ОЗЕЛЕНЕННЯ ІНТЕР’ЄРІВ І ЗИМОВІ САДИ
Семестр: ІІ, освітній рівень «Магістр».
Обсяг : загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3),
аудиторні години – 33 (22 год. – лекції), (11 год. – практичні заняття).
Викладачі: професор кафедри ландшафтного мистецтва та міського
середовища Пушкар Василь Васильович, ст. викл. кафедри Крачковська
Мар`яна Володимирівна.
Результати навчання:
- засвоїти теоретичні і практичні прийоми озеленення інтер’єрів і
зимових садів;
- знати чинники, що впливають на процес та результати озеленення
інтер’єру;
- оволодіти композиційними елементами формування фітосередовища
приміщень;
- оволодіти основними групами і видами декоративних рослин;
- опанувати типи зимових садів та прийоми їх формування;
- використовувати знання та навички для вирішення конкретних
наукових і практичних завдань озеленення інтер’єрів та зимових садів.
Спосіб навчання: аудиторне, самостійне.
Зміст:
Організація внутрішнього середовища громадських будівель; основні
чинники, що впливають на озеленення інтер’єрів; послідовність розв’язання
задач внутрішнього озеленення; формування внутрішнього середовища;
екологічна організація внутрішнього середовища житлових і громадських
будівель; основні групи і види декоративних рослин для озеленення
інтер’єрів та зимових садів; особливості створення флора-фітокомпозицій в
приміщеннях; особливості озеленення готельних приміщень; інші види
композиційного вирішення інтер’єрів; розвиток зимових садів; сучасний
зимовий сад; архітектурно-художні прийоми планування зимових садів;
проектування зимових садів; агротехніка догляду за декоративними
рослинами.
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Форми та методи навчання: лекційні і практичні заняття, самостійна
робота.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль(40%): усне опитування, контрольні роботи;
- підсумковий контроль(60%): дифереційований залік.
Мова навчання : українська.

