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Загальний опис дисципліни 
Програма курсу  дисципліни «Основи функціонування садово-паркових об’єктів» є необхідною 

для засвоєння студентами основ щодо створення сприятливих умов для росту й розвитку 

декоративних рослин в структурі насаджень садово-паркових об’єктів (садово-паркових 

ландшафтних комплексів, лісопарків та зелених зон населених пунктів, задоволення потреби 

населення у відпочинку тощо). Програма курсу  дисципліни «Основи функціонування садово-

паркових об’єктів» є необхідною для засвоєння ними теоретичних основ та методів обліку 

лісових ресурсів. Курс складається з таких частин: Організація здачі та приймання садово-

паркових об’єктів у експлуатацію (Основи формування садово-паркових композиційних груп 

парків. Роботи із підготовки садово-паркових об’єктів до здачі у експлуатацію); Особливості 

утримання садово-паркових об’єктів, які прийняті у експлуатацію (Догляд за 

декоративними насадженнями, деревами, чагарниками, трояндами, газонами, квітниками. 

Правила догляду за інженерними мережами, спорудами і обладнанням на садово-паркових 

об’єктах. Функціонування парків як осередків культурно-історичної та наукової спадщини. 

Основні правила утримання садово-паркових об’єктів). 

Опанування студентами знань щодо основ функціонування садово-паркових об’єктів є 

необхідним для свідомого вивчення ними інших споріднених дисциплін, які формують 

фахову підготовку висококваліфікованих фахівців з садово-паркового господарства. 

Теми лекцій: 

1. Вступ. Зміст дисципліни. Понятійні визначення. 

2.Основи формування садово-паркових композиційних груп парків. 

3. Роботи із підготовки садово-паркових об’єктів до здачі у експлуатацію  

4. Догляд за декоративними насадженнями. 

5. Правила догляду за інженерними мережами, спорудами і обладнанням на садово-

паркових об’єктах. 

6. Функціонування парків як осередків культурно-історичної та наукової спадщини. 

7. Основні правила утримання садово-паркових об’єктів.  

Теми занять (практичних) : 

1. Основи формування садово-паркових композиційних груп парків. 

2. Агротехнічні заходи  щодо утримання зелених насаджень у садово-паркових 

об’єктах.  

3. Садіння дерев при експлуатації садово-паркового об’єкту. 

4. Догляд за деревами при експлуатації садово-паркового об’єкту. 

5. Садіння чагарників при експлуатації садово-паркового об’єкту. 

6. Догляд за чагарниками та живоплотами при експлуатації садово-паркового об’єкту.  

7. Догляд за трояндами та іншими кущами при експлуатації садово-паркового 

об’єкту. 

8. Догляд за деревами 2-5 років з формуванням крони при експлуатації садово-

паркового об’єкту. 



9. Догляд за квітниками з квітів однорічників при експлуатації садово-паркового 

об’єкту. 

10. Функціонування парків як осередків культурно-історичної спадщини. 

11. Функціонування парків як осередків наукової спадщини. 

12. Догляд за партерними газонами при експлуатації садово-паркового об’єкту.  

13.Ремонтні роботи при експлуатації газонів. 

14. Догляд за парковими пішохідними доріжками при експлуатації садово-паркового 

об’єкту. 

15.Основи інвентаризації садово-паркового господарства. Основні правила охорони 

праці. 

 
 

 


