
Дисципліна Дизайн квітників 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 

«Квітникарство», «Ландшафтна архітектура», «Дендрологія», 

«Озеленення населених місць», «Декоративне садівництво» та багатьох 

інших. 

Що буде вивчатися Курс передбачає ознайомлення студентів із засобами дослідження та 

проектування квітників; формування уявлень про естетичні та 

функціональні можливості природних компонентів; формування 

навичок створення гармонійних об’єктів середовища засобами 

ландшафтного дизайну. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде: 

знати: 

• основний асортимент квіткових рослин у відкритому ґрунті; 

• біологічні особливості і способи розмноження декоративних рослин;  

• основні досягнення вітчизняної та зарубіжної науки в галузі 

квітникарства, перспективні квіткові культури, передові технології; 

• задачі і принципи дизайну квітників; 

• стилі садово-паркового мистецтва; 

• сучасні тенденції у світовому садово-парковому мистецтві. 

вміти: 

• оцінювати квіткове оформлення за екологічними і естетичними 

вимогами; 

•  підібрати асортимент для квіткових композицій;  

• розробляти концепцію створення малого саду; 

• кваліфіковано підбирати стиль майбутнього садово-паркового об’єкту; 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

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 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. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

СК 3. Здатність проектувати, створювати й експлуатувати об’єкти 

садово-паркового господарства. 

СК 4. Здатність формувати й підтримувати в належному стані газонний 

покрив об’єктів садово-паркового господарства. 

СК 7. Здатність проектувати, створювати та експлуатувати компоненти 

рослинних угруповань на об’єктах садово-паркового господарства. 

СК 9. Здатність формувати композиційні ансамблі об’єктів садово-

паркового господарства. 

СК 12. Здатність розробляти концептуальні та інноваційні проектні 

рішення з планування комплексних зелених зон міста, об’єктів 

ландшафтної архітектури та дизайну зовнішнього середовища  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення лабораторних занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, схеми), 



інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / лабораторні / самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

залік 

 


