




 

1. Мета дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Дендропроектування» є узагальнення 

відомостей про біологічні та декоративні особливості деревних рослин аборигенної 

та інтродукованої дендрофлори, їх відношення до факторів оточуючого 

середовища та формування у студента творчого підходу до ландшафтного 

проектування системи зелених насаджень на різних об’єктах. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

 Комп’ютерне проектування 

 Лісопаркове господарство 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний результат 

навчання (за ОП)* 

Результат навчання за дисципліною 
(знати, вміти, мати навички, аналізувати 

тощо)** 

Тема 
(номер) 

1 2 3 

ПРН 3. Розробка 

технічних завдань і 

реалізація системи 

заходів з благоустрою і 

озелененню територій. 

ПРН 3.1. Принципи підбору та поєднання 

деревних рослин у насадженнях за 

комплексом факторів із врахуванням 

функціональних вимог. 

 

Тема 1.2 

 

ПРН 3.2. Здійснення робіт з 

урбомониторингу і інвентаризації на 

об'єктах садово-паркового господарства. 

Тема 3.1 

Тема 3.4 

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. Створення робочих креслень та 

визначення стадійності проектування. 

Тема 1.1 

 

ПРН 19.2. Основи композиційного і 

ландшафтного проектування. 

Тема 2.1 

 

ПРН 19.3. Проектування дендрологічних 

планів різних типів садово-паркових 

об’єктів 

Тема 3.3 



ПРН 20. участь в 

проектуванні територій 

міста і між населених 

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 20.1. Освоєння композиційних 

прийомів формування структурних 

елементів зелених насаджень.  

 

Тема 1.3 

Тема 2.2 

 

ПРН 20.2. Розробка концептуальних і 

інноваційних проектних рішень 

планувальної організації відкритих 

просторів. 

 

Тема 2.3 

Тема 2.4 

ПРН 21. Розробка проектів 

озеленення і експлуатації 

покрівель, зимових садів в 

інтер'єрах офісних і 

житлових будівель 

ПРН 21.1. Розробка дизайну зовнішнього 

середовища, об'єктів садово-паркового 

господарства. 

 

Тема 3.2 

Тема 3.5 

 

  



4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Дендропроектування 

Змістовий модуль 1 Основні принципи проектування систем зелених 

насаджень. 

Тема 1.1 «Предмет та завдання дисципліни „Дендропроектування”, її 

значення в системі зеленого будівництва. Деталізація окремих розділів 

проектної документації» 

1.1.1. Завдання на проектування та оцінка території. 

1.1.2. Склад предпроектних матеріалів. 

1.1.3. Створення робочих креслень. 

1.1.4. Стадійність проектування. 

1.1.5. Деталізація окремих розділів проектної документації. 

Дендропроект – основа посадкового креслення. Значення дендропроекту при 

проектуванні об’єктів зеленого будівництва. Дендропроект – основа посадкового 

креслення. Склад дендропроекту. Нормування зелених насаджень. 

Тема 1.2 «Основні принципи підбору і поєднання деревних рослин. 

Естетична оцінка дерев і чагарників» 

1.2.1. Підбір асортименту рослин. 

1.2.2. Характеристика рослинних угруповань. 

1.2.3. Прийоми вертикального озеленення. 

1.2.4. Естетична оцінка дерев і чагарників. 

Паркові масиви. Гай. Куртина. Групи. Солітер. Алеї. Боскети. Вертикальне 

озеленення. Живоплоти, або живі огорожі. Естетична оцінка – це визначення 

ступеню привабливості дерев, чагарників або лісопаркових ділянок, що емоційно 

сприймається людиною. 

Тема 1.3 «Формування композицій за фізіономічними типами дерев і кущів. 

Фізіономічні типи дерев і кущів. Аналіз декоративних якостей дерев і кущів». 

1.3.1. Зелені насадження – основа паркових композицій. 

1.3.2. Біологічні та екологічні властивості деревних рослин при формуванні 

садово-паркових композицій. 



Принципи підбору асортименту рослин. Екологічний принци підбору 

рослин. Фітоценотичний принци підбору рослин. Систематичний принци підбору 

рослин. Фізіономічний принци підбору рослин. 

 

Змістовий модуль 2 Пейзажно-просторова і ландшафтно-планувальна 

композиція в дендрологічному проектуванні. 

 

Тема 2.1 «Підбір та ескізування асортименту дерев з декоративними квітами, 

плодами та листками. Декоративні властивості дерев за породами року». 

2.1.1. Основні властивості декоративності квітів. 

2.1.2. Основні властивості декоративності плодів та листя. 

2.1.3. Сезонне забарвлення. 

2.1.4. Ескізування декоративних рослин. 

Декоративність квітів за їх формою, величиною і забарвленням. Строки 

тривалого періоду цвітіння. Декоративність плодів та листків. Ефектне сезонне 

забарвлення. Декоративні садові форми. Ескізна розробка варіантів оформлення 

території і її функціональне зонування. 

Тема 2.2 «Формування та підбір асортименту деревних і кущових груп для 

одночасного тривалого цвітіння». 

2.2.1. Основні принципи підбору рослин тривалого цвітіння. 

2.2.2. Контраст. Створення контрастних композицій. 

2.2.3. Принципи побудови декоративних груп. 

Екологічний принцип. Фітоценотичний принцип. Декоративний 

(фізіономічний) принцип. Контраст (з франц. Kontraste – різко виражена 

протилежність). Нюанс (від. фр. nuanse – відтінок, непомітний перехід). 

Раціональне співвідношення контрасту, нюансу і тотожності є запорукою 

створення ефектних об’ємно-просторових композицій. Змішані групи 

красивоквітучих кущів. Найхарактерніші прийоми при створенні груп. 

Тема 2.3 Лінійні та ритмічні ряди рослин. Симетричність та асиметричність 

рослинних угруповань. 



2.3.1. Перспектива. Прийоми перспективи. 

2.3.2. Поняття ритм його значення в озелененні. 

2.3.3. Симетрія та асиметрія. 

2.3.4. Гармонічні та контрастні декоративні групи. 

Лінійна перспектива. Повітряна перспектива. Ритм (від гр. ритмі – течія) – 

форми протікання в часі. Симетрія (від. лат. симетріа – співрозмірність) – один з 

видів гармонійної композиції. Гармонія (грец. Harmonia – співмірність) – струнка 

узгодженість частин художнього твору. Раптовість – не обліковане розкриття 

предмета, простору, яке примушує глядача звернути увагу на певний бік. 

Тема 2.4 Оцінка декоративності деревних і кущових рослин. Комплексна 

оцінка декоративності деревних і кущових рослин. 

2.4.1. Поняття садово-парковий ландшафт. 

2.4.2. Об’єкт естетичної оцінки. 

2.4.3. Комплексна оцінка декоративності деревних рослин. 

Садово-парковий ландшафт. Таксаційно-фітоценотична шкала. Емоційна 

шкала естетичної оцінки фітоценозу. Комплексна оцінка декоративності деревних 

рослин Н.Котлова та О.Виноградова. 

Змістовий модуль 3 Особливості проектування різних типів садово-паркових 

ландшафтів. 

Тема 3.1 «Створення дендроплана. Правила складання дендроплана ділянки 

та перелікової відомості. 

3.1.1. Поняття дендрологічного плана. 

3.1.2. Інвентарізація зелених насаджень населених місць. 

3.1.3. Якісний стан насаджень. 

3.1.4. Розробка дендрологічного плану. 

Дендрологічний план - це топографічне креслення досліджуваної ділянки. 

Інвентаризація об’єктів зеленого господарства. Робочий щоденник обліку зелених 

насаджень. Якісний стан насаджень. Класи якості стану лісопаркових насаджень. 

Перелікова відомість являє собою таблицю встановленої форми, в якій вказують 



ряд характеристик зелених насаджень. Виділення дерев проводиться у вигляді 

збільшеного кружечка навколо дерева або кольором. 

Тема 3.2 Особливості підбору асортименту і поєднання деревних рослин 

при складанні дендропроектів територій промислових підприємств, 

санітарно-захисних зон, лісопарків, парків, скверів. 

3.2.1. Особливості створення дендропроектів на території промислових 

підприємств та санітарно-захисних зон. 

3.2.2. Особливості створення дендропроектів скверів. 

3.2.3. Особливості створення дендропроектів парків. 

3.2.4. Особливості створення дендропроектів лісопарків. 

Фільтруючі смуги. Захисні смуги. Завданням роботи з організації скверу є 

проведення проектно-дослідницьких робіт. Розбиття територій вимагає обліку 

цілого ряду чинників і умов. Сквер має виявлену центральну вісь. 

Паркоутворюючи групи, супутні групи, декоративні та екзоти. Дендроплан 

існуючих насаджень. Перелікова відомість. Методика проектування лісопарку. 

Тема 3.3 «Основи композиційного і ландшафтного проектування зелених 

насаджень. Стильові прийоми садово-паркових композицій і їх особливості. 

Композиційні елементи зелених насаджень і прийоми їх формування.» 

3.3.1. Поняття про композицію. Об'ємно-просторова композиція. 

3.3.2. Прийоми планування. 

3.3.3. Масштаб як основний композиційний засіб формування ландшафтних 

об'єктів. 

3.3.4. Принцип врівноваження. Баланс. 

3.3.5. Світло і тінь як найважливіші виразні засоби ландшафтних композицій. 

Композиція найважливіший, організуючий компонент художньої форми. 

Композиційні елементи садово-паркових побудов. Прийоми планування: 

регулярний, пейзажний, змішаний. Масштаб – найважливіший засіб архітектурної 

композиції. Формування пейзажних композицій. Єдність і підпорядкованість. 

Величина рослини. Розміри, форма та щільність крони. Фронтальне освітлення, 

бокове освітлення, контратурне освітлення. 



Тема 3.4 Особливості проектування різних типів садово-паркових 

ландшафтів: лісового, паркового, лучного, альпійського, регулярного, 

садового.  

3.4.1. Проектування лісового, паркового та лучного ландшафту. 

3.4.2. Особливості проектування альпійського ландшафту. 

3.4.3. Проектування ландшафту в регулярному та садовому стилях. 

Збереження природної форми. Підкреслювання природних форм. Зміна 

природної форми. Ділянка на крутосхилі. Горизонтальна ділянка. Основні 

композиційні прийоми, що забезпечують єдність ансамблю. Підбір рослин та 

особливості створення альпійського ландшафту.  

Тема 3.5 Класифікація ландшафтних експозицій в ботанічних садах і 

дендропарках. Особливості проектування різних типів ландшафтних 

експозицій. 

3.5.1. Проектування ландшафтних експозицій в ботанічних садах. 

3.5.2. Особливості проектування експозицій в дендропарках. 

Ботанічні сади призначені для вивчення біології рослин. Ботанічні сади 

поділяють: малі, середні, крупні, дуже крупні. Функціональне зонування та 

планувальна організація ботанічних садів. Експозиційна зона ботанічних садів. 

Екскурсійні маршрути різної ступінь складності. Дендрологічні сади (арборетуми). 

Принципи створення дендрологічних садів. 

 

5. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено 

  



6. Структура навчальної дисципліни 
 

Змістові модулі  

та теми (номери) 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 150 34 17  99 

Змістовий модуль 1 30 9 4  24 

Тема 1.1 10 3 2 - 8 

Тема 1.2 10 3 1 - 8 

Тема 1.3 10 3 1 - 8 

Змістовий модуль 2   60 12 6  34 

Тема 2.1 20 3 2 - 9 

Тема 2.2 10 3 2 - 9 

Тема 2.3 15 3 1 - 8 

Тема 2.4 15 3 1 - 8 

Змістовий модуль 3   60 13 7  41 

Тема 3.1 15 3 2 - 9 

Тема 3.2 15 3 2 - 8 

Тема 3.3 10 3 1 - 8 

Тема 3.4 10 2 1 - 8 

Тема 3.5 10 2 1 - 8 

Індивідуальне завдання - - - - - 
 

 

7. Структура і розподіл балів 
 

Змістові модулі  

та теми (номери) 

Максимальна кількість балів 

усього 
у тому числі 

практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100 18  52 

Змістовий модуль 1 20 5  15 

Тема 1.1 6 1  5 

Тема 1.2 7 2  5 

Тема 1.3 7 2  5 

Змістовий модуль 2   25 7  18 

Тема 2.1 6 2  5 

Тема 2.2 6 1  5 

Тема 2.3 6 2  4 

Тема 2.4 7 2  4 

Змістовий модуль 3   25 6  19 

Тема 3.1 6 2  3 

Тема 3.2 5 1  3 

Тема 3.3 5 1  5 

Тема 3.4 5 1  5 

Тема 3.5 4 1  3 



Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 

(екзамен) 

30 - - - 

 

 

8. Теми практичних занять 

№ 

Тема практичного заняття 
Кількість 

годин 

Макс. 

кількість 

балів 

Шифр результату 

навчання за 

дисципліною  
(згідно розд. 3) 

з/п 

 МОДУЛЬ (семестр) 17 18 - 

 Змістовий модуль 1 4 5  

1 Склад і зміст проектних 

матеріалів 
2 1 ПРН 19.1. 

2 Декоративні композиції 

присадибної ділянки 
1 2 ПРН 3.1. 

3 Характеристика життєвих 

форм декоративної 

рослинності за 

К. Раункієром. 

1 2 ПРН 20.1. 

 Змістовий модуль 2   6 7  

1 Підбір та ескізування 

асортименту декоративних 

рослин. 

2 2 ПРН 19.2. 

2 Підбір асортименту 

декоративних рослин для 

одночасного та тривалого 

цвітіння. 

2 1 ПРН 20.1.  

3 Лінійні та ритмічні ряди 

рослин. Симетричність та 

асиметричність рослинних 

угруповань. 

1 2 ПРН 20.2.  

4 Комплексна оцінка 

декоративності деревних і 

кущових рослин. 

1 2 ПРН 20.2. 

 Змістовий модуль 3   7 6  

1 Складання дендрологічного 

плану об’єкту. 
2 2 ПРН 3.2. 

2 Умовні позначення рослин 

на дендроплані. 
2 1 ПРН 21.1.  

3 Композиційні елементи 

зелених насаджень і 

прийоми їх формування 

1 1 ПРН 19.3. 



4 Проектування різних типів 

садово-паркових 

ландшафтів 

1 1 ПРН 3.2. 

5 Проектування 

дендропарків та ботанічних 

садів 

1 1 ПРН 21.1.  

 

 

10. Самостійна робота* 

№ Назва  

Бюджет 

часу 

(години) 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 

Форми 

контролю та 

звітності 

Шифр 

результату 

навчання за 

дисципліною  

(згідно розд. 3) 

 МОДУЛЬ (семестр) 99 52 - - 

 Змістовий модуль 1 24 15 

письмове 

опитування 

(тестування) 

- 

1 

Зелені насадження – 

основа паркових 

композицій 

8 5 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 19.1. 

2 

Групове та поодиноке 

насадження на 

території озеленення 

8 5 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 3.1. 

3 

Біологічні та 

екологічні 

властивості деревних 

рослин при 

формуванні садово- 

паркових композицій 

8 5 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 20.1. 

 Змістовий модуль 2 34 18 

письмове 

опитування 

(тестування) 

- 

1 

Ознайомитись з 

Життєвими формами 

за І.Г. Серебряковим. 

9 5 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 19.2. 

2 

Основними 

способами посадки 

дерев і кущів у групах 

9 5 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 20.1.  

3 

Симетричність та 

асиметричність у 

побудові рослинного 

угрупування 

8 4 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 20.2.  



4 

Естетична оцінка 

дерев і кущів 8 4 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 20.2. 

 Змістовий модуль 3 41 19 

письмове 

опитування 

(тестування) 

- 

1 

Дорожньо-стежкова 

мережа, як елемент с.-

п. композиції 

9 3 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 3.2. 

2 

Закономірності 

гармонійності 

декоративних груп 

8 3 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 21.1.  

3 

Класифікація 

ландшафтів у 

лісопарковому 

будівництві 

8 5 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 19.3. 

4 

Архітектурно-

планувальна 

організація парку 

8 5 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 3.2. 

5 

Спрощене контурне 

зображення рослин 8 3 

письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 21.1.  

 

 

 

11. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Методи поточного контролю:  

- письмовий контроль (контрольні роботи) зокрема графічний контроль 

(схеми, рисунки перспективи, ескізи); 

- практична перевірка умінь і навичок проектувати дендрологічний план. 

- Письмове опитування із самостійно вивчених тем. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться письмово за 

екзаменаційними білетами. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
 

Поточна атестація та самостійна робота 

Екзамен Сума ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

6% 7% 7% 6% 6% 6% 7% 6% 5% 5% 5% 4%   

20 25 25 30 100 

70   
 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 

 за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

12. Методичне забезпечення 
 

1. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Дендропроектування» (для студентів 1 курсу денної форми 

навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 206 – Садово-паркове 

господарство / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. 

М. С. Колєнкіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 33 с. 

https://eprints.kname.edu.ua/53705/ 

2. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни 

«Дендропроектування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання 

освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 206 – Садово-паркове 

господарство / Харків нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : 

М. С. Колєнкіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020 – 32 с. 

 

13. Рекомендована основна література 
 

1. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць: Підручник. – Львів: Світ, 2005. – 

456 с. 

2. Крижанівська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну: Підручник. – Київ: Ліра-К, 

2017. – 218 с. 

3. Неухоженко Н. А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной 

архитектуры: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. – Спб.: Питер, 2011. – 

192 с.: ил. 

 

 

 

https://eprints.kname.edu.ua/53705/


14. Рекомендована допоміжна література та інформаційні ресурси  
 

1. Балабак А.Ф. Створення живоплотів у ландшафтному дизайні / А.Ф. Балабак, 

Л.Г. Варлащенко // Навч.-метод. посібник. – Умань: УДАУ, 2006. – 41 с.  

2. Белочкина Ю. Ландшафтный дизайн / Ю. Белочкина. – Харьков: Фолио, 2006. 

– 317 с. 

3. Бельц Г. Фигурная стрижка деревьев: формы, методы, уход / Г. Бельц. – М., 

2007. – 126 с. 

4. Білоус В.І. Декоративне садівництво / В.І. Білоус. – Умань, 2005. – 296 с. 

5. Вендербург Т. Садовые самоделки: пер с нем. А. Адреева / Т. Вендербург. – 

Харьков: Белгород ООО «Клуб семейного досуга», 2010. – 112 с.: ил. 

6. Вельш Б. Ваш идеальный сад / Бригитте Вельш [пер. с нем. О. Поляковой]. – 

ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»: Белгород, 2013. – 144 с., ил. 

7. Выбираем цветы, травы, кустарники для клумб цветников, бордюров : сорта, 

выращивание, уход (более 100 видов). – ООО Книжный клуб «Клуб 

семейного досуга»: Белгород, 2014. – 448 с., ил. 

 

 


