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1. Мета дисципліни 

Мета – формування у здобувачів вищої освіти практичних навичок 

застосування засобів гармонізації композиції, а також біологічних та екологічних 

особливостей рослин при розробці дизайн-концепцій. 

 

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні отримати навички: 

- застосування засобів гармонізації композиції в ландшафтному дизайні;  

- використання базових знань з ергономіки та законів пропорційності при 

розробці дизайну ландшафтних об’єктів; 

- врахування біологічних та екологічних особливостей деревних та 

квітникових рослин під час деталізації рослинних угруповувань для конкретних 

умов та їх функціонального призначення; 

- формування колориту ландшафтних композицій з урахуванням мінливості 

декоративних якостей рослин; 

- застосовувати сучасні тенденції в галузі ландшафтного дизайну та підходи 

до стилізації історично сформованих стилів; 

- використовувати можливості освітлення у ландшафтному дизайні; 

- формувати дизайн-концепцію та добирати відповідні елементи предметно-

просторового середовища ландшафтного об’єкту. 

 

2.Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення дисципліни «Біологічні та композиційні основи ландшафтного 

дизайну» безпосередньо спирається на дисципліну «Основи ландшафтного 

проєктування». 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання 

за дисципліною 
ПРН 5. Володіти на 

операційному рівні 

методами 

спостереження, опису, 

ідентифікації, 

класифікації, 

культивування 

декоративних рослин та 

рослинних садово-

паркових угруповань, 

підтримання їх 

декоративності, 

стійкості і стабільності 

в умовах комплексної 

зеленої зони міста. 

Словесні, 

пояснювально-

ілюстративні, 

пошукові, 

дослідницькі 

 

Усне опитування, 

письмовий контроль, 

тестування, 

підсумковий 

контроль – екзамен 

 

ПРН 5.1. Застосовувати 

засоби вираження 

художнього задуму в 

дизайні ландшафтних 

об’єктів, 

використовувати засоби 

гармонізації композиції 

при формуванні садово-

паркових угруповань. 

ПРН 5.2. Застосовувати 

комплексний підхід 

щодо підбору рослин 

відповідно до 

композиційного рішення 

та функціонального 

призначення 

ландшафтних об’єктів з 

урахуванням їх 

біологічних 
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особливостей та  

екологічних вимог для 

формуванні стійких в 

умовах комплексної 

зеленої міста 

декоративних садово-

паркових угруповань. 

ПРН 7. Володіти 

навичками працювати 

самостійно та як лідер, 

отримувати результат 

за обмеженого часу з 

наголосом на 

професійну сумлінність 

під час вирощування 

декоративних рослин у 

відкритому і закритому 

ґрунті, проєктування, 

створення та 

експлуатації об’єктів 

садово-паркового 

господарства. 

Словесні,  

практичні, 

наочні, 

пояснювально-

ілюстративні, 

 

Усне опитування, 

графічний контроль, 

письмовий контроль 

ПРН 7.1. Самостійно, як 

лідер з наголосом на 

професійну сумлінність 

розробляти дизайн-

концепцію формування 

ландшафтних об’єктів. 

ПРН 7.2. Враховувати 

мінливість рослин у 

формуванні рослинних 

угруповувань. 

ПРН 7.3. 

Використовувати закони 

пропорційності та 

ергономічні рішення для 

дизайну ландшафтних 

об’єктів.  

ПРН 9. Проєктувати 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, 

пояснювально-

ілюстративні, 

практичні  

 

 

Усне опитування, 

графічний контроль, 

письмовий контроль 

 

ПРН 9.1 Застосовувати 

фактури та текстури 

сучасних матеріалів, 

освітлення для дизайну 

ландшафтних об’єктів.   

ПРН 9.2. Формувати 

садово-паркові об’єкти з 

урахуванням сучасних 

тенденцій, стилізації 

історичних стилів в 

галузі ландшафтного 

дизайну відповідно до 

вимог замовника. 

ПРН 10. Проєктувати 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, 

пояснювально-

ілюстративні, 

практичні  

Усне опитування, 

графічний контроль, 

письмовий контроль 

 

ПРН 10.1. Проєктувати  

квітникові композиції на 

основі схеми 

гармонійного поєднання 

кольорів, сучасних 

технологій і наукових 

методик щодо їх 

підбору, а також вимог 

замовника. 
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4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1.  

 Змістовий модуль 1 Місце ландшафтного дизайну в системі 

формотворення предметно-просторового середовища. Засоби гармонізації 

композиції 

В розрізі модуля передбачено ознайомити здобувачів вищої освіти із 

об’єктами та завданнями ландшафтного дизайну, його місцем у проєктній 

діяльності фахівця садово-паркового господарства. Вивчаються можливості 

формування художнього образу засобами ландшафтного дизайну. Детально 

розглядається використання у ньому засобів гармонізації композиції. Окрема увага 

приділяється формуванню ландшафтних об’єктів та їх складових частин із 

використанням законів пропорційності, понять про масштабність та ергономіку. 

Змістовий модуль 2 Біологічні та екологічні аспекти композиційної 

побудови об’єктів ландшафтного дизайну 

Розглядаються особливості добору рослин для побудови ландшафтних 

композицій відповідно до їх біологічних особливостей та екологічних вимог. 

Детально розглядаються особливості дизайну різних типів квітників. Окрім того, 

акцентовано приділено увагу принципам формування колориту ландшафту з 

урахуванням мінливості декоративних якостей рослин. 

Змістовий модуль 3 Розробка дизайн-концепції ландшафтного об’єкту 

В розрізі модуля вивчаються принципи формування рослинних композицій з 

урахуванням сучасних тенденцій в галузі ландшафтного дизайну, зокрема 

екологічно спрямованих. Розглядаються композиційні особливості історичних 

стилів та їх сучасної інтерпретації. Окрема увага приділена використанню 

освітлення у ландшафтному дизайні. Розглядається порядок складання та 

наповнення дизайн-концепції як поєднання біологічних та композиційних аспектів 

оформлення ландшафтних об’єктів. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 120 17 34 - 69 

Змістовий модуль 1 45 6 12 - 27 

Змістовий модуль 2 30 6 12 - 12 

Змістовий модуль 3 30 5 10 - 15 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
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6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1 Місце ландшафтного дизайну в системі формотворення 

предметно-просторового середовища. Засоби гармонізації композиції. 

Тема 1. Дизайн як засіб 

гармонізації композиції 

ландшафтних об’єктів 

 

1. Місце ландшафтного дизайну в 

ландшафтному проєктуванні 

2. Теорія композиції в ландшафтному 

дизайні 

3. Форма та колір як засоби 

вираження ідейного навантаження у 

дизайні ландшафтних об’єктів 

4. Фактури та текстури елементів 

ландшафтних композицій  

2 

Тема 2. Закони композиції 

та засоби її гармонізації в 

ландшафтному дизайні 

1. Закони композиції та засоби її 

гармонізації як основа ландшафтного 

дизайну.  

2. Симетрія та асиметрія в 

ландшафтному дизайні 

3. Використання метро-ритмічних 

закономірностей в ландшафтому 

дизайні 

4. Нюанс, контраст та тотожність у 

ландшафтному дизайні 

5. Методи пропорціонування та їх 

використання у побудові 

ландшафтних композицій 

6. Масштабність в композиції та 

ергономіка ландшафтних об’єктів 

4 

Змістовий модуль 2 Біологічні та екологічні аспекти композиційної 

побудови об’єктів ландшафтного дизайну 

Тема 3. Фізіономічні 

ознаки деревних рослин як 

основа побудови деревно-

кущових композицій 

1. Форма та розмір як основа для 

побудови структури деревно-кущових 

композицій 

2. Класифікаційні ознаки деревних 

рослин відповідно до їх 

колористичних характеристик та 

сезонної мінливості. 

3. Фактура та текстура деревних 

рослин та особливості їх 

використання в ландшафтному 

дизайні 

 

2 
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Тема 4. Екологічні аспекти 

формування деревних 

рослинних угруповань у 

ландшафтному дизайні 

1. Зимостійкість як основний 

лімітуючий чинник вибору рослин 

для формування ландшафтних 

композицій 

2. Добір рослин відповідно до умов 

освітлення  

3. Вологолюбність та посухостійкість 

– основні аспекти врахування 

ґрунтових умов 

4. Особливості добору рослин для 

умов складного рельєфу  

5. Врахування впливу біотичних 

чинників на стійкість ландшафтних 

композицій  

2 

Тема 5. Біологічні та 

екологічні основи 

побудови квітникових 

композицій 

1. Особливості проєктування різних 

типів квітникових композицій, їх 

композиційне значення 

2. Підбір квітникових рослин за 

формами і розміром, кольором та 

фактурою 

3. Екологічні аспекти формування 

квітників 

2 

Змістовий модуль 3 Розробка дизайн-концепції ландшафтного об’єкту 

Тема 6. Розробка дизайн-

концепції ландшафтного 

об’єкту 

1. Основні поняття та етапи розробки 

дизайн-концепції 

2. Розробка концепту як основи 

дизайн-концепції 

3. Формування стилістичного та 

композиційного рішення, цільового 

колориту в ландшафтному дизайні  

4. Деталізація елементів дизайну 

ландшафтного об’єкту  

3 

Тема 7. Сучасні тенденції 

ландшафтного дизайну  

1. Еко-дизайн як основа сучасного 

дизайну громадських просторів та 

приватних об’єктів. Поняття про 

пермакультурний дизайн. 

2. Рослини в екодизайні – 

композиційні та екологічні аспекти. 

Використання екоматеріалів у 

ландшафтному дизайні. 

3. Сучасна варіація та інтерпретація 

історичних стилів у ландшафтному 

дизайні. 

2 
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7. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Місце ландшафтного дизайну в системі формотворення 

предметно-просторового середовища. Засоби гармонізації композиції. 

Тема 1. Розробка 

формальної композиції 

вхідної зони 

спеціалізованого парку з 

використанням засобів 

втілення художнього 

образу 

 

1. Розробка формального 

композиційного рішення організації 

вхідної зони спеціалізованого парку з 

використанням різних типів форм 

2. Добір кольорів та застосування 

схем їх гармонійного поєднання 

3. Формування фактурного та 

текстурного колажу для деталізації 

композиції  

4 

Тема 2. Використання 

засобів гармонізації 

композиції у дизайні 

ландшафтних об’єктів 

1. Розробка ландшафтних композицій 

із використанням метро-ритмічних 

закономірностей 

2. Деталізація дизайну ландшафтних 

композицій із використанням 

контрасту, ньюансу та тотожності 

8 

Змістовий модуль 2 Біологічні та екологічні аспекти композиційної 

побудови об’єктів ландшафтного дизайну 

Тема 3. Формування  

деревно-кущових 

композицій для різних 

умов мікрорельєфу  

1. Розробка композиційного рішення 

оформлення ділянки  

2. Пластична обробка мікрорельєфу 

3. Добір асортименту деревних рослин  

8 

Тема 4. Розробка 

міксбордеру 

1. Розробка колористичного рішення 

міксбордеру з урахуванням заданого 

виду колірного контрасту та 

емоційного впливу  

2. Вибір квітникових рослин для 

міксбордеру з урахуванням їх сезонної 

мінливості, заданих умов освітлення 

та розробленого композиційного 

рішення 

4 

Змістовий модуль 3 Розробка дизайн-концепції ландшафтного об’єкту 

Тема 5. Розробка 

ландшафтного дизайну 

дитячих майданчиків 

1. Аналіз вихідних даних  

2. Вибір стилістики дизайн-концепції 

та її цільової колористики  

3. Розробка формальної композиції та 

об’ємно-просторової моделі об’єкту 

10 
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4. Добір асортименту рослин 

5. Деталізація та узагальнення 

композиційного рішення 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено. 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

У якості контрольних заходів по дисципліні «Біологічні та композиційні 

основи ландшафтного дизайну» передбачено: 

- поточний контроль – усне опитування та перевірка практичних умінь і 

навичок під час практичних занять; оцінювання письмових та графічних 

практичних робіт та виконання самостійних завдань; тестування на базі платформи 

moodle після вивчення кожного змістовного модуля; 

- підсумковий контроль – екзамен (письмово за екзаменаційними білетами). 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

Змістовий модуль 1  25 11 - 14 

Змістовий модуль 2  25 13 - 12 

Змістовий модуль 3  20 8 - 12 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів  

 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 Місце ландшафтного дизайну в системі 

формотворення предметно-просторового середовища. Засоби 

гармонізації композиції. 

25 

Практичне завдання № 1  Розробка формальної композиції вхідної 

зони спеціалізованого парку (усне опитування, письмова та графічна 

робота)  

5 

Практичне завдання № 2 Використання засобів гармонізації 

композиції у дизайні ландшафтних об’єктів (усне опитування, 

письмова та графічна робота) 

6 

Самостійне завдання № 1 Розробка формальної композиції партеру з 

використанням законів пропорційності  (письмова та графічна робота) 

9 

Модульний контроль ЗМ 1 (тестування на базі платформи moodle) 5 

Змістовий модуль 2 Біологічні та екологічні аспекти 

композиційної побудови  об’єктів ландшафтного дизайну 

25 
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Практичне завдання № 3 Формування деревно-кущових композицій для 

різних умов мікрорельєфу (усне опитування, письмова та графічна 

робота) 

7 

Практичне завдання № 4 Розробка міксбордеру (усне опитування, 

письмова та графічна робота) 

6 

Самостійне завдання № 2 Добір асортименту деревних рослин для 

тематичної ландшафтної композиції (письмова робота) 

7 

Модульний контроль ЗМ 2 (тестування на базі платформи moodle) 5 

Змістовий модуль 3 Розробка дизайн-концепції ландшафтного 

об’єкту 

20 

Практичне завдання № 5 Розробка ландшафтного дизайну дитячих 

майданчиків (усне опитування, письмова та графічна робота) 

8 

Самостійне завдання № 3 Застосування ергономіки в дизайні 

ландшафтних об’єктів (письмова робота) 

7 

Модульний контроль ЗМ 3 (тестування на базі платформи moodle) 5 

Підсумковий контроль – екзамен (письмово) 30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Практичне завдання 3 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, 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 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Богданова Л. О. Конспект лекцій з дисципліни «Композиція» (для 

практичних занять та самостійної роботи студентів 1 курсу спеціальності 191 – 

Архітектура та містобудування. Архітектура) / Л.  О. Богданова, Г. А. Коровкіна; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2017. 115 с. https://eprints.kname.edu.ua/45129/ 

https://eprints.kname.edu.ua/45129/


11 

 

2. Дистанційний курс із дисципліни «Біологічні та композиційні основи  

 

ландшафтного дизайну» у віртуальному освітньому середовищі на платформі 

MOODLE ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2161 

3.  Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійних 

робіт з навчальної дисципліни «Біологічні та композиційні основи ландшафтного 

дизайну» для здобувачів рівня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 206 – 

Садово-паркове господарство денної форми навчання освітньо-професійної 

програми Садово-паркове господарство. URL: https://eprints.kname.edu.ua/61243/  

4. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Біологічні та композиційні основи 

ландшафтного дизайну» для здобувачів рівня вищої освіти «Бакалавр» 

спеціальності 206 – Садово-паркове господарство денної форми навчання освітньо-

професійної програми Садово-паркове господарство.  

URL: https://eprints.kname.edu.ua/61237/  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. Архитектурная композиция садов и парков / под ред. А.  П. Вергунова. М. : 

Стройиздат, 1980. 254 с. URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=16083   

2. Бут Н. К. Сучасні методи використання ландшафтного дизайну в міському 

середовищі. Проблеми розвитку міського середовища. Вип. 4 . С. 3–10. URL: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107491 

3. Колесников А. И. Декоративная дендрология. М. : Гос. изд-во лит-ры по 

строит., арх. и строит. материалам, 1960. 676 с. : ил. 

URL:  http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=170056&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20дендрология  

4.  Крижанівська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну: підручник. Київ: Ліра-

К, 2009. 218 с. URL:  http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=48044. 

5.  Кучерявий В. П. Ландшафтна архітектура. Львів: Новий Світ, 2019. 521 с. 

URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=171297 

6. Михайленко В. Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього 

формотворення): навч. посібник / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. 2-е вид. К. : 

Каравела, 2008. 304 с. (Вища освіта в Україні). URL:  http://koha.kname.edu.ua/cgi-

bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=20416&query_desc=callnum%2Cwrdl%3A%2072.01%20%D0

%9C-69 

7. Олексійченко Н. О., Гатальська Н. В., Подольхова М. О., Мавко М. С. 

Меморіальні парки Києва: монографія. Біла Церква: Пшонківський О. В., 2017. 

336 с. URL: http://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/4811 

8.  Олексійченко Н. О., Мавко М. С., Гатальська Н. В. Колорит паркових 

ландшафтів: теоретичні та прикладні аспекти. Монографія. Біла Церква: ПП 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2161
https://eprints.kname.edu.ua/61243/
https://eprints.kname.edu.ua/61237/
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16083
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16083
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107491
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170056&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20дендрология
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170056&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20дендрология
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48044
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48044
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=171297
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20416&query_desc=callnum%2Cwrdl%3A%2072.01%20%D0%9C-69
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20416&query_desc=callnum%2Cwrdl%3A%2072.01%20%D0%9C-69
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20416&query_desc=callnum%2Cwrdl%3A%2072.01%20%D0%9C-69
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20416&query_desc=callnum%2Cwrdl%3A%2072.01%20%D0%9C-69
http://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/4811
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Пшонківський О. В., 2019. 352 с. 

URL: http://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/6196 

 

 

9. Приходько П. И. Ландшафтная композиция малого сада. К. : Будівельник, 

1976. 83 с. URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=27505 

10. Шевелев И. Ш. Золотое сечение: три взгляда на природу гармонии / 

И. Ш. Шевелев, М. А. Марутаев, И. П. Шмелев. М. : Стройиздат, 1990. 343 с. : 

ил. URL:  http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=76840&query_desc=callnum%2Cwrdl%3A%2072.01%20%D0

%A8%2037 

11. Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция. Geometry of 

design. СПб.: Питер, 2014. 112 с. : ил. URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-

bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118803 

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 
 

Аудиторія № 305/1бмк, оснащена проєкторами і комп’ютерною технікою з 

програмним забезпеченням AutoCAD (ArchiCAD).  

 

 

http://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/6196
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27505
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http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76840&query_desc=callnum%2Cwrdl%3A%2072.01%20%D0%A8%2037
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76840&query_desc=callnum%2Cwrdl%3A%2072.01%20%D0%A8%2037
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