                              206 – Садово-паркове господарство 
Освітня програма Садово-паркове господарство  
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна 
Магістерські програми «Ландшафтна архітектура», «Ландшафтне  

будівництво», «Декоративне розсадництво», 
«Екодизайн міського середовища» 

 

Форма навчання                                                          денна 
Термін навчання (обсяг ЄКТС)                                  1,5 роки (90 кредитів) 
На основі                                                                      ОС «Бакалавр» 

 
Ступінь вищої освіти                                                   «Магістр» 
Кваліфікація                                                                 Магістр садово-паркового господарства 



I. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
підготовки фахівців ОС «Магістр» 2018 року вступу 

спеціальності «Садово-паркове господарство» 
 

Р
ік

 н
а
в

ч
а

н
н

я
 2018 рік 2019 рік 

Вересень    24 Жовтень 29 Листопад 26 Грудень Січень  28 Лютий 25 Березень 25 Квітень 29 Травень   27 Червень 24 Липень 29 Серпен

ь 

26 

3 10 17 ІX 1 8 15 22 X 5 12 19 XI 3 10 17 24 31 7 14 21 І 4 11 18 ІІ 4 11 18 III 1   8 15 22 IV 6 13 20 V 3 10 17 VI 1 8 15 22 VII 5 12 19 VIIІ 

      29       3      1               2       2       30        4       1       29         3      31 

8 15 22 X 6 13 20 27 XI 10 17 24 XII 8 15 22 29 5 12 19 26 ІІ 9 16 23 ІІІ 9 16 23 IV 6 13 20 27 V 

 

 

 

11 18 25 VI 8 15 22 VIІ 6 13 20 27 VIIІ 10 17 24 ІX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

І                : : - - - - ІІ                : : : О О - - - Х Х Х Х Х Х - 
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ік

 н
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ч
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я
 

2019 рік 

Вересень Жовтень Листопад Грудень 

2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 

                 

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ІІ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ІІ ІІ ІІ //  

 
 
 
 

Умовні позначення: 

  - теоретичне навчання   Х - виробнича практика 

 О - навчальна практика   ІІ - підготовка та написання магістерської роботи 

 : - екзаменаційна сесія   // - захист магістерської роботи 

 - - канікули     
 

 
 
 

 

 



II. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

№ 
п/п 

Назва навчальної 
дисципліни 

Загальний 
обсяг 

Форми 
контролю 
знань за 

семестрами 

Аудиторні заняття, год. 
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о
с
т
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о
б

о
т
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 Практична 
підготовка 

Розподіл тижневих 
годин за роками 

навчання та 
семестрами 
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о
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1 р.н. 2 р.н. 
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я

 

П
р

а
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т
и

ч
н

і 

(с
е
м

ін
а
р

с
ь

к
і)

 

з
а
н

я
т
т
я

 

1  2 3  

Кількість тижнів у 
семестрі 

15 15 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1 
Проектування ландшафтних 
об'єктів 

210 7 1   90 45 45  120   6   

2 
Реконструкція та 
реставрація СПО 

150 5 1  1 60 30 30  90   3   

3 Лісопаркове господарство 120 4 1   45 15  30 75   3   

4 
Захист декоративних 
рослин 

120 4 1   45 30 15  75   3   

5 Експлуатація СПО 150 5 1   45 15  30 105   3   

6 
Насінництво та сорто-
знавство квітникових рослин 

150 5 1   45 15  30 105  30 3   

7 
Комп’ютерні технології 
проектування СПО 

150 5 1  1 60 30  30 90  30  4  

Всього 
105
0 

35 7 0 2 390 180 90 120 660  60 21 4 0 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Дисципліни за вибором університету 

1 Ділова іноземна мова 120 4 1   30 15  15 90    2  

2 
Менеджмент у садово-
парковому господарстві 

150 5 2   75 30 45  75    5  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3 
Методологія та організація 
наукових досліджень 

120 4 1   45 30  15 75   3   

Всього 390 13 3 0 0 150 75 45 30 240   3 7 0 

2.2. Дисципліни за вибором студента     

Магістерська програма «Ландшафтна архітектура» 

1 Дизайн ландшафту 120 4 2   60 30 30  60    4  

2 Паркознавство 120 4 2   60 30 30  60    4  

3 Екологічна експертиза 120 4 2   30 15 15  90    2  

4 
Вертикальне планування 

СПО 
120 4 2   45 15 30  75    3  

Разом 480 16 4 0 0 195 90 105  285   0 13 0 

Магістерська програма «Ландшафтне будівництво» 

1 
Вертикальне планування 
СПО 

120 4 2   60 30 30  60    4  

2 Агротехніка в СПБ 120 4 2   75 45 30  45    5  

3 Фітодизайн інтер'єрів 120 4 2   30 15 15  90    2  

4 
Контейнерна культура 
декоративних рослин 

120 4 2   30 15  15 90    2  

Разом 480 16 4 0 0 195 105 75 15 285   0 13 0 

Магістерська програма «Декоративне розсадництво» 

1 

Сучасні технології в 

декоративному 

розсадництві 

120 4 2   45 30 15  75    3  

2 
Контейнерна культура 

декоративних рослин 
120 4 2   60 30 30  60    4  

3 

Методи біотехнології в 

декоративному 

розсадництві 

120 4 2   45 30 15  75    3  

4 
Нормативнщ-правова база 

розсадництва 
120 4 2   45 30  15 75    3  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Разом 480 16 4 0 0 195 120 60 15 285   0 13 0 

Магістерська програма «Екодизайн міського середовища» 

1 
Екотехнології 
декоративного садівництва 

120 4 2   60 30 30  60    4  

2 
Рекультивація порушених 
ландшафтів 

120 4 2   30 15 15  90    2  

3 
Організація та сервіс кантрі-
рекреації 

120 4 2   45 30 15  75    3  

3 
Заповідне паркознавство та 
фітоценологія 

120 4 2   60 30 30  60    4  

Разом 480 16 4 0 0 195 105 90 0 285   0 13 0 

Виробничі практики 540 18              

Навчальні практики 60 2          60    

Підготовка та захист 
магістерських робіт 

180 6              

Кількість курсових робіт 
(проектів) 

    2           

Кількість заліків    0            

Кількість екзаменів   14             

РАЗОМ ЗА ОС 2700 90           24 24 0 
 



ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 
 

Навчальні дисципліни Години Кредити % 

1. Обов’язкові дисципліни 1050 35 39 

2. Вибіркові дисципліни 870 29 32 

2.1. Дисципліни за 
вибором університету 

270 13 14 

2.2. Дисципліни за 
вибором студента 

480 16 18 

3. Інші види навантаження 540 26 29 

Разом за ОС  2700  90,0 100,0 

 

 

IV. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, ТИЖНІ 
 

Рік 
навчання 

Теоретичне 
навчання 

Екзаме-
наційна 

сесія 

Практична 
підготовка 

Підготовка 
магістерсь-
кої роботи 

Державна 
атестація 

Канікули Всього 

1 30 4 8 2  8 52 

2   12  3 1  16 

Разом 
за ОС  30 4 20 5 1 8  68 

 

V. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 
 

№ Вид практики Семестр Години Кредити 
Кількість 

тижнів 

2 
Виробнича переддипломна 
практика 

2 180 6 18 

 
VI. КУРСОВІ РОБОТИ І ПРОЕКТИ 

 

№                                                                                                                             Назва дисципліни Години Кредити 
Курсова 
робота 

Курсовий 
проект 

1 Реконструкція і реставрація СПО 30 1  КП 

2 
Комп’ютерні технології 

проектування СПО 
30 1  КП 

 
VІІ. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ  

 

№ Складова атестації Години Кредити 
Кількість 

тижнів 

1 
Захист магістерської 
роботи 

180 6 5 
 

  

  
 

 



 


