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1. Мета дисципліни 
 
Мата  –  формування  у  здобувачів  ОС  «Магістр»  системи  знань  про  сучасні 

підходи та методи адаптації історичних парків, а також територій об’єктів 
культурної  спадщини,  отримання  навичок  обґрунтування  стратегії  адаптації  та 
підвищення цінності історичного об’єкту, застосування методів збереження, 
відновлення та перетворення, а також розробки відповідних проєктних 
пропозицій. 

У процесі вивчення дисципліни студент може узнати: 
- наукові підходи дослідження, визначення історико-культурної цінності 

історичних парків; 
- законодавчі та нормативно-правові засади дослідження та розробки заходів 

з адаптації території об’єктів культурної спадщини до сучасних умов; 
- теоретичні основи планування системи заходів, спрямованих на 

збереження,  відновлення  та  /  або  перетворення  територій  об’єктів  культурної 
спадщини; 

- сучасні підходи до адаптації території об’єктів культурної спадщини 
загалом та історичних парків зокрема. 

Завданнями практичних занять є: 
-  отримання  навичок  здійснення  передпроєктних  вишукувань,  підготовки 

наукового обґрунтування щодо застосування методів збереження, відновлення та 
перетворення; 

-  закріплення  теоретичних  знань  та  отримати  практичний  досвід  розробки 
проєктів адаптації території об’єкту культурної спадщини;  

- набуття досвіду планування системи заходів в межах території історичних 
парків, спрямованих на відновлення об’єту, а також адаптацію його території до 
сучасних умов. 
 

2. Міждисциплінарні зв’язки  
 

Дисципліна безпосередньо спирається на знання з дисципліни 
«Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів».  
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3. Результати навчання 
Програмний 

результат навчання 
Методи навчання Форми оцінювання 

Результати навчання за 
дисципліною  

ПРН 17. Здійснювати 
передпроєктні 
вишукування на 
території історичних 
парків і об'єктів 
культурної спадщини, 
проектувати заходи з 
відновлення та 
реставрації історичних 
парків на основі 
сучасних 
методологічних 
підходів; 
організовувати роботи 
науково-дослідної та 
проектної групи з 
адаптації територій 
історичних парків та 
виконавців проектних 
рішень; організовувати 
реконструктивні заходи 
на території об’єктів 
обмеженого 
користування 
відповідно до їх 
функціональних 
особливостей. 

Словесні, наочні, 
практичні, графічні 
Дистанційне  навчання 
спрямоване на 
активізацію та 
стимулювання 
навчально-
пізнавальної 
діяльності студентів 

Графічний контроль; 
тестування у 
віртуальному освітньому 
середовищі  на  платформі 
MOODLE 
 

ПРН 17.1 На основі 
наукових досліджень 
здійснювати 
передпроєктні 
вишукування на території 
історичних парків і 
об'єктів культурної 
спадщини; 
ПРН 17.2 Проєктувати 
заходи з відновлення та 
реставрації історичних 
парків на основі сучасних 
методологічних підходів;  
ПРН  17.3  Організовувати 
роботи  науково-дослідної 
та проєктної групи з 
адаптації територій 
історичних парків та 
виконавців проектних 
рішень. 

ПРН 18. Здійснювати 
оперативне управління 
виробництвом 
підприємств садово-
паркового 
господарства, а також 
ландшафтного-
рекреаційне 
планування території 
природно-заповідних 
об’єктів відповідно до 
чинного законодавства 
з урахуванням 
рекреаційного 
потенціалу, наукового 
та культурно-
історичного значення, а 
також функціональних 
особливостей 

Словесні, наочні, 
практичні, графічні 
Дистанційне  навчання 
спрямоване на 
активізацію та 
стимулювання 
навчально-
пізнавальної 
діяльності студентів 

Графічний контроль; 
тестування у 
віртуальному освітньому 
середовищі  на  платформі 
MOODLE 
 

ПРН 18.1 Здійснювати 
ландшафтного-
рекреаційне планування 
території природно-
заповідних об’єктів 
(історичних парків) 
відповідно до чинного 
законодавства з 
урахуванням 
рекреаційного потенціалу, 
наукового та культурно-
історичного значення, а 
також функціональних 
особливостей. 
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4. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.1. Особливості проведення передпроєктних 

вишукувань на території історичних парків і об’єктів культурної спадщини. 
Модулем  передбачено  ознайомлення  здобувачів  ОС  «Магістр»  із  об’єктом, 

предметом,  завданнями  і  методами  дослідження  території  об’єктів  культурної 
спадщини.  

Змістовий модуль 1.2. Методологія відновлення та реставрації 
історичних парків. 

В  розрізі  модуля  вивчаються  методологічні  питання  виявлення  історичного 
образу історичного парку, його філософський, ідеологічний та символічних 
контекст. Розглядається порядок виявлення та застосування при розробці 
пропозицій  щодо  адаптації  об’єкту  до  сучасних  реалій  інформаційної  складової 
об’єкту,  як  основи  формування  його  матеріальних  компонентів.  Виконуються 
аналіз та відтворення інформаційної структури історичного парку. Розглядаються 
питання  підготовки  обґрунтування  щодо  доцільності  застосування  конкретних 
методів  збереження,  відновлення  або  перетворення  відповідно  до  результатів 
передпроєктних вишукувань. 

Змістовий модуль 1.3. Склад та організація роботи науково-дослідної та 
проєктної групи з адаптації територій історичних парків та виконавців 
проектних рішень. 

Висвітлюються  питання,  пов’язані  з  організацією  проєктної  групи,  а  також 
фахівців, які можуть бути залучені до проєктних робіт.  

 
5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 
Модуль 1 (1 семестр) 180 17 34  129 
Змістовий модуль 1.1 45 6 12 - 27 
Змістовий модуль 1.2  60 6 12 - 42 
Змістовий модуль 1.3  60 5 10 - 45 
Підсумковий контроль 15    15 

 
6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд. годин 

Змістовий модуль 1. Особливості проведення передпроектних вишукувань 
на території історичних парків і об’єктів культурної спадщини 

Тема 1.1. Адаптація 
об’єктів культурної 
спадщини – теоретичні та 
прикладні аспекти 

1. Адаптація об’єктів культурної 
спадщини – мета, завдання та 
методи. 
2. Досвід застосування методів 
збереження та відновлення. 

2 
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3. Досвід застосування методів 
перетворення. 

Тема 1.2. Взаємозв’язок 
об’єктів культурної 
спадщини та паркового 
середовища в контексті 
їхнього культурно-
історичного значення 

1. Взаємозв’язок об’єктів культурної 
спадщини та її території. 
2. Парк як культурно-історичних 
об’єкт міського середовища. 
3. Об’єкти культурної спадщини в 
межах паркового середовища – 
композиційне та ідеологічне 
значення. 
4. Парк як частина об’єкту 
культурної спадщини. 

2 

Тема 1.3. Комплекс 
передпроектних 
вишукувань на території 
історичних парків і 
об’єктів культурної 
спадщини 

1. Нормативно-правове забезпечення 
дослідження та проектування 
території об’єктів культурної 
спадщини. 
2. Наукові підходи та методи 
дослідження території історичних 
парків. 

2 

Змістовий модуль 2. Методологія відновлення та реставрації історичних 
парків 

Тема 2.1. Методологія 
відновлення історичних 
парків 

1. Методологія відновлення 
історичних парків – поняття, 
підходи та методи. 
2. Етапи  та  методи  предпроєктного 
дослідження. 
3. Оцінювання культурно-історичної 
цінності та рівня збереженості 
історичного парку. 

4 

Тема 2.2. Рівень 
збереженості та 
функціональні  особливості 
об’єкту культурної 
спадщини як чинники 
впливу на вибір методів 
адаптації 

1. Історичний образ та сучасні 
функції  –  взаємозв’язок  та  чинники 
впливу 
2. Особливості  застосування  методів 
адаптації  

2 

Змістовий модуль 3. Склад та організація роботи науково-дослідної та 
проектної групи з адаптації територій історичних парків та виконавців 

проектних рішень 
Тема 3.1. Структура та 
зміст проєкту адаптації 
території 

1. Структура,  склад  та  зміст  проєкту 
адаптації  
2. Структура  та  зміст  пояснювальної 
записки 
1. Графічні матеріали – склад та 
особливості оформлення 

2 
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Тема 3.2. Особливості 
організації проєктної групи 

2. Нормативно-правові аспекти та 
чинники визначення складу 
проєктної групи 
3. Рекомендації щодо залучення 
фахівців до розробки складових 
проєкту адаптації 

3 

 
7. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд. годин 

Змістовий модуль 1. Особливості проведення передпроектних 
вишукувань на території історичних парків і об’єктів культурної 

спадщини 
Тема 1.1. Аналіз 
застосування методів 
збереження, 
відновлення та 
перетворення в межах 
історичних парків 

1. Збір  матеріалів,  які  стосуються 
об’єкту дослідження. 

2. Характеристика методів 
(збереження, відновлення та 
перетворення), які застосовано до 
об’єкту досліджень та їх особливості 
використання до різних елементів. 

4 

Тема 1.2. Культурно-
історичний аналіз 
території 

1. Аналіз культурно-історичного 
значення території та окремих її 
елементів. 

2. Аналіз впливу об’єктів 
культурної спадщини на формування 
паркової композиції. 

8 

Змістовий модуль 2. Методологія відновлення та реставрації історичних 
парків 

Тема 2.1. Розробка 
функціонального 
зонування території 
відповідно до 
містобудівних 
регламентів 

1. Обґрунтування функціонального 
зонування території. 
2. Розробка план-схеми 
функціонального зонування. 
 

8 

Тема 2.2. Виявлення 
рекреаційного 
потенціалу об’єкту 

1. Розрахунок показників 
допустимого антропогенного 
навантаження на об’єкт. 
2. Розробка план схему пішохідного 
руху та екскурсійних маршрутів в 
межах об’єкту.  

4 

Змістовий модуль 3. Склад та організація роботи науково-дослідної та 
проектної групи з адаптації територій історичних парків та виконавців 

проектних рішень. 
Тема  3.1.  Формування 1. Окреслення складу проєктної 6 
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складу проєктної 
групи для розробки 
проєкту адаптації 
території історичного 
парку 

групи фахівців та зони їх 
відповідальності. 
2. Розробка  етапів  проєктування  та 
послідовність виконання проєкту. 
 

Тема  3.2.  Визначення 
методів адаптації, які 
доцільно застосувати в 
межах дослідного 
об'єкту 

1. Визначення та обґрунтування 
сучасного функціонального 
призначення об’єкту. 
2. Обґрунтувати методи 
(збереження, відновлення та 
перетворення), які доцільно до 
об’єкту досліджень загалом та 
особливості їх використання до 
різних елементів. 

4 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
Не передбачено. 

 
9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 
Основними методами контролю є: 

- поточний контроль – графічний контроль (виконання графічних завдань за 
тематикою  змістових  модулів  в  ході  практичних  занять  та  самостійної  роботи); 
тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE; 

- підсумковий контроль – тестування у віртуальному освітньому середовищі 
на платформі MOODLE. 

- Оцінювання  проводиться  за  накопичувальною  системою  у  чотири  етапи: 
результати трьох змістових модулів та  підсумковий контроль у формі екзамену. 
Оцінка за змістовий модуль є сумою набраних студентом балів за поточну роботу, 
виконання  практичних  і  самостійних  завдань,  а  також  написання  модульного 
тесту. 

 
Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. сам. роб. 
Змістовий модуль 1.1 20 15 5 
Змістовий модуль 1.2  30 20 10 
Змістовий модуль 1.3  20 15 5 
Підсумковий контроль 30 - - 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю** 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання, звіти з лабораторних 

занять тощо) 

Розподіл 
балів* 

Змістовий модуль 1.1 20 
Практичне завдання 1.1. «Аналіз застосування методів збереження, 
відновлення та перетворення в межах історичних парків» 

5 

Практичне завдання 1.2. «Культурно-історичний аналіз території» 8 
Змістовий модуль 1.2 30 

Практичне завдання 2.1. «Розробка функціонального зонування 
території відповідно до містобудівних регламентів» 

8 

Практичне завдання 2.2. «Виявлення рекреаційного потенціалу 
об’єкту» 

7 

Завдання до самостійної роботи 2.1. «Визначення методів адаптації, 
які доцільно застосувати в межах дослідного об'єкту» 

10 

Модульний тест ЗМ 2 5 
Змістовий модуль 1.3 20 

Практичне завдання 3.1. «Формування складу проєктної групи для 
розробки проєкту адаптації території історичного парку» 

10 

Практичне завдання 3.2. «Визначення методів адаптації, які доцільно 
застосувати в межах дослідного об'єкту» 

5 

Модульний тест ЗМ 3 5 
Підсумковий контроль – екзамен 30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
 

Шкала оцінювання 

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 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
 

Методичне забезпечення 
З методичними матеріалами по дисципліні можна ознайомитися на 

дистанційному курсі у віртуальному освітньому середовищі на платформі 
MOODLE ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за посиланням: 
https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1615 

 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

1. ДБН  Б.2.2-2019.  Планування  та  забудова  територій.  Затверджено  Наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 26.04.2019 р. № 104. К. : Мінрегіон України, 2019. – 177 с. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_2_2_12/1-1-0-1802  

2. Закон «Про природно-заповідний фонд України» (№ 3180-XII від 
05.05.93) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 

3. ДБН Б  Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проєктної документації щодо 
визначення режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та 
містобудування». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=65083  

4. ДБН В.3.2-1-2004 «Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на 
пам'ятках культурної спадщини». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-388  

5. ДБН  А.2.2-3:2014  «Склад  та  зміст  проектної  документації  на  будівництво. 
Київ : Мінрегіон України. – 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_a_2_2_3_2014/1-1-0-1168  

6. ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території». Київ : 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України. – 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_1_1_12/1-1-0-1806  

7. ДСТУ  Б  А.2.4-6:2009  «Система  проектної  документації  для  будівництва. 
Правила виконання  робочої документації генеральних планів». Київ  :  Мінрегіонбуд 
України. – 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/5-1-0-45  

8. Олексійченко Н. О. Гатальська Н. В., Мавко М. С. Наукові основи 
оцінювання  сучасного  стану  та  рівня  збереженості  парків:  [науково-методичні 
рекомендації]. К., 2016 р. 51 с. 

9. Олексійченко Н.О. Гатальська Н.В. Критерії комплексної оцінки 
сучасного стану та збереженості історичних парків на території 
Центральнопридніпровської височинної області Лісове і садово-паркове 
господарство.  Електронний  науковий  журнал.  2012.  Вип.  2.  -  С. 114-138.  URL: 
http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-2/ukr/ 
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10. Гатальська Н. В. Композиційне та ідеологічне значення об’єктів 
культурної спадщини в парковому середовищі / Н.В. Гатальська //  Науковий 
вісник  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування  України. 
Серія Лісове і садово-паркове господарство. – 2017. – Вип. 278. – С. 168-186. 

11.  Гатальська Н. В. Меморіальні парки воєнної тематики в культурно-
історичному, рекреаційному та ідеологічному контексті (на прикладі м. Києва) / 
Н.  В.  Гатальська  //  Наукові  доповіді  НУБіП  України  /  Електронний  журнал.  – 
2017. – № 4 (68). 

12. Гатальська Н. В. Науково-методичні підходи оцінювання культурно-
історичної цінності парків / Н. В. Гатальська // Науковий вісник НЛТУ. – 2017. – 
Том 27. № 4. – С. 32-35. 

13.  Гатальська  Н.  В.  Ландшафтнотерапевтичні  методи  та  перспективи  їх 
використання  під  час  реконструкції  парків  (на  прикладі  парку  ім. О. Пушкіна  в 
м. Києві) / Н. В. Гатальська // Лісове і садово-паркове господарство / Електронний 
журнал. – 2017. – № 11. 

14. Oleksiichenko N. Theoretical and methodological principles of memorial parks 
three-dimensional composition and ideological lines expressing means complex 
assessment / N. Oleksiichenko, N. Gatalska, M. Mavko // Scientific Journal of Latvia 
University of Life Sciences and Technologies Landscape Architecture and Art. – 2018. 
– Vol. 12, No 12 – С. 21–31. 

 
Обладнання, устаткування, програмні продукти 

 

1. Аудиторії, оснащені проекторами і комп’ютерами. 
2. Навчальна література. 
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