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I HPEAMEynA

Освiтньо-професiйна програма (О~ГI) для пiдготовки здобувачiв фаховот
передвищоТ освiти за спецiалытiстю <‘~СадоВо — паркове господарство» мiстить
обсяг кредитiв СКТС, необхiдний для здобупя вiдповiдного освiтньо
професiйного ступеня; перелiк компетентностей випускника; нормативний змiст
пiдготовки здобувачiв фаховот передвищоТ освiти, сформульований у термiнах
результатiв навчання; форми атестацiУ здобувачiв фаховот передвищоТ освiтя;
вимоги до наявностi системи внутрiпiнього забезпечення якостi фаховоY перед
вищоТ освiти.
ОП розроблено на основi Стандарту вищоТ освiти членами проектноТ групи Iвано
Франкiвського коледжу Львiвського нацiонального аграрного унiверситету у
складi:
Катдуляка Юрiя дмитровича, кандидата сiльськогосподарських наук, викладача
вищоТ категорiТ;
Ткачук Оксани Михайлiвни, кандидата сiльськогосподарських наук, викладача
вищоТ категорiУ;
Копер НадiТ Свгенiвни, кандидата географiчних наук, викладача вищоТ категорiY;
Трупiик Bipu Iгорiвни, викладача спецiалiста.



IT Загальна характеристика

Об’ект еивчеьи-’я та дiялы-юстi: екосистеми Населених
мiсць, сквери, паркщ лiсопарки, ботанiчнi сади.
Цiлi наечання: професiйний пiдхiд до виробничих
питань вирощування декоративних рослин,
проектування, створення та експлуатацiя компонентiв
рослинних угруповань i iнженерно-технiчного
обладнання в об’ ектах садово-царкового господарства.
Теоретичний змiст ripeдметноY областi: науковi i
соцiально-економiчнi принципи, що лежать в основi
садово-паркового господарства;
розробка проектноТ документацiТ, створення,
ф ормування та догляд насаджень урбанiзованого
середовища, ix вплив на суспiльство i довкiлля
Методи, методики та технологй (якими мае
оеолодiти здобувач еищоY освiти для застосовування
на практиц’): здобувач вищоТ освiти повинен володiти
сучасними методами вирощування декоративних
рослин, проектування об’ектiв садово-1lаркового
господарства, пiдбору рослин, технологiй агротехнiки
створення та експлуатацiУ компонентiв садово
паркових об’ектiв.
Iнструменти та обладнання (об ‘екти/предмети,
пристро~ та прияади, яй здобувач вищо~ освiти
ечиться заетосовувати i використовувати,): фахiвець
гювинен вмiти використовувати комп’ютернi
програми i технологи проектування, засоби
механiзацiТ та захисту рослин у технологiчних
процесах створення i утримання об’ектiв садово
паркового господарства, процесiв автоматизацii та
засобiв механiзацiТ агротехнiки вирощування та
захисту рослин

Ступiнь вищоТ освiти молодший спецiалiст
Галузь знань 20 Аграрнi науки та продовольство
Спецiальнiсть 206 Садово-паркове господарство
Квалiфiкацiя в дипломi Фахiвець садово-гiаркового господарства

Опис предметноТ
областi

Академiчнi права Продовження нанчання для здобуття другого
випускникiв (бакалаврського) рiвня



III Обсяг кредитiв СКТС, необхiдний для здобуття
Вiдповiдного освiтньо-професiйного ступеня

Обеяг освiтньоУ 150 кредит/в СКТС, термiн нанчання -~ Эроки 5
програми у СТ{ТС мiсяцiв на основ! ВЭСО, 2рокн Sмiсяцiв на основ! ПЭСО

Hepeniw диециплiн освiтньо? програми та Г обеяг

Назна навчальноУ дисциплiни або Мiнiмальна кiлькiсть
практики навчальних годин! Форма контролю

крсдитiв СКТС
1 2 З

I. дисциплiни циклу загальноТ пiдготовки
1.1. Нормативнi навчальнi дисциплiни

Основи правознавсггва 45/1,5 залiк
Економiчна ТСО~~Я 45/1,5 залiк
Культурологiя 45/1,5 залiк
Iсторiя УкраYни 45/1,5 залiк
УкраYнська мова (за проф.спрям.) 45/1,5 екзамен
Основи фiлософських знань (фiлософiя, 45/1 5
релiгiезнавство) ‘

Фiзичне виховання I 80/б залiк
Iноземна мова (за проф. спрям.) 210/7 Залiк

Соцiологiя 45/1,5 залiк
Вища математика 90/З екзамен
Образатворча грамота 90/З залiк
Креслення 90/З залiк
Ботанiка 180/б залiк
Екологiя та природокористування 60/2 залiк
Безпека жипсдiяльностi 90/З залiк
Автоматизована обробка iнформацiУ 60/2 залiк
Основи геодезй 90/З залiк
Охорона працi 60/2 залiк
Всього за циклом 1515/50,5

IТ. дисциплiни циклу профссiйноУ пiдготовки
11.1. Нормативнi навчальнi диециплiни

Економiка пiдприемства 90/З екзамен

Грунтознавство з основами землеробства 90/З екзамен
дендрологiя 150/5 екзамен
Квiтництво 150/5 екзамен
Роэсадники декоративних культур 120/4 екзамен

Захист рослин 120/4 екзамен

Механiзацiя робiт 120/4 екзамен

Ландшафтна архiтектура 120/4 екзамен

Ландшафтний дизайн 120/4 залiк

Проектування об’сктiв зеленого 180/6 екзамен
будiвництва
Органiзацiя робiт в садово-парковому 150/5 екзамен



будiвництвi i господаретвi
Озеленення присадибних дiлянок 75/2,5 залiк

Всього за циклом 1485/49,5

Нанчально-виробнича практика 90/З захист
Нанчальна практика 240/8 захист
Технологiчна практика 120/4 захиет
Переддипломна практика 120/4 захист
дипломне проектування 180/6 захист
Всього за циклом 2235/74,5
Всього по нормативнiй частинi 3750/125

iII. Вибiрковi навчальнi дисциплiни

Основи композицi~ i топiарне мистецтво 90/З залiк
Декоративнi газони 90/З залiк
Рекреацiйне лiсiвництво 90/З залiк
Фiтодизайн закритого середовища 90/З залiк
Фiтомелiорацiя 90/З залiк
Основи тепличного господарства 90/З залiк
фiзiологiя рослин 60/2 залiк
Гербологiя 60/2 залiк
Парколiсовпорядкування 60/2 залiк
Iнтродукцiя та адаптацiя декоративних 60/2 залiк
рослин
Декоративне садiвництво 60/2 залiк
Рослини закритого грунту 60/2 залiк
Всього за циклом 450/15

4.Iншi види нанчання
Курсова робота з квiтництва 30/1 захист
Курсова робота з дендрологiY 30/1 захист
Курсовий проект з проектування об’сктiв 60/2 захист
зеленого буд-тва
Екзамени 1 80/6
Всього по нормативнiй та вибiрковiй 4500/150
частинi .



IУ Перелiк иоМпетсНТНосТей Випуекника

Iнтегральна
КОМПСТСнТНiСтЬ

Загальнi
КОмпетснТностi

1. Здатнiсть роз&язуватй складнi спецiалiзованi задачi та
практичнi проблеми професiйноУ дiяльностi у галузi
вирощуваная декоративних рослин.
2. Проектування, створення та експлуатацiТ об’ектiв садово
паркового господарства або у процесi Навчання, що передбачас
застосування теорiй i методiв рослинництва, ландшафтнот
архiтектури, садово-паркового будiвництва та екологiТ i
характеризуеться комплекснiстю та невизначенiстю умов.
Корелюс з описом вiдповiдного квалiфiкацiйного рiвня НРК
1. Здатнiсть планувати та керувати часом.
2. Здатнiсть спiлкуватися рiдною мовою як усно, так i
письмово. Здатнiсть спiлкуватися iншими мовами.
3. Навички Використання коМунiкацiйних технологiй.
4. Здатнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу iнформацiт з
рiзних джерел.
5. Здатнiсть до адаптацiТ та дiУ в новiй ситуацiТ.
б. Вмiння виявляти, ставити, вирiшувати проблеми та
приймати обгрунтованi рiшення, розробляти та управляти
виробничими проектами.
7. Здатнiсть працювати в командi, мотивувати людей та
рухатися до спiльноУ мети.
8. Прагнення до эбереження навколишнього середовища.
9. Здатнiсть оцiнювати та забезпечувати якiсть виконуваних
робiт.

Спецiальнi
(фаховi,
предметнi)
коJипетснТностi

1. Базовi знания зi спецiалiзованих пiдроздiлiв науки (екологiУ,
ботанiки, дендрологiУ, фiзiологiт рослин, Грунтознавства
мiських екосистем, агротехнiки вирощування декоративних
рослин, проектування, формування та експлуатацiя
компонентiв садово-паркових об’ ектiв, захисту декоративних
рослин вiд шкiдникiв та хвороб, механiзацiУ садово-паркових
робiт i т. iнше).
2. Практичнi навички з роэмноження та вирощування
посадкового матерiалу декоративних рослин у вiдкритому i
закритому Грунтi, проектування, створення i експлуатацiТ
об’ектiв садово-паркового господарства.
3. Умiння продемонструвати знания та розумiння основних
бiологiчних i агротехнологiчних концепцiй, теорiй i правил
вирощування посадкового матерiалу декоративних рослин,
проектування, створення та експлуатацiТ компонентiв
рослинних угруповань в об’ектах садово-паркового
господарства.
4. Умiння застосовувати знання та розумiння процесiв
фiзiологiт декоративних рослин i технологiТ формування
об’сктiв садово-паркового господарства для розв’язання
виробничих технологiчних задач.



5. Умiння застосовувати знання екологiчних i
морфобiологiчних особливостей та розумiння фiзiологiчних
процесiв Вирощування декоративних рослин вiдкритого i
закритого Грунту для розв’язання виробничих ТСхнологiчних
задач.
б. Навички оцiнювання, iнтерпретацiТ та синтезу теоретичноУ
iнформацiт та практичних виробничих i дослiдаих даних у
галузi садово-паркового господарства.
7. Умiння та навички обробки дослiдних даних вирощування
посадкового матерiалу декоративних рослин, проектування,
створення та експлуатацiТ компонентiв рослинних.
8. Навички безпечного використання агрохiмiкатiв i
пестицидiв, беручи до уваги Tx хiмiчнi i фiзичнi властивостi та
вплив на навколишнс середовище.
9. Розв’язання проблем. Здатнiсть розв’язувати коло проблем та
задач пiд час вирощування декоративних рослин та
формування садово-паркових рослинних угруповань.
10. Здатнiсть до нанчання. Здатнiсть шляхом самостiйного
навчання освоювати новi напрями, використовуючи здобутi
знання у галузi садово-паркового господарства.
11. Умiння застосовувати знання та навички для проведения
робiт з облiку зелених насаджень, збереження та охорони
бiологiчного рiзноманiпя на об’ектах садово-паркового
господарства, пiдвищення Tx екологiчного потенцiалу.
12. Навички розроблення проектних рiшень з планування
коМплексних зелених зон мiста, об’ектiв ландшафтноУ

________________ архiтектури та дизайну зовнiишього середовища.
Iнструмснтальнг 1. Здатнiсть до писемноТ й усноТ комунiкацiТ рiдною мовою
компетснцi? 2. Знання iншоТ мови (мов).

3. Навички роботи з компютером, використання iнтернет
ресурсiв.
Навички управлiння iнформацiею.



V Нормативний змiст пiдготовки здобувачiв фаховоТ передвищоУ освiти,
сформульований у термiнах рсзультатiв навчання

Кiнцевi, пiдсумковi, iнтегративнi результати навчання, що визначають
нормативний змiст пiдготовки.

Програмнi результати навчання
1 .Здатнiсть демонструвати знания i розумiння основ фiлософй, iсторiУ i культури
УкраТни, що сприяють розвитку загальноТ соцiальноТ культури та активностi,
ф ормуванню нацiональноУ гiдностi i патрiотизму, соцiалiзацiУ особистостi,
схильностi до етичних цiнностей.
2. Застосування знань у володiннi украТнською та англiйською мовою, зокрема
спецiальна термiнологiя для проведения лiтературного пошуку.
3. Застосовувати знания математичних методiв у садово..парковому господарствi.
4. Застосовувати знання i розумiння основ фiзики, хiмiТ, ботанiки, селекцiУ,
генетики, фiзiологiт рослин та екологiУ в обсязi, необхiдному для освоення
загально-та спецiалiзовано-професiйних дисциплiн.
5. Володiти методами спостереження, опису, iдентифiкацiт, класифiкацiТ,
культивування декоративних рослин та рослинних садово-паркових угрупувань,
пiдтримання Ух декоративностi, стiйкостi i стабiльностi в умовах комплексноУ
зеленоУ зони мiста.
б. демонструвати знания i розумiння фундаментальних наук (екологiУ, ботанiки,
дендрологiУ, фiзiологiТ рослин, генетики та селекцiТ декоративних рослин,
Грунтознавства мiських екосистем, агротехнiки вирощування декоративних
рослин, проектування, формування та експлуатацiУ компонентiв садово-паркових
об’сктiв, захисту декоративних рослин вiд шкiдникiв та хвороб, механiзацiУ
садово-паркових робiт i т. iнше) в обсязi, необхiдному для спецiалiзованоТ
професiйноУ роботи у галузi садово-паркового господарства.
7. Володiння робочими навиками працювати самостiйно, отримувати результат у
межах обмеженого часу з наголосом на професiйну сумлiннiсть пiд час
вирощування декоративних рослин у вiдкритому i закритому грунтi,
проектування, створення i експлуатацiТ об’сктiв садово-паркового господарства.
8. Вмiння квалiфiковано органiзовувати технологiУ вирощування посадкового
матерiалу декоративних рослин у вiдкритому i закритому грунтi.
9. Проектування та органiзацiя заходiв iз технологiТ вирощування садивного
матерiалу декоративних деревних рослин вiдкритого i закритого грунту.
10. Координувати, iнтегрувати та удосконалювати органiзацiю виробничих
процесiв у садово-парковому господарствi.
11. Ефективно планувати час для отримання необхiдних результатiв у
виробництвi.



VI Форгии атестацiУ здобувачiв фаховоУ передвищоУ освiти

Форгии атестацй Атестацiя здiйснюсться у формi дипломного проекту
здобувачiв вищоТ вання.
освiти
Вимоги до дипломного 1. Застосування елементiв проектування об’ектiв зеле
проектування ного будiвництва.

2. Формування завдань та напрямкiв Ух вирiшення.
3. Технiко-економiчне обгрунтування прийнятих

рiшень та iпляхи Ух реалiзацiУ в конкретних умовах



VII Вимоги до наявностi систсiии внутрiшнього забсэпечення якостi фаховоУ
передвищоУ освiти

Принципи та процедур» Визначаються положениями: «Про органiзацiю
забезпечення якостi освiтнього процесу в Iвано-Франкiвському коледжi
оевiти Львiвського НАУ, «Про педагогiчну раду>~, «Про

методичну раду», «Про самостiйну роботу
студентiв Iвано-Франкiвського коледжу ЛНАУ,
(<Про практичне нанчання студентiв»

Монiторинг та «Про органiзацiю внутрiшнього контролю за
перiодичний переглид освiтнiм процесом в Iвано-Франкiвському коледжi
освiтнiх програм Львiвського НАУ»

Щорiчне оцiнювання визначасться порядком формування рейтингу
здобувачiв вищоТ освiти успiшностi студентiв Iвано-Франкiвського коледжу

Львiвського НАУ для призначення академiчних
стипендiй

Пiдвищсння квалiфiкацiУ визначаеться положенням «Про пiдвищення
педагогiчних працiвникiв квалiфiкацiТ та стажування науково-педагогiчних i

педагогiчних працiвникiв Iвано-Франкiвського
коледжу Львiвського НАУ

Наявнiеть необхiдних Визначаеться вимогами до матерiальНо-технiчного
ресурсiв для органiзацiТ забезпечення
освiтнього процесу

НАявнтсть визначаеться положенням«Про органiзацiю
IнФ0РМАдIЁнИх СИСТЕМ освiтнього процесу в iвано-Франкiвському коледжi
ЦJIЯ ЕФЕКТИВНОГО Львiвського HAy»
УНРАВЛHШЯ OCBITHIM
НРОЦЕСОМ

ПУБлГтштСть шФОРМАщI розмiщення на сайтi Iвано-Франкiвського коледжу
НРО ОСВIТШ НРОГРАМИ, Львiвського НАУ у вiдкритому доступi
СТУПЕНI вищоi ОСВIТИ ТА
квллтФгющiУ



Пояснювальна записка
(не с складовою стандарту)

Таблиця 1
Фахiвець пiдготовлсний до роботи в галузi економiки

Код КВЕД Ко
Роздiл, Пiдклас

група, клас Назна isrc

Секцiя А Сiльське господарство, мисливство, лiсове А
господарство

01 Сiльське господарство, мисливство та пов’язанi з ними 01
гтослуги

01.1 Рослинництво 011

01.12 01.12.0 Овочiвництво, декоративне садiвництво та 0112
вирощування продукцiУ розсадникiв

01.4 Надання гюслуг у рослинництвi i тваринництвi;
облаштування ландшафту .

01.41 01.41.0 Надання послуг у рослинництвi; облаштування 014
ландшафту

02 Лiсове господарство та пов’язанi з ним послуги 02

02.0 Лiсове господарство та пов’язанi з ним послуги 020

02.01 Лiсiвництво, лiсове господарство 0200х

02.01 02.01.2 Одержування продукцiУ лiсового господарства

02.02 02.02.0 Надання послуг у лiсовому господарствi 0200х

Фахiвець здатний виконувати зазначенi професiйнi роботи

Код Код Випуск Випуск .

Професiина назна роботи
КП ЗКППТР ТКД ДКХП

3112 24981 64 Технiк-проектувальник

3212 Молодшi фахiвцi в агрономiТ, лiсовому,

водному господарствах та в природно

заповiднiй справi

3212 Технiк-лаборант

3212 25038 3 Технiк-таксатор

3212 Фахiвець садово-паркового господарства



Таблиця 2

Матриця вiдповiдностi визначених Стандартом компетентностей
дескрипторам НРК

I{ласифiкацiя [ . Автономiя та
компетентностей за Знання Умшня Комувикащя вдДпоВJдальнlсть

нРк
Загальнi компетентностi

1 Здатнiсть планувати + + + +
та керувати часом.
2 Здатнiсть
спiлкуватися рщною
мовою, як усно, так i + + +
лисьмово. Здатнiсть
спiлкуватися iншими
мовами.
З Навички
використання + + +
комунiкацiйних
технологiй.
4 Здатнiсть до пошуку,
обробленкя та аналiзу + +
iнформацiт з рiзних
джерел.
5 Здатнiсть до
адаптацiУ та дiТ в новiй + +
ситуацiТ.
б Вмiння виявляти,
ставити, вирiшувати
проблеми та приймати
обIрунтованl рiшення, + + + +
розробляти та
управляти
виробничими
проектами.
7 Здатнiсть працювати
в командi, мотивувати + + +
людей та рухатися до
спiльноТ мети.
8 Прагнення до
эбереження + + +
навколишнього
середовйща.



Класифiкацiя
‘, . . . Автономхя такомпстентностеи за Знания Уиiння Комункацiя

HPJ≤ Вядповiдальвдсть
9 Здатнiсть оцiнювати
та забсэпечувати якiсть
виконуваних робiт + + +

Спецiальнi (фаховi) компетснтност~
1 Базовi знання зi
спецiалiзованих
пiдроздiлiв науки
(екологiт, ботанiки,
дендрологiТ, фiзiологiУ
рослин, Ёрунтознавства
мiських екосистем,
агротехнiки
вирощування
декоративних рослин, + + +
проектування,
формування. та
експлуатацiя
компонентiв садово
паркових об’ ектiв,
захисту декоративних
рослин вiд шкiдникiв
та хвороб, механiзацп
садово-паркових робiт
iт iнше)
2 Практичнi наиички з
роэмноження та
вирощування
посадкового матерiалу
декоративних рослин у
вiдкритому i + . +
закритому Грунтi,
про ектування ,

створення i
експлуатацiУ об’ €ктiв
садово-паркового
госгюдарства
З Умiння
продемонструвати
знання та розумiння + + +
основних бiологiчних i
агротехнологiчних
концепцiй, теорiй i



Класифiкацiя
.-‘ Автономiя такогипетентностеи за Знания Угиiння Комунжащя

НРК вlдповiдальндсть
правил вирощування
посадкового матерiалу
декоратившiх рослин,
проектуваная,
створення та
експлуатацiТ
компонентiв
рослинних угруповань
в об’ектах садово
паркового
господарства
4. Умiння
застосовувати знання
та розумiння процесiв
фiзiологiГ
декоративних рослин i
технологи формування + + + +
об’ектiв садово
паркового
господарства для
роэв ‘язання
виробничих
технологiчних задач
5 Умiння
застосовувати знання
екологiчних i
морфобiологiчних
особливостей та
розумiння
фiзiологiчних гiроцесiв + + +
вирощування
декоративних рослин
вiдкритого i закритого
Грунту для розв’язання
вupобничих
технологiчних задач.
б. Навички
оцiнювання,
iнтерпретацiУ та
синтезу теоретичноТ + + + +
iнформацiТ та
практичних
виpобничих i



Класифiкацiя
... . . . Автономих такомпетснтностеи за Знания Умiння Комунiкацiя

н~ Вщповiдальцiсть
дослiдних даних у
галузi садово
паркового
господарства
7 Умiння та навички
обробки дослiДних
даних вирощування
посадкового матерiалу
декоративних рослин, + + +
проектування,
створення та
експлуатацiТ
компонентiв
рослинних.
8. Навички безпечного
впкористання
агрохiмiкатiв 1
пестицидiв, беручи до + + +
уваги ix Х1М1ЧН1 1
фiзичнi властивостi та
вплив на навколишне
середовище.
9. Розв’язання проблем.
Здатнiсть розв’язувати
коло проблем та задач
пiд час вирощування + + +
декоративних рослин та
ф ормування садово
паркових рослинних
угруповань.
10 Здатнiсть до
нанчання. Здатнiсть
шляхом самоспйного
навчання освоювати
новi напрями, + +
використовуючи
здобутi знания у галузi
садово-паркового
господарства
11 Умiння
застосовувати знания + + +
та навички для
проведения робiт з



Класифiкацiя . Автономiя та
компетентностей за Знания Умявня Комунiкацвх Вlдповlдальнiсть

нРк
облiку зелених
насаджень, эбереження
та. схорони
бiологiчного
рiзноманiпя на
об’ектах садово—
паркового
господарства,
пiдвищення Ух
екологiчного
потенцiалу.
12 Навички
розроблення
iнновацiйних проектних
рiшень з плануваняя
комплеконих зелених + + +
зон мiста, об’сктiв
ландiпафтноi
архiтектури та дизайну
зовнiiвнього
середовища.



Таблиця З
Матjлщя вiдповiдностi визначених Стандартом результатiв нанчання та компетентностей

Програмнж Iпте- Компетентностi
результати граль Загальнi компетентностi Спещалы” компетентносп
нанчання на 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 15

1 + + + + + +

2 + + + + + + +

З + + + + + + + + + + +

4 + + + + + +

5 + + + + + + + + +

б + + + + + +

7 + + + + + + +

8 + + + +

9 + + + + + + + + + +

10 + + + + + + + + +

11 + + + + + + + + +

* Програмнi результати нанчання перелiченi в роздiлi У


