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ВСТУП 

Освітня (освітньо-професійна) програма (ОПП) є нормативним 

документом Малинського лісотехнічного коледжу у якому визначається 

нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й 

рівня освіти та професійної підготовки бакалавра галузі знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове 

господарство». Ця освітньо-професійна програма  використовується в 

освітньому процесі  при: 

 - розробці та корегуванні відповідних навчальних планів і програм 

навчальних дисциплін; 

- розробці засобів діагностики рівня якості освітньо-професійної 

підготовки здобувачів вищої освіти. 

Ця освітньо-професійна програма встановлює: 

- обов’язкові та вибіркові компоненти змісту навчання у залікових 

одиницях, засвоєння яких забезпечує формування компетентностей 

відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики; 

- перелік навчальних дисциплін; 

- нормативний термін підготовки здобувачів вищої освіти. 

Освітньо-професійна програма є обов’язковою для Малинського 

лісотехнічного коледжу при підготовці молодших спеціалістів зі 

спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». 

 

Укладено на підставі: Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України 

від 25 червня 2013 р. № 344/2013, Закону України «Про вищу освіту», 

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньо-професійної 

діяльності закладів освіти», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти», Національного класифікатора України «Класифікація видів 

економічної діяльності» ДК 009:2010, Національного класифікатора 

України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (зі змінами та 

доповненнями).  

  

 

 

 

 

 



 

Освітньо-професійна  програма розроблена проектною групою для 

освітньо-кваліфікаційногого рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 

206 Садово-паркове  господарство у складі: 

 

Керівник: 

 

Ганжалюк Таїса Сергіївна –голова циклової комісії лісомисливських та 

садово-паркових дисциплін, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, старший викладач 

 

 

 

 

Члени:      

Матющенко Андрій Миколайович  –викладач вищої кваліфікаційної категорії 

викладач спецдисциплін. 

  

Костюченко Василь Миколайович  – викладач вищої кваліфікаційної категорії 

викладач спецдисциплін. 

 

 

Керівник проектної групи 

(гарант освітньої програми) 

голова циклової комісії лісомисливських 

 та садово-паркових дисциплін                                       Т.С.Ганжалюк     

 

Освітньо-професійна  програма розглянуто та схвалена педагогічною 

радою МЛТК «09» жовтня  2017 р., протокол № 03 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця освітня програма не може бути повністю або частково відтворена, 

тиражована та розповсюджена без дозволу Малинського лісотехнічного 

коледжу. 



І. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА 

 

1. Профіль освітньої програми молодшого спеціаліста 

зі спеціальності 206 Садово-паркове господарство 

 

1.1. Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Малинський лісотехнічний коледж 

Циклова комісія лісомисливських та садово-паркових дисциплін 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Садово-паркове  господарство 

Кваліфікації фахівець садово-паркового господарства  

Обсяг 

освітньої про-

грами та тип 

диплому 

150 кредитів ЄКТС, термін навчання - 3 роки 5 місяців на основі 

БЗСО, 2 роки 5 місяців на основі ПЗСО, диплом молодший 

спеціаліст, одиничний 

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність 206 Садово-паркове  господарство 

Акредитація 

Сертифікат МОН України про акредитацію спеціальності від 17 

березня 2017 року серія НД – I № 0681722,термін дії – до  01 липня 

2022 р. 

  

Рівень / цикл 

Закон України «Про вищу освіту» - молодший спеціаліст, 

Національна рамка кваліфікацій України – 5 рівень 

 

Вимоги до 

рівня освіти 

осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання 

Базова або повна загальна середня освіта, освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник»  

 

Мова(и) 

викладання 
Українська мова 

Основні 

поняття та їх 

визначення 

В освітньо-професійній програмі використано основні поняття та їх 

визначення відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. № 1556-VII (зі змінами та доповненнями) 

Опис 

предметної 

області 

Об'єкт вивчення та діяльності: екосистеми населених місць, 

сквери, парки, лісопарки, ботанічні сади. Цілі навчання: 

професійний підхід до виробничих питань вирощування 



декоративних рослин, проектування, створення та експлуатація 

компонентів рослинних угруповань і інженерно-технічного 

обладнання в об'єктах садово-паркового господарства. 

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 

(якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на 

практиці): 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 (об'єкти/предмети, пристрої та 

прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і 

використовувати): фахівець 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 

1.2. Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область 

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, 

спеціальність 206  Садово-паркове господарство 

Фокус 

освітньої 

програми 

Спеціальна освіта та професійна підготовка за спеціалізацією 

освітньо-професійної програми  Садово-паркове господарство 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Програма базується на наукових знаннях та положеннях і 

результатах досліджень у садово-парковому господарстві, 

пов’язаних з вибором та застосуванням сучасних технологій у 

створенні та вирощуванні садово-паркових насаджень, спеціальних 

машин і устаткування для реалізації типових технологічних 

процесів, підвищенням ефективності операцій, безпекою 

життєдіяльності та збереженням довкілля, в рамках якої можлива 

подальша професійна кар’єра. 

Особливості 

освітньої 

програми 

Фахівців готують для організаційно-управлінського, 

господарського та технічного забезпечення виробничих завдань в 

галузі садово-паркового господарства 

                         1.3. Працевлаштування та продовження здобуття освіти 

Професійні 

права 

(код і 

3212 Фахівець  садово-паркового  господарства  

3112  Технік-проектувальник 

3212 Технік-лаборант 



професійні 

назви робіт 

згідно з 

Класифікатором 

професій ДК 

003:2010) 

3212 Технік-таксатор; 

3212 Інспектор з охорони природи; 

3212 Технік-ґрунтознавець; 

3211Технік-еколог 

3449 Інспектор охорони природно-заповідного фонду 

3340 Інструктор виробничого навчання, лаборант (освіта), майстер  

виробничого  навчання, майстер  навчального  центру, технолог–

наставник, педагог професійного навчання 

Академічні 

права 

Здобуття освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

1.4. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Малинським лісотехнічним 

коледжем та вищими навчальними закладами і науковими 

установами України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Малинським лісотехнічним 

коледжем  та  навчальними  закладами  Республіки Польща 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

Можливе, після відкриття відповідної ліцензії та вивчення курсу 

української мови. 

2.Перелік дисциплін освітньої програми та їх обсяг 

Назва навчальної дисципліни або 
практики 

Мінімальна кількість 
навчальних годин/ 

кредитів ЄКТС 

Форма контролю 

1 2 3 

І. Дисципліни циклу загальної підготовки 

1.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Основи правознавства 45/1,5             екзамен 

Економічна теорія 45/1,5 залік 

Культурологія 45/1,5 залік 

Історія України 45/1,5   залік 

Українська мова (за проф.спрям.) 45/1,5   залік 
Основи філософських знань  45/1,5 залік 

Фізичне виховання 240/8 залік 

Іноземна мова (за проф. спрям.) 210/7 залік 

Соціологія 45/1,5 залік 

Всього за циклом 765/25,5  

Вища математика 90/3 залік 



Креслення та образатворча грамота 150/5               екзамен  

Ботаніка 180/6 екзамен 

Екологія та природокористування 60/2 залік 

Безпека життєдіяльності 90/3 залік 

 Інформатика і компютерна техніка 60/2 залік 

Основи геодезії 120/4 залік 

Всього за циклом 750/25  

II. Дисципліни циклу професійної підготовки 

Економіка підприємства 120/4 екзамен 

Ґрунтознавство з основами 

землеробства 

90/3 екзамен 

Дендрологія 180/6 залік 

Квітництво 150/5 екзамен 

Розсадники декоративних культур 120/4 екзамен 

Захист рослин 90/3 залік 

Механізація робіт 120/4 залік 

Ландшафтна архітектура 120/4 екзамен 

Ландшафтний дизайн 120/4               екзамен 

Проектування об'єктів зеленого 
будівництва 

180/6 екзамен 

Охорона праці 60/2 екзамен 

Організація робіт в садово-
парковому будівництві і 
господарстві 

150/5 екзамен  

 

Всього за циклом 1500/50  

Навчально-виробнича практика 90/3  

Навчальна практика 360/12  

Технологічна практика 120/4  

Переддипломна практика 120/4  

Дипломне проектування 180/6  

Всього 870/29  

Всього по нормативній частині 3885/129,5  

III. Вибіркові навчальні дисципліни 

Основи тепличного господарства з 

елементами  фітодизайну закритого 

середовища 

60/2 залік 

Лісознавство та рекреаційне 

лісівництво 

60/2 залік  

Озеленення  населених  місць з 60/2 залік  



елементами  луківництва   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’ютерні  технології  

проектування  садово-паркових 

об’єктів  

60/2 залік 

Чинники успішного  

працевлаштування за фахом 

30/1 залік 

Всього за циклом 270/9  

Державна атестація 30/1  

Екзамени, заліки, КП, РР 315/10,5  
Всього по нормативній та 
вибірковій частині 

4500/150  

3. Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 
1.Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми професійної діяльності у галузі 

вирощування декоративних рослин. 

2.Проектування, створення та експлуатації об'єктів садово- 

паркового господарства або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій і методів рослинництва, 

ландшафтної архітектури, садово-паркового будівництва і 

екології                   та характеризується комплексністю, 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

Корелює з описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК 

1. Здатність планувати та керувати часом. 

2. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і 

письмово. Здатність спілкуватися іншими мовами. 

3. Навички використання комунікаційних технологій. 
Навички роботи з комп'ютером, використання інтернет- 
ресурсів. 

4. Навички управління інформацією. 

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

6. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

7. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та 

приймати обґрунтовані рішення, розробляти та управляти 

виробничими проектами. 

8. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети. 

9. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 



Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

1. Базові знання зі спеціалізованих підрозділів науки 
(екології, ботаніки, дендрології, ґрунтознавства, міських 
екосистем, агротехніки вирощування декоративних рослин, 
проектування, формування та експлуатація компонентів 

садово-паркових об'єктів, захисту декоративних рослин від 
шкідників та хвороб, механізації садово-паркових робіт  
тощо). 
2. Практичні навички з розмноження та вирощування 
садивного матеріалу декоративних рослин у відкритому і 
закритому ґрунті, проектування, створення і експлуатації 
об'єктів садово-паркового господарства. 
3. Уміння продемонструвати знання та розуміння основних 
біологічних і агротехнологічних концепцій, теорій і правил 
вирощування садивного матеріалу декоративних рослин, 
проектування, створення та експлуатації компонентів 
рослинних угруповань в об'єктах садово-паркового 

господарства. 
4. Уміння застосовувати знання та розуміння процесів 
фізіології декоративних рослин і технології формування 
об'єктів садово-паркового господарства для розв'язання 
виробничих технологічних задач. 
5.Уміння застосовувати знання екологічних і 
морфобіологічних особливостей та розуміння фізіологічних 
процесів вирощування декоративних рослин відкритого і 
закритого ґрунту для розв'язання виробничих технологічних 
задач. 

6.Навички оцінювання, інтерпретації та синтезу теоретичної 

інформації та практичних виробничих і дослідних даних у 

галузі садово-паркового господарства. 

7.Уміння та навички обробки дослідних даних вирощування 

садивного матеріалу декоративних рослин, проектування, 

створення та експлуатації компонентів рослинних. 

8.Навички безпечного використання агрохімікатів і 

пестицидів, беручи до уваги їх хімічні і фізичні властивості 

та вплив на навколишнє середовище. 

9.Розв'язання проблем. Здатність розв'язувати коло проблем 

та задач під час вирощування декоративних рослин та 

формування садово-паркових рослинних угруповань. 

10.Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного 

навчання освоювати нові напрями, використовуючи здобуті 

знання у галузі садово-паркового господарства. 

11.Уміння застосовувати знання та навички для проведення 

робіт з обліку зелених насаджень, збереження та охорони 



біологічного різноманіття на об'єктах садово-паркового 

господарства, підвищення їх екологічного потенціалу. 

12.Навички розроблення проектних рішень з планування 

комплексних зелених зон міста, об'єктів ландшафтної 

архітектури та дизайну зовнішнього середовища. 

 

4. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

Кінцеві, підсумкові, інтегративні результати навчання визначаються 

нормативним змістом підготовки. 

5.Програмні результати навчання 

ПРН 1 Здатність демонструвати знання і розуміння основ філософії, 

історії і культури України, що сприяють розвитку загальної соціальної 

культури та активності, формуванню національної гідності і патріотизму, 

соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей. 

ПРН 2 Застосування знань у володінні українською та англійською мовою, 

зокрема спеціальна термінологія для проведення літературного пошуку. 

ПРН 3 Застосовувати знання математичних методів у садово-парковому 

господарстві. 

ПРН 4 Застосовувати знання і розуміння основ фізики, хімії, ботаніки, 

селекції, генетики, фізіології рослин та екології в обсязі, необхідному для 

освоєння загально-та спеціалізовано-професійних дисциплін. 

ПРН 5 Володіти методами спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації, культивування декоративних рослин та рослинних садово-

паркових угрупувань, підтримання їх декоративності, стійкості і 

стабільності в умовах комплексної зеленої зони міста. 

ПРН 6 Демонструвати знання і розуміння фундаментальних наук 

(екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та селекції 

декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем, агротехніки 

вирощування декоративних рослин, проектування, формування та 

експлуатації компонентів садово-паркових об'єктів, захисту декоративних 

рослин від шкідників та хвороб, механізації садово-паркових робіт і т. 

інше) в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у 

галузі садово-паркового господарства. 

ПРН 7 Володіння робочими навиками працювати самостійно, отримувати 

результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійну 

сумлінність під час вирощування декоративних рослин у відкритому і 

закритому ґрунті, проектування, створення і експлуатації об'єктів садово-

паркового господарства. 



ПРН 8 Вміння кваліфіковано організовувати технології вирощування 

садивного матеріалу декоративних рослин у відкритому і закритому 

ґрунті. 

ПРН 9 Проектування та організація заходів із технології вирощування 

садивного матеріалу декоративних деревних рослин відкритого і 

закритого ґрунту. 

ПРН 10 Координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів у садово-парковому господарстві. 

ПРН 11 Ефективно планувати час для отримання необхідних результатів у 

виробництві. 

 

6.  Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти Атестація здійснюється у формі дипломного 

проектування. 

Вимоги до дипломного 
проектування 

1.Застосування елементів проектування об'єктів 
зеленого будівництва. 
2.Формування завдань та напрямків їх 
вирішення. 
3.Техніко-економічне обґрунтування прийнятих 
рішень та шляхи їх реалізації в конкретних 
умовах 

  

7. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти  
Навчання студентів здійснюється на основі Положення про 

організацію освітнього процесу (наказ від 31.03.2015 р. № 61) у 

Малинському лісотехнічному коледжі 

 

Принципи та процедури 

забезпечення якості освіти 

Визначені та легітимізовані 

у відповідних документах 

1. Моніторинг та періодичний 

перегляд освітніх програм 

Визначені та легітимізовані у 

відповідних документах 

2. Щопіврічне оцінювання 

здобувачів вищої освіти ОКР 

«Молодший спеціаліст» 

Семестровий контроль 

3. Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Стажування, курси підвищення 

кваліфікації 

4. Наявність необхідних 

ресурсів для організації 

освітнього процесу 

Матеріально-технічна база, кадрове 

забезпечення, навчально-методичне 

забезпечення 

5. Публічність інформації про Розміщення на сайті коледжу 



освітні програми, спеціальності, 

робітничі професії та їх кваліфікації 

у відкритому доступі 

6. Запобігання та виявлення 

академічного плагіату 

Перевірка на плагіат результатів 

індивідуальної (дипломної)  роботи 

 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти в коледжі здійснюється на основі положень МЛТК: 

1. Про організацію освітнього процесу в Малинському лісотехнічному 

коледжі.  

2. Про організацію внутрішнього контролю за освітнім процесом у 

Малинському лісотехнічному коледжі.  

3. Про контроль знань студентів. 

4. Про самостійну роботу студентів. 

5. Про проведення директорських контрольних робіт. 

6. Про семестровий контроль і порядок проведення екзаменів і заліків в 

студентських групах за ОКР «молодший спеціаліст» Малинського 

лісотехнічного коледжу. 

7. Про навчально-методичний комплекс дисциплін. 

8. Про порядок створення та організацію роботи Державної 

екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у Малинському лісотехнічному 

коледжі. 

9. Порядок формування рейтингу успішності студентів в Малинському 

лісотехнічному коледжі для призначення академічних стипендій. 

10. Положення про практику. 

11. Положення про відділ моніторингу і якості освіти підготовки фахівців. 

12. Положення про відкриті показові заняття. 

 

 

Керівник проектної групи 

(гарант освітньої програми) 

голова циклової комісії лісомисливських 

 та садово-паркових дисциплін                                       Т.С.Ганжалюк     

 


