
1. Мета дисципліни 

Професійна підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня з 

питань садово-паркової композиції. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

ботаніка лісопаркове господарство 

дендрологія  дендропроектування 

ґрунтознавство експлуатація садово-паркових обʼєктів 

декоративне садівництво  

садово-паркове будівництво  

озеленення населених місць  

планування садово-паркового 

господарства 

 

агротехніка зеленого будівництва  

 

3. Результати навчання 

 

Програмний результат 

навчання  
Результат навчання за дисципліною  Тема  

ВПРН 27. Розробка 

стратегій розвитку садово-

паркових об’єктів з 

урахуванням 

природоохоронного 

законодавства 

ВПРН 27.1 Мати навички збереження та 

охорони біологічного різноманіття на 

об’єктах природно-заповідного фонду та 

підвищення біологічної стійкості садово-

паркових композицій 

3.2 

ВПРН 27.2 Вміти розробляти проекти 

формування і розвитку садово-паркових 

композицій  

1.2, 1.3 

ВПРН 27.3 Знати асортимент деревних 

рослин для різних видів насаджень 

об’єктів зеленого будівництва та вміти 

проводити їх добір залежно від типів 

ландшафтів 

1.1 

ВПРН 27.4 Вміти проектувати різні види 

деревних угруповань згідно із законами та 

прийомами формування просторової 

композиції  

2.1, 2.2, 

2.3  

ВПРН 27.5 Знати методики і прийоми 

створення і формування певних 

композиційних елементів на конкретному 

типі ландшафту 

 3.1, 3.3 



4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Садово-паркова композиція 

 

Змістовий модуль 1. Композиційні основи формування садово-паркових 

ландшафтів. 

Тема 1.1. Прийоми формування садово-паркових композицій. 

Розглядаються принципи добору рослинного матеріалу для садово-паркових 

об’єктів і прийоми композиції у садово-паркових ландшафтах 

Тема 1.2. Елементи композиції у садово-паркових ландшафтах. Масиви. Групові 

посадки. 

Розглядаються особливості та роль масивів і групових посадок у садово-паркових 

ландшафтах. 

Тема 1.3. Елементи композиції у садово-паркових ландшафтах. Солітери. Лінійні 

посадки. 

Розглядаються особливості та роль лінійних посадок і солітерів у садово-

паркових ландшафтах 

Змістовий модуль 2 Закони формування садово-паркових композицій  

Тема 2.1. Перспектива у садово-парковій композиції. Лінійна перспектива. 

Розглядаються особливості використання законів лінійної перспективи у побудові 

просторових композицій. 

Тема 2.2. Повітряна перспектива. Перспектива контурів. 

Розглядаються особливості використання повітряної перспективи та перспективи 

контурів в оптичній зміні простору. 

Тема 2.3. Світло і тінь у садово-паркових композиціях 

Розглядаються роль та особливості використання світла й тіні у садово-паркових 

композиціях. 

Змістовий модуль 3 Класифікація і різноманітність сучасних ландшафтів. 

Тема 3.1. Класифікація сучасних ландшафтів. Просторова побудова садово-

паркового ландшафту. 

Розглядаються особливості географічного і культурного ландшафтів, просторової 

побудови садово-паркових ландшафтів та їх використання у садово-парковому 

будівництві. 

Тема 3.2. Лісові, паркові, луківні, альпійські (високогірні) та садові ландшафти. 

Розглядаються особливості лісових (темнохвойних, світлохвойних, 

широколистяних і дрібнолистяних лісів), луківних  та садових ландшафтів,  

асортимент рослин для них.  

Тема 3.3. Типи регулярних ландшафтів. 

Розглядаються типи та особливості регулярних ландшафтів (боскети, алеї, 

перголи, фігурна стрижка, живі огорожі, квітники, газони). 
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