
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. Мета дисципліни 
Мета – формування уявлення про розвиток історії садово-паркового 

мистецтва, як основи творчого процесу формування сучасних ландшафтних 
об’єктів,  а  також  збереження,  відновлення  та  реконструкції  історичних  садів  і 
парків.  

У процесі вивчення дисципліни студент може ознайомитися та засвоїти: 
- передумови  формування  та  чинники,  які  впливали  на  розвиток  садів  і 

парків в межах певної території упродовж різних історичних періодів; 
- історично сформовані прийоми архітектурно-композиційної організації 

садів і парків; 
- характерні риси визначних зразків садово-паркового мистецтва; 
- особливості синтезу мистецтв в межах садів і парків; 
- значення  ідейно-символічної  складової,  як  основи  формування  палацово-

паркових  ансамблів  та  особливості  її  вираження  упродовж  різних  історичних 
періодів. 

Завданнями практичних занять є: 
- характеризувати особливості композиційної організації садів і парків 

різних архітектурно-історичних стилей; 
- оволодіти навичками визначення домінуючих форм, кольорів та прийомів 

характерних архітектурно-історичним стилям формування садів і парків; 
- навчитися визначати архітектурно-історичні стилі та засоби їх вираження 

в межах садів і парків. 
 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення  цієї  дисципліни  безпосередньо  спирається  на  такі  дисципліни: 

«Теорія і практика правозастосування», «Рисунок та техніка акварелі», 
«Ландшафтознавство та основи екології» та передує вивченню дисципліни 
«Селекція рослин», «Рисунок та техніка акварелі». 

 
3. Результати навчання 

 
Програмний 

результат навчання 
Методи навчання 

Форми 
оцінювання 

Результати навчання 
за дисципліною 

ПРН 1. Аналізувати 
основні етапи та 
закономірності 
історичного розвитку 
для формування 
громадянської позиції, 
національної гідності 
та патріотизму. 

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

Письмовий 
контроль, 
прослуховуванн
я доповідей із 
самостійно 
вивчених тем, 
графічний 
контроль; 
тестування у 
віртуальному 
освітньому 
середовищі на 
платформі 
MOODLE 

ПРН 1.1. Аналізувати 
основні етапи та 
закономірності 
історичного розвитку 
садово-паркового 
мистецтва. 
ПРН 1.2. Визначати 
архітектурно-історичні 
стилі та засоби їх 
вираження в межах садів 
і парків. 
ПРН 1.3. Ідентифікувати 
та характеризувати 
особливості розвитку 
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садово-паркового 
мистецтва на теренах 
України упродовж 
різних історичних 
періодів. 

ПРН 9. Проектувати та 
організовувати заходи 
із вирощування 
садивного матеріалу 
декоративних деревних 
рослин відкритого і 
закритого ґрунту та 
формувати об’єкти 
садово-паркового 
господарства 
відповідно до сучасних 
наукових методик і 
вимог замовника. 

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

Письмовий 
контроль, 
прослуховуванн
я доповідей із 
самостійно 
вивчених тем, 
графічний 
контроль; 
тестування у 
віртуальному 
освітньому 
середовищі на 
платформі 
MOODLE 

ПРН 9.1. Визначати 
прийоми та засоби 
архітектурно-
композиційної 
організації історично 
сформованих стилей для 
їх застосування при 
формуванні сучасних 
ландшафтних об’єктів. 
 

ПРН 10. Проектувати 
та організовувати 
заходи з вирощування 
садивного матеріалу 
декоративних 
трав’яних та квіткових 
рослин відкритого і 
закритого ґрунту та 
формувати об’єкти 
садово-паркового 
господарства 
відповідно до сучасних 
наукових методик і 
вимог замовника. 

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

Письмовий 
контроль, 
прослуховуванн
я доповідей із 
самостійно 
вивчених тем, 
графічний 
контроль; 
тестування у 
віртуальному 
освітньому 
середовищі на 
платформі 
MOODLE 

ПРН 10.1. Визначати 
особливості формування 
елементів квітникового 
оформлення садів і 
парків упродовж різних 
історичних періодів та 
перспективи їх 
використання на 
сучасних ландшафтних 
об’єктах. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1 
Історія садів і парків стародавнього світу 

Розглядаються поняття стилю в садово-парковому мистецтві, історичні 
аспекти  формування  садово-паркових  стилів  та  їх  вплив  на  сучасні  тенденції 
розвитку ландшафтної архітектури. Висвітлюються питання передумов та 
чинників впливу на формування садів стародавнього світу – Стародавнього 
Єгипту, Асирії, Вавілону, Персії, Античної Греції та Римської Імперії. 
Змістовий модуль 2  
Садово-паркове мистецтво країн Близького та Далекого Сходу 

Визначаються основні підходи та прийоми формування садів країни 
Близького  Сходу,  Індії,  Китаю  та  Японії.  Розглядаються  питання  впливу  релігії 
ісламу  та  традицій  персидських  садів  на  становлення  та  розвиток  ісламських 
садів. Окреслюється роль релігії і філософії Китаю як основних чинників 
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формування  садово-паркового  мистецтва.  Розглядається  ідеологічний  контекст 
формування садів Японії.  
Змістовий модуль 3  
Садово-паркове мистецтво Європи 

Висвітлюються особливості формування та розвитку садово-паркового 
мистецтва Європи від Середньовіччя до поч. ХХ ст. Розглядаються 
трансформаційні процеси в межах палацово-паркових об’єктів та чинники 
вплину, які визначили особливості змін. Акцентовано приділяється увага 
значенню ідейно-символічної складової, як основи формування палацово-
паркових  ансамблів  та  особливості  її  вираження  упродовж  різних  історичних 
періодів.  Окреслюється  етапи  розвитку  садово-паркового  мистецтва  України  від 
найдавніших часів до сьогодення – особливості формування, вплив 
соціокультурних чинників, політичних подій у світлі розвитку європейської 
культури. 
 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ   150 34 34  82 
Змістовий модуль 1  45 10 12  23 
Змістовий модуль 2  45 10 10  25 
Змістовий модуль 3  45 14 12  19 
Підсумковий контроль 15    15 
 

6. Теми лекцій  
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. 
годин 

Змістовий модуль 1  
1.1. Витоки садово-
паркового мистецтва 

1. Курс «Історія садово-паркового мистецтва»: 
суть, мета та завдання 
2. Міфологічні витоки садово-паркового 
мистецтва 
3. Становлення  та  розвиток  садово-паркового 
мистецтва 

2 

1.2. Сади 
Стародавнього Єгипту 

1. Географічне положення, кліматичні 
особливості  та  етапи  розвитку  Єгипетської 
держави; 
2. Типи садів Стародавнього Єгипту; 
3. Рослини в садах Стародавнього Єгипту. 

2 

1.3. Садово-паркове 
мистецтво країн 
Міжріччя 

1. Країни Межеріччя – географічне 
положення, соціальний устрій та етапи 
розвитку 
2. Сади Вавілону та Асирії 

2 
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3. Персидський сад Шарах-багх 
1.4. Сади Античної 
Греції 

1. Географічне положення, природні умови 
та етапи розвитку держави. 
2. Типи садів стародавньої Греції, їх 
функціональне призначення, особливості 
формування. 
3. Символіка рослин в міфах та садах 

2 

1.5. Садово-паркове 
мистецтво Римської 
Імперії 

1. Географічне положення та етапи 
формування  Римської  Імперії  –  їх  вплив  на 
розвиток садово-паркового мистецтва. 
2. Типи садів Римської Імперії, їх 
функціональне значення, планувальна 
структура та композиція насаджень. 

2 

Змістовий модуль 2  
2.1. Палацово-паркові 
комплекси Китаю 

1. Релігія та філософія Китаю як основні 
чинники формування садово-паркового 
мистецтва 
2. Типи садів і парків Китаю 
3. Приватні сади 
4. Імператорські палацово-паркові комплекси 
5. Символіка компонентів садів Китаю 

4 

2.2. Сади Японії 1. Ідеологія та символізм створення 
японських садів 
2. Типи садів та особливості їх 
композиційної побудови 
3. Відмінні та спільні риси садово-паркового 
мистецтва Китаю та Японії 

2 

2.1. Садово-паркове 
мистецтво Індії та 
Пакистану 

1. Витоки індійського саду 
2. Водойми та водні устрої в композиції садів 
Індії та Пакистану 
4. Композиція рослин 

2 

2.2. Ісламський сад  1. Релігійні передумови формування 
концепції ісламського саду 
2. Традиції персидських садів, як основа 
формування ісламського саду 
5. Ісламські сади Європи 

2 

Змістовий модуль 3  
3.1. Сади Європи 
епохи Середньовіччя 

1. Передумови формування епохи 
Середньовіччя та характерні особливості 
2. Монастирський сад: планування,  
композиція та  особливості використання 
рослини 
3. Феодальні сади та розважальні сади-
куртуази 

2 

3.2. Сади Європи 1. Епоха  Відродження  в  Італії  –  передумови 2 
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епохи Відродження та особливості 
2. Архітектурно-планувальна організація 
палацово-паркових ансамблів епохи 
3. Заміські вілли Італії 
4. Сади епохи Відродження Європи 

3.3. Бароко та 
класицизм в 
палацово-паркових 
комплексах Європи 

1. Формування стилю бароко в Італіїї 
2.  Бароко  та  класицизм  в  палацо-паркових 
комплексах Франції. Творчість Андре 
Ленотра. 
3. Барокові та класичні палацово-паркові 
комплекси Європи 

4 

3.4. Пейзажні парки 
Англії. Еклектика та 
модерн в садово-
парковому мистецтві 
Європи ХІХ-ХХ ст. 

1. Передумови формування пейзажного 
стильового напряму у садово-парковому 
мистецтві та основні тенденції розвитку 
2. Пейзажні парки Європи 
3.  Еклектика пейзажного саду, як 
передумова поєднання різних стилів та їх 
синтез 
4. Модерн у формуванні ландшафтних 
об’єктів 

2 

3.5. Формування та 
розвиток садово-
паркового мистецтва 
України 

1. Періодизація  садово-паркового  мистецтва 
України 
2. Регулярні палацово-паркові комплекси  
3. Пейзажні парки  
4. Громадські парки міст 

4 

 
7. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. 
годин 

Змістовий модуль 1 
1.1. Сад у міфах різних культур 1.  Аналіз  міфів  країн  світу  та  їх 

вплив  на  формування  уявлень  про 
сад 
2.  Добір  ілюстративних  матеріалів 
за темою заняття 
3. Ілюстрація міфічного саду 

2 

1.2. Аналіз особливостей садів 
Стародавнього Єгипту 

1.  Добір  матеріалів  для  виявлення 
особливостей формування та 
розвитку садів Стародавнього 
2. Аналіз матеріалів (графічних 
іконографічних та письмових) та 
формування узагальнень 
3.  Графічне  зображення  фрагменту 

2 
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саду Стародавнього Єгипту 
1.3. Аналіз особливостей садів 
та парків країн Міжріччя 

1.  Добір  матеріалів  для  виявлення 
особливостей формування та 
розвитку садів країн Міжріччя 
2. Аналіз матеріалів (графічних 
іконографічних та письмових) та 
формування узагальнень 
3.  Графічне  зображення  фрагменту 
саду Асирії, Вавілону або Персії 

4 

1.4. Аналіз особливостей садів 
Античної Греції 

1.  Добір  матеріалів  для  виявлення 
особливостей формування та 
розвитку садів Античної Греції 
2. Аналіз матеріалів (графічних 
іконографічних та письмових) та 
формування узагальнень 
3.  Графічне  зображення  фрагменту 
саду Античної Греції 

2 

1.5. Аналіз особливостей 
міських садів та заміських вілл 
Римської Імперії 

1.  Добір  матеріалів  для  виявлення 
особливостей формування та 
розвитку садів Римської Імперії 
2. Аналіз матеріалів (графічних 
іконографічних та письмових) та 
формування узагальнень 
3. Графічне зображення міського 
саду або фрагменту заміської вілли 
Римської Імперії 

2 

Змістовий модуль 2 
2.1. Аналіз особливостей 
приватних садів Китаю 

1. Пошук інформації із тематики 
практичної роботи в різних 
джерелах інформації. 
2. Формування тексту практичної 
роботи. 
3. Зображення  окремих  ілюстрацій 
пейзажей обраного приватного 
саду Китаю 

2 

2.2. Аналіз особливостей 
імператорських палацово-
паркових комплексів Китаю 

1. Добір  матеріалів  для  виявлення 
особливостей формування та 
розвитку ісламських садів  
2. Аналіз матеріалів (графічних 
іконографічних та письмових) та 
формування узагальнень 
3. Графічне зображення 
фрагменту ісламського саду 

2 

2.3. Аналіз  особливостей  садів 
Японії 

1. Добір  матеріалів  для  виявлення 
особливостей формування та 

2 
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розвитку ісламських садів  
2. Аналіз матеріалів (графічних 
іконографічних та письмових) та 
формування узагальнень 
3. Графічне  зображення  фрагменту 
ісламського саду 

2.4. Аналіз особливостей садів 
Індії та Пакистану 

1. Добір  матеріалів  для  виявлення 
особливостей формування та 
розвитку садів Індії 
2. Аналіз матеріалів (графічних 
іконографічних та письмових) та 
формування узагальнень 
3. Графічне  зображення  фрагменту 
саду Індії 

2 

2.5. Аналіз особливостей 
формування ісламського саду 

1. Добір  матеріалів  для  виявлення 
особливостей формування та 
розвитку ісламських садів  
2. Аналіз матеріалів (графічних 
іконографічних та письмових) та 
формування узагальнень 
3. Графічне  зображення  фрагменту 
ісламського саду  

2 

Змістовий модуль 3 
3.1. Аналіз особливостей садів 
Європи епохи Середньовіччя 

1. Добір  матеріалів  для  виявлення 
особливостей формування та 
розвитку садів на території Європи 
упродовж епохи Середньовіччя 
2. Аналіз матеріалів (графічних 
іконографічних та письмових) та 
формування узагальнень 
3. Графічне  зображення  фрагменту 
саду епохи Середньовіччя 

2 

3.2. Аналіз особливостей садів 
Європи епохи Відродження 

1. Добір  матеріалів  для  виявлення 
особливостей формування та 
розвитку садів на території Європи 
упродовж епохи Відродження 
2. Аналіз матеріалів (графічних 
іконографічних та письмових) та 
формування узагальнень 
3. Графічне  зображення  фрагменту 
саду епохи Відродження 

2 

3.3. Аналіз особливостей 
бароко та класицизму в 
палацово-паркових 
комплексах Європи 

1. Добір  матеріалів  для  виявлення 
особливостей формування та 
розвитку барокових палацово-
паркових комплексів на території 

2 
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Європи  
2. Аналіз матеріалів (графічних 
іконографічних та письмових) та 
формування узагальнень 
3. Графічне  зображення  фрагменту 
барокового та класичного 
палацово-паркового комплексів 

3.4. Аналіз особливостей 
пейзажних парків Європи 

1. Добір  матеріалів  для  виявлення 
особливостей формування та 
розвитку пейзажних парків на 
території Європи  
2. Аналіз матеріалів (графічних 
іконографічних та письмових) та 
формування узагальнень 
3. Графічне  зображення  фрагменту 
пейзажного парку 

2 

3.5. Аналіз особливостей 
садово-паркового мистецтва 
України 

1. Добір  матеріалів  для  виявлення 
особливостей формування та 
розвитку садово-паркового 
мистецтва на території України 
2. Аналіз матеріалів (графічних 
іконографічних та письмових) та 
формування узагальнень 
3. Графічне  зображення  фрагменту 
історичного парку України 

4 

 
8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено навчальним планом 
 

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 
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усього теор. практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ 1  100 45 40 - 15 
Змістовий модуль 1 20 5 10 - 5 
Змістовий модуль 2   20 5 10 - 5 
Змістовий модуль 3   30 10 10 - 10 
Підсумковий контроль 30 30 - - - 
 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю Розподіл балів 
Змістовий модуль 1 20 

Практичне завдання 1.1. «Сад у міфах різних культур» 
(текст та графічна робота на листі формату А-4)  

2 

Практичне завдання 1.2. «Аналіз особливостей садів 
Стародавнього Єгипту» 
(текст та графічна робота на листі формату А-4) 

2 

Практичне завдання 1.3. «Аналіз особливостей садів та 
парків країн Міжріччя» 
(текст та графічна робота на листі формату А-4) 

2 

Практичне завдання 1.4. «Аналіз особливостей садів 
Античної Греції» 
(текст та графічна робота на листі формату А-4) 

2 

Практичне завдання 1.5. «Аналіз особливостей міських садів 
та заміських вілл Римської Імперії» 
(текст та графічна робота на листі формату А-4) 

2 

Завдання до самостійної роботи № 1.1. Підготовка доповіді на 
тему садів стародавнього світу (презентація та доповідь) 

5 

Модульний тест 5 
Змістовий модуль 2 20 

Практичне завдання 2.1. «Аналіз особливостей приватних 
садів Китаю» (текст та графічна робота на листі формату А-4) 

2 

Практичне завдання 2.2. «Аналіз особливостей 
імператорських палацово-паркових комплексів Китаю» 
(текст та графічна робота на листі формату А-4) 

2 

Практичне  завдання  2.3.  «Аналіз  особливостей  садів Японії» 
(текст та графічна робота на листі формату А-4) 

2 

Практичне  завдання  2.1.  «Аналіз  особливостей  садів  Індії та 
Пакистану» (текст та графічна робота на листі формату А-4) 

2 

Практичне  завдання  2.2.  «Аналіз  особливостей  формування 
ісламського саду» (текст та графічна робота на листі формату 
А-4) 

2 

Завдання до самостійної роботи № 2.1. «. Підготовка доповіді 
на тему садів Близького та Далекого Сходу» (презентація та 
доповідь) 

5 

Модульний тест 5 
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Змістовий модуль 3 30 
Практичне  завдання  3.1.  «Аналіз особливостей садів Європи 
епохи Середньовіччя» (текст та графічна робота на листі 
формату А-4) 

2 

Практичне  завдання  3.2.  «Аналіз особливостей садів Європи 
епохи Відродження» (текст та графічна робота на листі 
формату А-4) 

4 

Практичне завдання 3.3. «Аналіз особливостей бароко та 
класицизму в палацово-паркових комплексах Європи» 
(текст та графічна робота на листі формату А-4) 

4 

Практичне завдання 3.4. «Аналіз особливостей пейзажних 
парків Європи» (текст та графічна робота на листі формату А-
4) 

4 

Практичне завдання 3.5. «Аналіз особливостей садово-
паркового мистецтва України»  (текст та  графічна робота  на 
листі формату А-4) 

4 

Завдання  до  самостійної  роботи  №  3.1.  «Підготовка  доповіді 
на тему регулярних садів Європи» 
(презентація та доповідь) 

5 

Завдання  до  самостійної  роботи  №  3.2.  «Підготовка  доповіді 
на тему пейзажних садів Європи» 
(презентація та доповідь) 

5 

Модульний тест 10 
Підсумковий контроль – екзамен 30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою (для екзамену) 

90-100 Відмінно 
82-89 

добре 
74-81 
64-73 

задовільно 
60-63 
35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
 

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=1613 



13 
 

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 
1. Родічкін  І.  Д.  Старовинні  маєтки  України.  Маєток  як  синтез  мистецтв. 

Архітектура садів, парків. Поетика старовинної садиби. – К.: Мистецтво, 2005. – 
562 с. 

2. Кучерявий В. П. Ландшафтна архітектура: довідник термінів / В.П. 
Кучерявий, Р.Б. Дудин, Т.М. Левусь. – Львів: Манускрипт, 2010. – 156 с. 

3. Кучерявий  В.  П.  Історія  ландшафтної  архітектури  /  В.П.  Кучерявий.  – 
Львів: «Новий світ – 2000», 2018. – 702 с. 

4. Білоус В. І. Садово-паркове мистецтво. Коротка історія розвитку та методи 
створення художніх садів. / В.І. Білоус – ДС: Науковий світ, 2001. – 299 с.  

5. Жирнов А.Д. Ландшафтна архітектура. Генеза та розвій форм садово-
паркового мистецтва. / А.Д. Жирнов – К.: ДАКККіМ, 2001. – 142 с.  

6. Дідик  В.  В.  Естетика  та  композиція  ландшафту.  Навчальний  посібник  / 
В. В. Дідик, Т. М. Максим’юк - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. 
– 244 с. 
 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 
1. Аудиторії, оснащені проекторами і комп’ютерами. 
2. Навчальна література. 
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