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Загальний опис дисципліни 

Програма курсу «Організація садово-паркового господарства» передбачає формування 

у студентів міцних теоретичних знань і відповідних практичних навичок з визначення 

технологічних процесів та організації виконання робіт по створенню об’єктів садово-

паркового господарства: парків, алей, лісопарків, альпінаріїв, газонів та інших об’єктів 

озеленення, а також догляду за створеними об’єктами озеленення.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: вивчення теоретичних основ 

організації, системного підходу до керування, прийняття організаційних рішень відносно 

підвищення ефективності функціонування підприємства, основ планування й інноваційної 

діяльності, проектування структури, організації праці, основного й обслуговуючого 

виробництва тощо. 

 

Теми лекцій: 

1. Предмет, мета і завдання вивчення дисципліни. 

2. Основні поняття організації виробництва у садово-парковому господарстві. 

3. Нормативно-правова база садово-паркового господарства. 

4. Суть, значення та функції технічного нормування.  

5. Види нормативів і норм в організації нормування праці. 

6. Оплата праці у садово-парковому господарстві. 

7. Порядок виконання робіт при озелененні. 

8. Планування діяльності в садово-парковому господарстві. 

9. Календарний план виконання робіт. 

10. Розрахунок об’ємів робіт в озелененні. 

11. Обладнання та інструменти при догляді на об’єктах озеленення. 

12. Технологічна карта створення об’єкту садово-паркового господарства. 

13. Технологічна карта догляду за об’єктом садово-паркового господарства. 

Теми занять: 

(семінарських, практичних, лабораторних) 

1. Предмет, об’єкт, методи і завдання курсу.  

2. Суть і структура виробничого процесу. 

3. Застосування нормативів та стандартів при виконанні робіт в садово-парковому 

господарстві. 

4. Класифікація затрат робочого часу. 

5. Методи технічного нормування. 

6. Форми і системи оплати праці. 

7. Особливості планування робіт з вирощування квіткової продукції. 

8. Планування капітального будівництва зелених насаджень. 

9. Складання календарного плану виконання робіт з озеленення та догляду. 

10. Розрахунок об’ємів робіт з озеленення при створенні об’єкту садово-паркового-

господарства. 

11. Розрахунок об’ємів робіт з озеленення при реконструкції об’єкту садово-паркового-

господарства. 

12. Розрахунок об’ємів робіт при догляді за зеленими насадженнями. 



13. Обладнання та інструменти при догляді за зеленими насадженнями на об’єктах 

озеленення. 

14. Розробка технологічної карти створення об’єкту садово-паркового господарства. 

15. Розробка технологічної карти догляду за об’єктом садово-паркового господарства. 
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