
Профіль освітньої програми Садово-паркове господарство (бакалавр)

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Садово-паркове господарство

Спеціальність 206 Садово-паркове господарство
Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Бакалавр
Бакалавр з садово-паркового господарства

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 
3 роки 10 місяців

Наявність 
акредитації

Міністерство освіти і науки України, сертифікат про акредитацію 
УД №21008301, строк дії до 01.07.2023 р.

Цикл/рівень Перший (бакалаврський) рівень 
НРК України – 7 рівень FQ-EHEA – перший цикл, 
EQF – 7 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

Наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Мета освітньої програми
Метою  освітньої  програми  є  професійна  підготовка  фахівців,
здатних вирішувати виробничі питання вирощування декоративних
рослин,  проектувати,  створювати  та  експлуатувати  компоненти
рослинних угруповань і інженерно-технічне обладнання в об’єктах
садово-паркового господарства.

Характеристика освітньої програми
Предметна область Об'єкт(и)  вивчення  та  діяльності:  екосистеми  населених  місць,

сквери, парки, лісопарки, ботанічні сади.
Теоретичний зміст предметної області: 
-  наукові  і  соціально-економічні  принципи,  що  лежать  в  основі
садово-паркового господарства;
-  розробка  проектної  документації,  створення,   формування  та
догляд  насаджень  урбанізованого  середовища,  їх  вплив  на
суспільство і довкілля.
Методи, методики та технології:  здобувач вищої освіти повинен
володіти  сучасними  методами вирощування  декоративних  рослин,
проектування  об’єктів  садово-паркового  господарства,  підбору
рослин,  технологій  агротехніки  створення  та  експлуатації
компонентів садово-паркових об’єктів.
Інструменти  та  обладнання: бакалавр  повинен  вміти
використовувати комп’ютерні  програми і  технології  проектування,
засоби  механізації  та  захисту  рослин  у  технологічних  процесах
створення  і  утримання  об’єктів  садово-паркового  господарства,
процесів  автоматизації  та  засобів  механізації  агротехніки
вирощування та захисту рослин.

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна 



Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Загальна  освіта  та  професійна  підготовка  в  галузі  садово-паркового
господарства.
Ключові  слова:  садово-паркові  об’єкти,  озеленення  населених  місць,
декоративний садивний матеріал, рекреаційно-оздоровчі ліси

Особливості 
програми

Вимагає проходження практик безпосередньо на виробництві

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Професії,  професійні  назви  робіт  (згідно  з  чинною  редакцією
Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК
003:2010):

- інспектор з охорони природи (22652);
- інспектор із захисту рослин (22652);
- технік лісового господарства (22652);
- фахівець садово-паркового господарства (25038);
- озеленювач (15422);
- квітникар (19524);
-  робітник зеленого будівництва (17530); 
- садівник (18103); 
- контролер лісозаготівельного виробництва (-);

 лісник (13376)
Подальше навчання Здобуття ступеня магістра

Викладання та оцінювання
Викладання та 
навчання

Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота на
основі  підручників,  навчальних  посібників  та  конспектів  лекцій,
консультації із викладачами, підготовка бакалаврської роботи.

Оцінювання Система оцінювання за шкалою ЄКТС шляхом проведення усних та
письмових  екзаменів,  заліків,  практик,  організації  презентацій,
проектної роботи тощо.

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 

ПРН 1.  Аналізувати  основні  етапи  та  закономірності  історичного
розвитку  для  формування  громадянської  позиції,  національної
гідності та патріотизму.
ПРН 2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.
ПРН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними
мовами і аналізувати отриману інформацію.
ПРН 4. Володіти професійними знаннями для вирішення завдань з
організації та ведення садово-паркового господарства.
ПРН 5. Володіти 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.
ПРН 6.  Розуміти  та  застосовувати  законодавчі  акти,  нормативно-
довідкові  матеріали,  організаційно-управлінську  документацію  з
організації  та  ведення  садово-паркового  господарства,  знання  з
економіки  та  права  для  забезпечення  ефективної  виробничої
діяльності.
ПРН  7.  Володіти  навичками  працювати  самостійно  та  як  лідер,
отримувати  результат  за  обмеженого  часу  з  наголосом  на
професійну сумлінність під час вирощування декоративних рослин у
відкритому  і  закритому  ґрунті,  проектування,  створення  та



експлуатації об’єктів садово-паркового господарства.
ПРН 8. Уміти кваліфіковано застосовувати технології вирощування
посадкового  матеріалу  декоративних  рослин  у  відкритому  і
закритому ґрунті.
ПРН  9.  Проектувати  та  організовувати  заходи  із  вирощування
садивного  матеріалу  декоративних  деревних  рослин  відкритого  і
закритого  ґрунту  та  формувати  об’єкти  садово-паркового
господарства  відповідно  до  сучасних  наукових  методик  і  вимог
замовника.
ПРН  10.  Проектувати  та  організовувати  заходи  з  вирощування
садивного  матеріалу  декоративних  трав’яних  та  квіткових  рослин
відкритого  і  закритого  ґрунту  та  формувати  об’єкти  садово-
паркового господарства відповідно до сучасних наукових методик і
вимог замовника.
ПРН 11. Координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію
виробничих процесів у садово-парковому господарстві.
ПРН  12.  Планувати  ефективно  час  для  отримання  необхідних
результатів у виробництві.
ПРН 13. Результативно працювати у колективі.
ПРН  14.  Виконувати  чітко  та  якісно  професійні  завдання,
удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.
ПРН 15. Організувати результативні та безпечні умови праці.

Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом 

ВПРН  16.  Ефективно  спілкуватися  іноземною  мовою  у  діловому
середовищі 
ВПРН 17. Застосовувати категоріальний апарат психології в системі
професійного навчання і практичної діяльності.
ВПРН  18.  Застосовувати  навички  управління  конфліктами  в
професійній діяльності, засоби та стратегії їхнього регулювання та
розв’язання.
ВПРН  19.  Використовувати  нормативні  та  правові  акти,  що
регламентують професійну діяльність.
ВПРН 20. Застосовувати основні положення і методи соціологічної
науки при вирішенні професійних задач.
ВПРН 21. Застосовувати мовні, мовленнєві, лінгвосоціокультурні та
комунікативні  навички  для  ефективного  спілкування  іноземною
мовою.
ВПРН  22.  Аналізувати  особливості  культурних  процесів  у
сучасному світі.
ВПРН  23.  Обґрунтовувати  моральні  засади  суспільних  та
професійних  відносин  на  основі  категоріального  аналізу  етичних
теорій.
ВПРН 24. Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної
власності; застосовувати правила оформлення прав інтелектуальної
власності.
ВПРН  25.  Здійснювати  професійну  комунікацію:  створювати
комунікативні  продукти,  аналізувати  комунікативну  діяльність;
адекватно реагувати на критику, генерувати та аргументувати нові
ідеї;  здійснювати комунікативний вплив на людей, спонукаючи їх
до  діяльності;  доводити  власні  думки;  виявляти,  застосовувати
інформаційно-комунікативні  технології;  розвивати  навички
міжособистої взаємодії в колективі.



ВПРН  26.  Орієнтація  у  особливостях  правового  та  державного
регулювання  лісогосподарської  діяльності  та  діяльності  із
використання водних об’єктів  у господарській  діяльності,  ведення
підприємницької діяльності на землі.
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове 
забезпечення

Освітня програма забезпечена науково-педагогічними працівниками:
1 доктор наук, 5 кандидатів наук. Всі викладачі профільної 
випускової кафедри пройшли науково-педагогічне стажування.

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Навчальний  процес  на  належному  рівні  забезпечений  аудиторним
фондом, адміністративними і допоміжними приміщеннями. 
Лекційні  заняття  проводяться  в  аудиторіях  з  мультимедійним
обладнанням  та  інформаційними  таблицями.  Для  проведення
практичних  та  лабораторних  занять  використовується  лабораторія
моніторингу  лісових  та  садово-паркових  обєктів  (ауд.  305/2  БМК
ХНУМГ  ім..  О.  М.  Бекетова)  та  спеціалізовані  аудиторії  (№5а  в
Житлово-комунальному коледжі ХНУМГ ім.. О. М. Бекетова, №10
та  комп’ютерний  клас  на  базі  архітектурно-художніх  майстерень
ARHOUSE). Лабораторія укомплектована сучасним спеціалізованим
обладнанням  для  проведення  досліджень  в  садово-парковому
господарстві.

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Усі  освітні  компоненти  освітньої  програми  «Садово-паркове
господарство»  забезпечені  такими  навчально-методичними
матеріалами:  підручники;  навчальні  посібники;  конспекти  лекцій;
методичні  рекомендації  до  виконання  практичних,  лабораторних
робіт,  індивідуальних  завдань,  курсового  проектування  та
самостійної роботи тощо.
Усі  навчально-методичні  матеріали  доступні  для  студентів  у
читальних  залах  наукової  бібліотеки
http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/,  в  тому  числі  у  залі
інформаційного сервісу, обладнаному комп’ютерами з доступом до
мережі  Інтернет  та  локальної  мережі  Університету,  у  цифровому
репозиторію http://eprints.kname.edu.ua,  на  порталі  Центру
дистанційного навчання http://cdo.kname.edu.ua/  .  

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

Укладено угоди про співпрацю з:
- Національним лісотехнічним університетом України;
- Національним університетом біоресурсів та природокористування
України;
- Житомирським національним агроекологічним університетом 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

Участь в програмах міжнародної кредитної мобільності протягом до
10 місяців (2 семестри) на 3-му та 4-му роках навчання в рамках угод
про  міжнародну  академічну  мобільність  (Еразмус+  К1)  з
Університетом Нова Горіца (Республіка Словенія), Близькосхідним
технічним університетом (м. Анкара, Турецька Республіка).

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

-

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://cdo.kname.edu.ua/
./%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
./%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://eprints.kname.edu.ua/

