
1. Мета дисципліни 

Формування у майбутніх фахівців садово-паркового господарства знань і 

умінь у сфері використання сучасних комп'ютерних технологій у проектуванні 

елементів садово-паркової архітектури під час створення різних ландшафтних 

об'єктів і композицій. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

Планування садово-паркового 

господарства  

Садово-паркова композиція 

Дендропроектування Лісопаркове господарство 

 

3. Результати навчання 

 

Програмний результат 

навчання  
Результат навчання за дисципліною  Тема  

ПРН 18. Розробка 

концептуальних і 

інноваційних проектних 

рішень планувальної 

організації відкритих 

просторів, дизайну 

зовнішнього середовища, 

об'єктів садово-паркового 

господарства. 

ПРН 18.1. Робити аналіз і вибір 

раціонального проектувального рішення 

в найкоротший час. 

Тема 1.1 

Тема 1.5 

Тема 2.2 

 

ПРН 19. Розробка 

проектів реставрації і 

реконструкції територій 

об'єктів культурної 

спадщини; розробка 

архітектурно-

планувальних і 

конструктивних рішень 

на об'єкти садово-

паркового господарства. 

ПРН 19.1. Створювати віртуальні 

елементи ландшафту і садово-паркові 

об'єкти з метою їх найкращого поєднання 

і розташування у майбутніх композиціях. 

Тема 1.6 

Тема 2.4 

ПРН 19.2. Самостійно створювати 

дизайн-проекти об'єктів садово-паркової 

архітектури. 

Тема 1.2 

Тема 2.5 

Тема 2.6 

ПРН 20. Участь в 

проектуванні територій 

міста і міжнаселених 

ПРН 20.1. Проектувати ландшафтні 

композиції різного призначення і об'єкти 

садово-паркової архітектури 

Тема 1.7 

Тема 1.8 

Тема 2.3 



територій : площ, 

магістралей і вулиць, 

пішохідних зон, смуг 

відведення лінійних 

об'єктів, зон заміського 

відпочинку і туризму, 

лісопарків, територій 

лікарняних комплексів і 

курортів, санітарно-

захисних зон, 

меліоративних деревних 

насаджень, реабілітації 

порушених ландшафтів 

техногенних територій. 

 

ПРН 20.2. За допомогою різних засобів 

редагування і налаштування програм 

міняти параметри композицій і форм. 

Тема 1.3 

Тема 1.4 

Тема 2.1 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Комп’ютерне проектування садово-паркових об’єктів 

 

Змістовий модуль 1. Проектування об’єктів ландшафтного дизайну. 

Тема 1.1. Роль комп'ютерних технологій в проектуванні ландшафтного дизайну. 

Основи комп'ютерної графіки. 

Використання комп'ютерних технологій для проектування ландшафтного 

дизайну (розробка схем планування, креслень, обробка фотоматеріалів, створення 

ескізів фрагментів ландшафтних композицій). Види комп'ютерної графіки і поняття 

кольору. Растрова і векторна графіка. Кольорові моделі і глибина кольору. Загальні 

відомості про програму-редакторі растрової графіки - Photoshop. Загальні відомості 

про програму AutoCAD. 

Тема 1.2. Програми для моделювання та проектування об'єктів, що 

використовуються в середовищі ландшафтного і архітектурного проектування. 

Програми – генератори ландшафтів. Загальні відомості про програми, 

призначених для фахівців-архітекторів (КОМПАС – 3D, 3D Studio MAX, AutoCAD, 

ArchiCAD і ін.). Найбільш відомі графічні пакети програм, що використовуються 

для створення ландшафтів (Bryce, World Builder, Terragen, MojoWorld, VistaPro, 

Vue ďEsprit, GenesisIV, GeoFrac 2000, Kashmir 3D), їх можливості. 

Тема 1.3. Основні інструменти редагування AutoСAD на прикладі проектування 

генерального плану саду. 

Команда PROPERTIES. Команда ALIGN. Команда ARRAY. Команда 

BREAK. Команда CHAMFER. Команда COPY. Команда ERASE. Команда 

EXPLODE. Команда EXTEND. Команда FILLET. Команда LENGTHEN. Команда 

MIRROR. Команда MOVE. Команда OFFSET. Команда REDO. Команда SCALE. 

Команда STRETCH. Команда TRIM. Редагування форми та розмірів об’єктів. 

Додатковий засіб редагування об’єктів Grips. 

Тема 1.4. Створення бібліотек блоків для автоматизації робіт з кресленням. 



Блок у AutoCAD — це один об'єкт, незалежно від кількості об'єктів, 

використаних для його створення. Атрибути — це ярлички, зв'язані з блоком. 

Об'єднання об'єктів у блоки. Базові точки і точки вставки. Створення блоку. 

Перевизначення блоків. 

Тема 1.5. Створення рельєфу і позначення меж. Проектування споруд на ділянці. 

Вивчення команд по створенню різних видів рельєфу. Полілінією 

називається послідовність прямолінійних і дугових сегментів із можливим 

вказанням їх ширини. Створення плану. Створення проекту будинку та інших 

споруд. Моделювання – створення власних форм, фігур, поверхонь, будівель. 

Тема 1.6. Створення дерев та чагарників у програмі. 

Створення символів дерев та масиви чагарників в програмі. Регулювання 

параметрів гілок та стовбурів дерев та чагарників. 

Тема 1.7. Проектування стежок та майданчиків. 

Створення та додавання рельєфу на креслення. Вивчення широкого спектру 

опцій для створення різного типу доріг та оздоблення для них. Режим корекція 

перспективи фотоплана. Зміна властивостей доріжок. 

Тема 1.8. Проектування ландшафтних квітників та газонів. 

Квітник круглої форми в програмі. Виділена маркерами клумба. Заповнення 

квітників і клумб рослинами. Клумби різної форми, розподілені на ділянці. Квітка 

з бібліотеки, нанесення на клумбу. План розбитих квітників. Створення газонів за 

допомогою стандартних елементів і матеріалів з наборів бібліотек програм. 

Конфігурація та форми газонів.  

 

Змістовий модуль 2 Засоби ландшафтного дизайну 

Тема 2.1. Основні інструменти навігації та редагування Real Time Landscaping 

Architect. 

Realtime Landscaping Architect – професійна програма для планування 

ландшафтного дизайну. Інструменти створення деталізованих 3D-макетів, 

креслень і відеопрезентацій. Ознайомлення з інтерфейсом. Панель інструментів. 

Тема 2.2. Імпорт готових об'єктів. Створення лінійних масивів об'єктів. 

Основні обмеження на експорт в 3ds. Меню Tools і Model Import Wizard. 

Трьох мірна модель збережена у 3D форматі. 

Тема 2.3. Вирівнювання і прив'язка об'єктів, створення ланцюжків об'єктів та 

масивів по заданій траєкторії. 

Ділянка з клумбами в тривимірному зображенні. Створення масивів рослин 

та їх прив’язка. Редагування властивостей елементів будівлі. 

Тема 2.4. Внесення в проект малих архітектурних форм. 

Вивчення набору стандартних об'єктів в бібліотеці малих архітектурних 

форм. Внесення до проекту МАФ. Змінення властивостей об’єктів.  

Тема 2.5. Проектування садово-паркового освітлення. 

Визначення на плані розташування стовпів з освітленням. Вивчення 

бібліотеки програм з освітлювальними приладами, прожекторами, стовпами і 

ліхтариками. 

Тема 2.6. Візуалізація плану ділянки. 



Розташування об'єктів на плані та  перегляд його в об'ємному 3D-вигляді. 

План (Plan) для проектування креслень в 2D. Перспектива (Perspective) – для 

перемикання в режим 3D. Прогулянка (Walkthrough) – огляд створеного дизайну та 

запис відеороликів. 
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