
 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СУМСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

 
 
 
 

Сучасні технології 
у промисловому виробництві 

 
 
 
 

М А Т Е Р І А Л И 
 

НАУКОВО - ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
ВИКЛАДАЧІВ, СПІВРОБІТНИКІВ, 

АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ 
ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
(Суми, 18–21 квітня 2017 року) 

 
ЧАСТИНА 2 

 
 
 
 
 

Конференція присвячена Дню науки в Україні 
 
 
 
 
 

Суми 
Сумський  державний  університет 

2017 



 127

ВИМОГИ ДО ОЗЕЛЕНЕННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

Гурець Л. Л., доцент; Редька К. С., студентка 
 

Зелені насадження на території вищих навчальних закладів відіграють 
дуже важливі, а саме санітарно-гігієнічну й архітектурно-планувальну ролі.  

Густокронні дерева і чагарники, які розташовують по периметру 
університету ізолюють від вулиць, житлових приміщень та споруд. Вони 
захищають від шуму, вловлюють пил, регулюють клімат та створюють 
красиву картинку в очах студентів. На території вузів створюють газони, 
клумби із різноманітних рослин, тінисті алеї, які об`єднують навчальні, 
виробничі та спортивні споруди. Існуючі норми проектування передбачають 
площі зелених ділянок навчальної зони залежно від профілю вузу і 
контингенту студентів. На 1000 студентів для університетів приймається 
5,5 – 7.5 га, технічних вищих навчальних закладів – 6 – 8 га, 
сільськогосподарських – 7 – 8 га, для медичних, педагогічних, юридичних та 
інших – 3 – 4 га. Площа озеленення земельної ділянки вузу має бути не 
менше 40%, В разі наближеності ділянок до лісу чи парку площу озеленення 
можна зменшити до 30%. Віддаленість навчальних корпусів від 
магістральних вулиць та швидкісних доріг повинна бути не менше 50 м від 
межі проїжджої частини. Приблизне співвідношення площ зон території 
вищого навчального закладу( за виключенням забудови) таке: спортивна – 15 
– 25 %, навчально- дослідна – 30 – 40 %, паркова 45 – 50%. 

На території Сумського державного університету зелені масиви 
створені в усіх зонах і вздовж об’єднуючих іх пішохідних доріжок. Біля 
кожного корпусу створені різнокольорові клумби, наявні газони, як 
спортивні так і для відпочинку, кущі, живоплоти. Представлені різні види 
дерев, такі як : береза, верба, клен, каштан, піхта, та ін. Вони захищають від 
шуму, іонізують та очищують повітря. Система озеленення на навчально- 
дослідних ділянках представлена у регулярному стилі, із чітко вираженими 
доріжками, рядовими посадками, партерними квітниками. Перед 
центральним корпусом розташоване озеро, обрамлене газонами де висаджені 
берези і верби.  

Таким чином, можемо сказати що основні вимоги до озеленення 
Сумського державного університету виконуються. Зелені насадження 
перебувають у належному стані, та виконують санітарно- гігієнічну та 
архітектурно- планувальні ролі. Територія університету примикає до лісової 
посадки (СЗЗ заводу «Хімпром»), тому загальне озеленення повинно 
складати 30%. Віддаленість від проїжджої частини не менше 50м, що 
задовольняє нормативні вимоги. 

Метою подальших розробок є виявлення площі університету, та 
розрахунок у відсотках озеленення, для більш точного формування висновку, 
щодо дотримання нормативам. 

 


