
РЕЦЕНЗІЯ- ВІДГУК

на освітньо-професійну програму «Зелене будівництво і садово-паркове 
господарство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» галузі 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство» з підготовки фахового 
молодшого бакалавра фахової передвищої освіти. Кваліфікація: фахівець із

садово-паркового господарства.

Освітньо-професійна програма «Зелене будівництво і садово-паркове 
господарство» орієнтована на навчання фахових молодших бакалаврів за 
спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» з створення садово-паркових 
об’єктів, покращення наявних об’єктів, підбору асортименту рослин та 
проведення необхідних агротехнологічних заходів з догляду за створеними 
садово-парковими композиціями. Компетентності рецензованої освітньо- 
професійної програми дозволяють здобувану проводити інвентаризацію зелених 
насаджень, використовувати існуючі планово-картографічні матеріали в роботі, 
застосовувати інженерно-технічне обладнання на об’єктах садово-паркового 
господарства, розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми 
професійної діяльності оброблення інформації з різних джерел у створенні, 
реконструкції та подальшій експлуатації об’єктів садово-паркового господарства, 
вирощуванні декоративних рослин, прагненні до збереження навколишнього 
середовища. Основні фахові компетентності освітньо-професійної програми 
відповідають базовим знанням зі спеціальних дисциплін — основ екології, 
ботаніки, ґрунтознавства з основами землеробства, дендрології, квітникарства, 
розсадників декоративних культур, захисту рослин, ландшафтної архітектури, 
проектуванню об’єктів зеленого будівництва, ландшафтного дизайну, організації 
робіт в садово-парковому будівництві і господарстві, кресленню та образотворчій 
грамоті, механізації робіт тощо.

Освітньо-професійна програма, що рецензується, має чітко визначений 
перелік та обсяг нормативних і вибіркових дисциплін та послідовність їх вивчення 
відповідають структурно-логічній схемі підготовки фахових молодших 
бакалаврів за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». Практична 
підготовка здобувачів освіти здійснюється у вигляді навчальної, виробничої 
практик у об’ємі, який дозволяє їм набути необхідних вмінь і навичок, що 
відповідають вимогам сучасного виробництва. Освітньо-професійну програму 
складено логічно і чітко визначені цілі, завдання, зміст і компетенції, що 
формуються в результаті освоєння дисциплін. Дисципліни, які наведено в 
освітньо-професійній програмі відображають актуальні для галузі садово- 
паркового господарства теми. Також вважаю за необхідне рекомендувати 
поглиблено вивчати здобувачами освіти питання створення та догляд}“ за



газонами із за с т о с у в а н н я м  сучасний технологій, поглиблення знань з вивчення та 
удосконалення комп'ютерних технологій зі створення об’єктів озеленення.

Враховуючи вищесказане вважаю, що підготовка фахівців фаховий 
молодший бакалавр фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми 
«Зелене будівництво і садово-паркове господарство» спеціальності 206 «Садово- 
паркове господарство» дозволяє здобувачам освіти набути необхідних 
компетентностей, та програмних результатів навчання (знань, умінь та навичок), 
що дозволять йому бути конкурентоздатним на ринку праці за обраним фахом.
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