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ВСТУП 
 

У результаті вивчення курсу студенти мають отримати необхідні знання з 
теоретичних та практичних основ ландшафтної архітектури. Програмою 
передбачено вивчення історії ландшафтної архітектури та основ 

ландшафтознавства, теоретичних основ проектування об'єктів ландшафтної 
архітектури та розробка проектної документації. Програма формує комплексний 

підхід до вивчення природничих, соціальних і архітектурних аспектів 
ландшафтної архітектури та проектування. 

Дисципліна розрахована на засвоєння майбутніми фахівцями теоретичних 
положень та практичних знань і навичок, необхідних для розробки ландшафтно - 

архітектурних проектів. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Ландшафтне проектування" є: 

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. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни " Ландшафтне проектування " є: 

підготовка студентів до творчого підходу в проектуванні ландшафтних об’єктів 
різного функціонального призначення, формуванні середовища з урахуванням 

природних елементів. 
1.3.   Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

МОДУЛЬ 1 (семестр) 
Змістовий модуль 1. 
 Тема 1. Основні характеристики і значення об’єктів ландшафтної 

архітектури на сучасному етапі.   
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 Тема 2. Садово-паркове мистецтво і основні фактори, що впливають на 
особливості його об’єктів. 

 Тема 3. Архітектурно-ландшафтна організація території населеного пункту. 
  
 

3. 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. 
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.  

http://eco.com.ua/
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2. Ландшафтний дизайн //Журнал періодичного видання. 
3. www.landscape-design.ru  

 
 
 

1. ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до робочої документації. – К.: 2009. 
2.  ДБН В.2.2-17-2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для 

маломобільних груп населення. 
3.  ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та 
основ. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит  
 

5. Засоби діагностики успішності навчання – екзаменаційні білети, модульні  

  контрольні завдання, комплекти тестів  
 


