ПАРКОЗНАВСТВО
(освітній ступінь “маґістр”)
Семестр: перший
Обсяг: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години
– 32год. (16 год.– лекції), (16 год. – практичні заняття)
Викладач – доктор біологічних наук, професор Кузнецов Сергій Іванович.
Результати навчання:
 знати історію садово-паркового мистецтва України, сучасний стан та
відновлення її старовинних парків, ботанічні сади та принципи їх
створення;
 розбиратися у класифікації садово-паркових ландшафтів, здійснювати
аналіз ландшафтів парків і грамотно використовувати їх у проектній
роботі;
 добирати садовий матеріал при створенні об’єктів ландшафтного
будівництва на основі знань фізіономічних груп і типів деревних і
кущових аборигенних і дендрологічних деревних рослин;
 знати
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підвищення їх довговічності в умовах культури;
 опанувати методи і прийоми рубок формування ландшафтів, способів,
інтенсивності і термінів їх проведення, особливості рубок в різних за
таксономічним складом насаджень;
 вміти оцінювати вплив екологічних факторів на різні категорії
лісопаркових

і

паркових

насаджень,

розбиратися

в
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погіршення росту деревних рослин у паркових умовах, проводити
моніторинг довкілля, насаджень, ґрунту і відповідно до отриманих
результатів розробляти заходи з оптимізації парків.
Спосіб навчання: аудиторне, самостійне.
Зміст: старовинні дендропарки і парки України; аналіз дендрологічного
складу різних категорій паркових насаджень; фізіономічні групи і типи

деревних рослин; довговічність деревних рослин, лісопарки і парки як
об’єкти паркової культурфітоценології; загальні тенденції розвитку паркових
культурфітоценозів; лісові і лісопаркові ландшафти, рубки формування та
прийоми підвищення їх естетичної цінності, використання інтродуцентів в
лісових

ландшафтах:

формування

експозицій

ботанічних

садів

і

дендропарків, монокультурні сади; особливості створення та експлуатації
хвойних і дібровних паркових культурфітоценозів; екологія паркового
середовища; порайонний асортимент дерев, кущів та ліан України у зв’язку з
їх використанням у ландшафтному будівництві.
Рекомендована література:
1. Асортимент дерев, кущів та ліан для озеленення в Україні /
С. І. Кузнецов, Ф. М. Левон, В. В. Пушкар. Київ: ЦП “Компринт”, 2013.
256 с.
2. Бондарь Ю. А. Восстановление старинных ландшафтных парков. Київ,
1974. 84 с.
3. Жирнов А. Д. Искусство паркостроения. Львов: Вища школа. Изд-во
при Львов. ун-те, 1977. 203 с.
4. Заповідні території України. Ботанічні сади та дендропарки / за ред.
Т. М. Черевченко, С. С. Волкова. Київ: Майстерня книги, 2009. 293 с.
5. Ильинская И. А. Восстановление исторических объектов ландшафтной
архитектуры. Ленинград: Стройиздат, 1984.151с.
6. Клименко Ю. О. Загальне паркознавство (історичні, біолого-екологічні,
ландшафтно-лісівничі підходи та методи). Київ: ЦП “Компринт”, 2015.
415 с.
7. Кузнецов С. І. Паркознавство: навч. посіб. Київ: ЦП “Компринт”, 2011.
156 с.
8. Кузнецов С. И. Формирование основных типов экспозиций в
ботанических садах и дендропарках. Київ: Наук. думка, 1994. 198 с.
9. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць: підручн. Львів: Світ,
2005.456 с.

10. Родічкін І. Старовинні маєтки України. Київ: Мистецтво, 2005. 384 с.
11. Рубцов Л. И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. Київ:
Наук. думка, 1977. 272 с.
12. Рубцов Л. И. Проектирование садов и парков. Москва: Стройиздат,
1979. 183 с.
Форми та методи навчання:

лекційні і практичні заняття, самостійна

робота.
Методи і критерії оцінювання:
 поточний контроль (60 %, усне опитування);
 підсумковий контроль (40 % екзамен).
Мова навчання: українська.

