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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 
3 

Галузь знань 
02 – «Культура і 

мистецтво»  

вибіркова 
 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 
022 

«Дизайн» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 3-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 
завдання ___ГР____ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

5-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 
навчання: 

аудиторних –  
самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 
 

6 год. - 

Практичні 

24 год. - 

Самостійна робота 

40 год. - 

Індивідуальні завдання:  

20 год. - 

Вид контролю: 
іспит 

 

 
 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 
для денної форми навчання – 30 / 60. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета – формування у студентів теоретичних знань та практичних навиків 

для вирішення проблем формування відкритих просторів міського середовища. 
Ознайомлення студентів із основними завданнями і засобами ландшафтного 
проектування в цілях створення комфортного середовища для життєдіяльності.  

Завдання – підготовка студентів до творчого підходу в проектуванні 
ландшафтних об’єктів різного функціонального призначення, формуванні 

середовища з урахуванням природних елементів.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

 знати: специфіку створення об’єктів ландшафтного дизайну; основи 

ландшафтної архітектури, принципи ландшафтного проектування основних 
функціональних зон з урахуванням охорони навколишнього середовища; 

нормативно-правову базу, яка забезпечує здійснення садово-паркового та 
ландшафтного проектування; завдання проектування ландшафтних об’єктів 
з урахуванням впливаючих факторів. 

 вміти: застосовувати на практиці чинне законодавство щодо садово-

паркового та ландшафтного проектування; визначити основні завдання при 
проектуванні об’єктів озеленення; використовувати принципи створення 

зелених насаджень для вирішення завдань містобудування; проектувати 
ландшафтні об’єкти на всіх містобудівних рівнях. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Завдання ландшафтної архітектури, об’єкти ландшафтного 

проектування, етапи становлення, 

 архітектурно-ландшафтна організація міських територій.  
 

Тема 1. Основні характеристики і значення об’єктів ландшафтної 

архітектури на сучасному етапі.   
Об’єкти ландшафтної архітектури. Цілі й завдання ландшафтного 

проектування. Особливості функціонально-просторової організації об’єктів 
ландшафтної архітектури та фактори, що впливають на їх формування. Еволюція 

заходів перетворення природного ландшафту на антропогенний. Ландшафтний 
аналіз території. Озеленені території загального та обмеженого користування, 

спеціального призначення. 
Тема 2. Садово-паркове мистецтво і основні фактори, що впливають на 

особливості його об’єктів. 
Садово-паркове мистецтво – перший етап у перетворенні природного 

ландшафту. Основа та принципи регулярного напрямку в садово-парковому 
мистецтві Давнього Єгипту, Давнього Межиріччя (Сади Семираміди), Давньої 

Греції, Риму, Італійські сади епохи Відродження і барокко, французькі сади епохи 
Ренесансу, регулярні сади Росії. Головні характеристики садів і парків. 

Пейзажний (мальований) стильовий напрямок, його основні характеристики.  



  

Філософська основа стилю. Садово-паркове мистецтво Давнього Китаю, Японії. 

 
Тема 3. Архітектурно-ландшафтна організація території населеного 

пункту. 
Об’єкти ландшафтного проектування у системі рекреацій різних 

містобудівних рівнів. Міський парк як природне середовище для відпочинку. 

Функціональна та планувально-просторова організація об’єкту ландшафтної 
організації міста (сквер, сад, бульвар). 

Особливості ландшафтної організації лінійних елементів ландшафтної 
структури міста. Сучасні міські вулиці, бульвари, набережні. Типологія 

(територіальна, функціональна, структурна). Фактори, що впливають на їх 
формування.  

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього 
 

у тому числі 

лк пз інд ср л п ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Змістовий модуль 1. Завдання ландшафтної архітектури, об’єкти ландшафтного 
проектування, етапи становлення, архітектурно-ландшафтна організація міських 

територій. 
 

Тема 1. Основні 

характеристики і значення 
об’єктів ландшафтної 

архітектури на сучасному 
етапі.   

21 2 8 - 11 - - - - 

Тема 2. Садово-паркове 

мистецтво і основні фактори, 
що впливають на особливості 

його об’єктів. 
 

21 2 7 - 12 - - - - 

Тема 3. Архітектурно-

ландшафтна організація 
території населеного пункту. 

 

23 2 9 - 12 - - - - 

Разом за змістовим модулем 
1 

65 6 24 - 25 - - - - 

Графічна робота 23 - - 3 30 - - - - 

Семестровий контроль 
(іспит,) 

2 - - 2 - - - - - 

Усього годин (семестр) 90 6 24 5 55 - - - - 



                 5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1. Планувальні елементи регулярного стилю планування 
(партери, живопліт, квіткові композиції) 

4 - 

2. Планувальні елементи пейзажного стилю (рослинні 
угрупування, водні пристрої, квіткові композиції) 

4 - 

3. Змішаний прийом планування ландшафтних об’єктів 4 - 

4. Водні пристрої, як засіб формування ландшафтних 

композицій. 

3 - 

5. Малі архітектурні форми та рекреаційне обладнання 
ландшафтних об’єктів  

3 - 

6. Тверде покриття та освітлення ландшафтних об’єктів  2 - 

7. Проектування об’єктів озеленення і складання 
дендроплану і розбивочного креслення 

4 - 

 Усього 24 - 

                               

6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1. Вивчення матеріалів з тематики курсу лекцій  12 - 

2. Підготовка до практичних занять  23 - 

 Усього забезпечення аудиторних занять 35  

 Забезпечення виконання індивідуальних завдань 

(графічна робота) 

20  

3. Забезпечення семестрового контролю  - 

 Разом  55 - 

 

 
7. Методи навчання 

 
 У процесі освоєння дисципліни використовуються з’ясувально-

ілюстративний і дослідницький методи з такими формами роботи, як лекція, 
практичні заняття, робота з літературою в бібліотеках та Інтернеті.   
 За джерелом інформації – словесні, наочні та практичні;  

 за рівнем включення у пізнавальну самостійну діяльність – пояснювально-

ілюстративний і дослідницький;  

 за компонентами навчальної діяльності – організація, стимулювання, контроль  
і оцінка знань студента.     

 



  

8. Методи контролю      

                                                                   
 Оцінюється навчальна діяльність студента за наступними  напрямами:  

 робота на лекції (контроль відвідування, ведення конспекту лекцій);  

 поточний і підсумковий контроль знань: опитування, тестування; 

 робота на практичних заняттях: контроль відвідування, підготовка до 
заняття,  виконання і захист практичних занять;  

 Студент допускається до модульних контрольних робіт за умови повного 
виконання навчальної програми відповідного змістового модуля – виконання й 

захисту практичних занять, опрацювання усіх тем лекційного курсу.  
 Студент, який не має пропусків лекційних занять і оформив конспект лекцій 

за програмою дисципліни (із самостійними питаннями) отримує 10 балів. 
Пропущені лекційні заняття студент опрацьовує самостійно, з виконанням і 

захистом рефератів за темою пропущених занять (кількість рефератів відповідає 
кількості пропусків занять). Студент, який відпрацював пропущені лекції отримує 

50 % від загальної кількості балів за відвідування  і конспект лекцій.  
 Якщо студент за результатами поточного та підсумкового контролю набрав 

менше ніж 60 балів, він зобов’язаний доопрацювати навчальний план. 
Якщо студент пропустив більше 50 % усіх занять, то він не може отримати за 

семестр у цілому більше 60 балів.  
 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

 
Денна форма навчання 

Вид контролю Змістовий модуль № 1 Підсумковий 
тест (іспит) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Разом 

Контроль 
відвідування та 

роботи на лекції 

3,3 3,3 3,4 10  
 

 
 

20 

 
 

 
 

 
100 

Контроль виконання 
практичних завдань  

11 11 15 37 

Поточний контроль, 

у тому числі: 

  

реферат 8 8 

індивідуальне  

Завдання (ГР) 

25 25 

Усього 80 80 20 100 

Т1, Т2, Т3 – теми змістового модуля. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 



  

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
10. Рекомендована література 

 
Базова 

1. Горова А. І. Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон 
промислових підприємств з використанням ГІС-технологій / А. І. Горова, 

А.В. Павличенко, Ю.В. Бучавий  / Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського 
з’їзду екологів з міжнародною участю Інтернет-спільнота «Промислова 

екологія» http://eco.com.ua/. – С.1–4. 
2. ДСТУ Б А.2.4-6:2009 «Правила виконання робочої документації 

генеральних планів». К. Мінрегіонбуд. – 2009. – 33 с. 

3. Ерохина В. И. Озеленение населенных мест / В. И., Ерохина, Г. П. 
Жеребцова, Т. И. Вольфтруб и др. – М.: Стройиздат. – 1987. – 480 с.  

4. Жадько С. В. Декоративное садоводство и цветоводство / С. В.  Жадько. –
Гомель. – 2009. – 159 с. 

5. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» (Відомості Верховної 
Ради (ВВР), 2005, № 49, ст.517. 

6. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 
№ 3038-VІ (зі змінами та доповненнями). 

7. Крижановська Н. Я. «Рослинні угруповання як засіб формування об'єктів 
ландшафтного дизайну» / Н. Я. Крижановська, О. С. Шушлякова. – Харків: 

ХНАМГ. – 2009. – 88 с. 
8. Крижановская Н.Я. Основы ландшафтного дизайна. – Харьков: Константа, 

2002. - 214с. 

9. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць : підручник / В. П. Кучерявий 
– Львів : Світ, 2005. – 456 с.  

10. Лаптев А. А. Справочник работника зеленого строительства / А. А. Лаптев, 
Б. А. Глазачев, А. С. Маяк. – К.: Будівельник. – 1984. – 151 с. 

11. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України «Про затвердження Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України» від 10. 04. 2006 № 105 // 
Офіційний вісник України від 16.08.2006. – № 31. – Стор. 415. – Ст. 2276. 

12. «Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України».                                       
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального                      

господарства України 10.04.2006.  № 105. 
13. Родічкін І. Д. Лісопарки України / І. Д. Родічкін. К.: Жовтень, 1990. – 165 с. 

http://eco.com.ua/


  

14. Сокольская, О. Б. История садово-паркового искусства: учебник для вузов / 
О. Б. Сокольская. – М., ИНФРА-М. – 2004. – 350 с. 

 
Допоміжна  

1. Благоустрій територій //Журнал періодичного видання.  

2. Ландшафтний дизайн //Журнал періодичного видання. 
3. www.landscape-design.ru  

 
 


