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1. Мета дисципліни 
 
Мата  –  формування  теоретичної  бази  та  практичних  навичок  виявлення  та 

формування  естетичних  якостей,  а  також  інформаційної  структури  паркового 
середовища. 

У процесі вивчення дисципліни студент може узнати: 
- методологічні підходи дослідження естетичних якостей паркового 

середовища; 
- методи оцінювання естетичних якостей морфологічних ознак матеріальних 

компонентів паркової території, а також їх інформативність з урахуванням 
процесу сприйняття людиною; 

-  особливості  впливу  соціокультурного  чинника  на  формування  естетичних 
преференцій та ідентифікацію функціональних ознак паркового середовища; 

-  методи  формування  інформаційної  структури  паркового  середовища  як 
складової процесу ландшафтного проєктування. 

Завданнями практичних занять є: 
- отримання навичок застосування сучасних методів дослідження естетичних 

якостей паркового середовища; 
- закріплення теоретичних знань та отримати практичний досвід формування 

інформаційної структури паркового середовища;  
- отримання практичного досвіду добору рослин для підкреслення 

ідеологічно-інформаційної складової паркового середовища. 
 

2. Міждисциплінарні зв’язки  
 

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

 
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-

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

Графічний контроль; 
письмовий контроль;   
тестування у 
віртуальному 
освітньому середовищі 
на платформі MOODLE 

 

ПРН 17.1 На основі 
наукових досліджень 
здійснювати 
передпроектні 
вишукування на 
території історичних 
парків і об'єктів 
культурної спадщини; 
ПРН 17.2 Проектувати 
заходи з відновлення та 
реставрації історичних 
парків на основі 
сучасних 
методологічних 
підходів;  
ПРН 17.3 
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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. 

Організовувати роботи 
науково-дослідної та 
проектної 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; 
письмовий 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. 
 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Комунікативне значення паркового середовища як 

естетичного об’єкту. 
В розрізі модуля окреслюється понятійно-термінологічний апарат, 

розглядаються витоки формування понять про естетику та взаємозв’язок з 
природним оточенням. Розглядається комунікативно-інформаційне значення 
паркового  середовища  як  естетичного  об’єкту  та  його  вплив  на  формування 
естетичних поглядів суспільства.  

Змістовий модуль 2. Методичні аспекти виявлення інформативних 
якостей  морфологічних  особливостей  матеріальних  компонентів  паркової 
території. 
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В розрізі модуля вивчаються методологічні питання виявлення естетичних та 
інформативних якостей паркового середовища, його філософський, ідеологічний 
та символічних контекст. Розглядаються об’єктно-, суб’єктно-, та суб’єктно-
об’єктно-орієновані підходи, теорії методи виявлення та формування естетичних 
якостей паркового середовища. 

Змістовий модуль 3. Концептуально-методологічні засади проєктування 
паркових об’єктів відповідно до потенційних функцій об’єкту. 

Розглядається питання застосування при проєктуванні ландшафтних об’єктів 
інформаційної складової, як основи формування його матеріальних компонентів. 
Окреслюється послідовність формування інформаційної структури парку 
відповідно до його функціонального наповнення та ідейного навантаження. 

 
5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 
Модуль 1 (1 семестр) 180 34 34  112 
Змістовий модуль 1 45 10 10 - 25 
Змістовий модуль 2  60 14 12 - 34 
Змістовий модуль 3  60 10 12 - 38 
Підсумковий контроль 15    15 

 
6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. 
годин 

Змістовий модуль 1 
1.1. Комунікативно-
інформаційне значення 
паркового середовища як 
естетичного об’єкту  

1. Витоки формування понять про 
естетику та взаємозв’язок з природним 
оточенням 
2. Естетичні якості паркового 
середовища та естетичне сприйняття 
3. Інформаційне значення паркового 
середовища як об’єкту комунікації 

4 

1.2. Семіотичний аналіз 
паркового середовища 

1. Поняття  семіотики,  складові  та  їх 
значення 
2. Символіка  ліній,  форм,  кольорів  та 
їх психоемоційне сприйняття 
3. Структура знакової системи 
паркового середовища 

4 

1.3. Інформаційне 
значення архітектурних та 

1. Інформаційне значення 
композиційно-просторової організації 

2 
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рослинних компонентів 
паркового середовища 

архітектурних елементів паркового 
середовища 
2. Архітектурно-композиційне та 

символічне значення рослин у 
формуванні образної системи парків 
Змістовий модуль 2 

2.1. Об’єктно-орієнтовані 
підходи та методи 
дослідження естетичних 
якостей предметно-
просторового середовища 

1. Покомпонентний підхід 
2. Пейзажно-композиційний підхід 
3. Вимірювально-інформаційний 
підхід 
4. Нормативно-ціннісний підхід 
5. Функціональний підхід 

2 

2.2. Суб’єктно-
орієнтовані підходи та 
методи дослідження 
естетичних якостей 
предметно-просторового 
середовища 

1. Когнітивний підхід 
2. Феноменологічний підхід 
3. Асоціація  як  основа  дослідження  та 
формування естетичних якостей 
об’єктів 

4 

2.3. Суб’єктно-об’єктні 
орієнтовані підходи та 
методи дослідження 
естетичних якостей 
предметно-просторового 
середовища 

1. Еволюційні теорії та підходи 
2. Інформаційно-пізнавальні теорії та 
підходи 
3. Експериментальні підходи 

2 

2.4. Методологічні 
парадигми виявлення 
естетичних якостей 
об’єктів та методи їх 
дослідження 

1. Методологічні парадигми виявлення 
естетичних якостей об’єкт у 
2. Методи та способи виявлення 
естетичних якостей 

4 

2.5. Дослідження 
естетичної  привабливості, 
як інструмент виявлення 
задоволеності парковим 
середовищем 

1. Потреби людини в межах 
паркового  середовища  та  їх  зв’язок  із 
функцією об’єкту 
2. Аналіз естетичних преференцій в 
контексті визначення задоволеності 
парковим середовищем 

2 

Змістовий модуль 3 
3.1. Концепція 
проєктування парків 
культурно-просвітницької 
групи 

1. Формування інформаційної 
структури 
2. Добір засобів матеріалізації 
інформаційної структури 
3. Побудова ідеалізованої моделі та 
аналіз її інформативності 

4 

3.2. Концепція 
проєктування парків 

1. Визначення потреб потенційних 
рекреантів та формування 

4 
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оздоровчої групи функціонального сценарію 
2. Організація композиційної 
структури паркового середовища 
3. Аналіз мінливості паркового 
середовища та впливу на комфорт 
рекреації 
4. Підходи до формування середовища 
з комбінуванням культурно-
просвітницької та оздоровчої функцій 

3.3. Науково-методичні 
основи формування 
колориту ландшафту 

1. Використання впливу кольору в 
ландшафтномў проєктуванні 
2. Моделювання колориту паркового 
середовища 
3.  Особливості  формування  колориту 
ландшафту при реконструкції об’єкта 

2 

 
7. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд. годин 

Змістовий модуль 1. 
1.1. Аналіз 
інформаційного 
повідомлення, 
закладеного у парковий 
об’єкт 

1. Проаналізувати  особливості  парку, 
наданого  у  завданні  та  сформулювати 
основне інформаційне, а також 
окреслити інформаційне значення 
окремих матеріальних компонентів 
паркового середовища 

2. Дібрати слова-асоціати, лінії-
вектори та / або прості геометричні 
форми, а також кольори, які найповніше 
характеризують парковий об’єкт. 

3. Здійснити аналіз відповідності 
представлених асоціацій конкретному 
парковому об’єкту. 

2 

1.2. Аналіз 
матеріальних 
компонентів паркового 
середовища, як засобів 
вираження ідейного 
навантаження 

1. Проаналізувати особливості парку, 
наданого у завданні та визначити серед 
матеріальних компонентів паркового 
середовища прямі та опосередковані 
засоби вираження ідейного 
навантаження. 
2. Визначити засоби гармонізації 
композиції, які використані для 
вираження ідейного навантаження та 
підвищення його інформативності. 
3. Визначити рівні семіотичних одиниць 

8 
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сприйняття, на які спираються 
матеріальні компоненти  інформаційної 
структури об’єкту. 

Змістовий модуль 2 
2.1. Розробка 
семантичної 
диференціальної шкали 
для оцінювання 
інформативних якостей 
та емоційного 
сприйняття паркового 
середовища 

1. Дібрати фото пейзажей парку для 
проведення опитування. 
2. Проаналізувати особливості парку, 
наданого у завданні та дібрати слова 
антоніми,  які  можуть  охарактеризувати 
ідейне навантаження, інформаційне 
повідомлення та емоційний вплив. 
3. Розробити семантичну 
диференціальну шкалу. 

4 

2.2. Розробка 
інформаційної 
структури саду 

1. Розробка змісту інформаційного 
повідомлення. 
2. Визначення функціонального 
призначення парку відповідно до 
інформаційного повідомлення. 
3. Розробка знакової системи паркового 
середовища.  

8 

Змістовий модуль 3. 
3.1. Побудова 
формалізованої моделі 
саду 

1. Визначення  та  добір  композиційних 
засобів відтворення образної системи. 
2. Розробка композиційної структури. 
3. Оформлення графічної частини. 

6 

3.2.  Добір  матеріальних 
компонентів, які за 
своїми  морфологічними 
ознаками відповідають 
якісним 
характеристикам 
ідеалізованої моделі 

1. Добір штучних компонентів 
паркового середовища. 
2. Добір асортименту рослин. 
3. Оформлення графічної частини. 

6 

 
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); 
письмовий контроль (виконання письмових завдань за тематикою змістових 
модулів в ході практичних занять та самостійної роботи); тестування у 
віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE; 
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-  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  іспиту. 
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  25 15 10 
Змістовий модуль 1.3  25 15 10 
Підсумковий контроль 30 - - 

 
Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 
Змістовий модуль 1.1 20 

Практичне завдання 1.1. «Аналіз інформаційного повідомлення, 
закладеного у парковий об’єкт» 

5 

Практичне завдання 1.2. «Аналіз матеріальних компонентів 
паркового середовища, як засобів вираження ідейного навантаження» 

10 

Модульний тест ЗМ 1 5 
Змістовий модуль 1.2 25 

Практичне завдання 2.1. «Розробка семантичної диференціальної 
шкали до парку» 

5 

Практичне завдання 2.2. «Розробка інформаційної структури саду» 10 
Завдання до самостійної роботи 2.1. «Добір матеріалів щодо 
означуваного в образній системі саду» 

5 

Модульний тест ЗМ 2 5 
Змістовий модуль 1.3 25 

Практичне завдання 3.1. «Побудова формалізованої моделі саду» 6 
Практичне завдання 3.2  «Добір матеріальних компонентів, які  за 
своїми морфологічними ознаками відповідають якісним 
характеристикам ідеалізованої моделі» 

7 

Завдання  до  самостійної  роботи  3.1.  «Добір  малих  архітектурних 
форм та декоративних елементів» 

8 

Модульний тест 5 
Підсумковий контроль – екзамен 30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
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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 
 

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. Гатальська Н.В. Композиційне та ідеологічне значення об’єктів 
культурної  спадщини  в  парковому  середовищі.  Науковий  вісник  Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. Серія Лісове і садово-
паркове господарство. 2017. Вип. 278. С. 168-186. Режим доступу: 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo/article/view/11385 

2. Олексійченко Н. О. Гатальська Н. В. Покомпонентний підхід дослідження 
естетики  ландшафту.  Біоресурси  і  природокористування.  2017.  Т. 9,  № 5-6.  С.  
131-140. Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bio/article/view/9610 

3. Гатальська Н.В. Естетичне сприйняття композиційної структури 
паркового  середовища.  Сучасні  проблеми  архітектури  та  містобудування: наук.-
тех. збірник КНУБА. 2019. Вип. 55. С. 42–60. Режим доступу: 
http://archinform.knuba.edu.ua/article/view/199159 

4. Лінда С. М. Структура «архітектурного знака» та «архітектурного тексту» 
в  суміотичному  аналізі  об’єктів  історизму.  Вісник  Національного  університету 
«Львівська  політехніка».  –  2012.  –  №  728  :  Архітектура.  –  С.  14-25.  Режим 
доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/15577/1/4-14-25.pdf 

5. Олексійченко Н. О. Гатальська Н. В. Особливості впливу середовища на 
оцінювання  естетичних  якостей  паркових  пейзажів:  теоретичні  та  прикладні 
аспекти. Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2018. Вип. 17. С. 72–84. 
Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
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bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF
=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FIL
A=&2_S21STR=Nplanu_2018_17_10 

6. Гатальська Н. В. Меморіальні парки воєнної тематики в культурно-
історичному,  рекреаційному  та  ідеологічному  контексті  (на  прикладі  м.  Києва). 
Наукові  доповіді  НУБіП  України.  Електронний  журнал.  2017.  № 4  (68).  Режим 
доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/9124. 

7. Гатальська Н. В. Ландшафтнотерапевтичні методи та перспективи їх 
використання  під  час  реконструкції  парків  (на  прикладі  парку  ім. О. Пушкіна  в 
м. Києві). Лісове і садово-паркове господарство. Електронний журнал. 2017. 
№ 11. Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/8806. 

8. Barabanov  A.  2002.  Man  and  Architecture:  Semantics  of  Relations.  Cloud-
Cuckoo-Land, 7(1). Available: http://www.cloud-
cuckoo.net/openarchive/wolke/rus/Themen/021/Barabanov/Barabanov.htm. 

9. Gatalska N. The communicational and informational value of park environment 
as  an  aesthetic  object  and  its  impact  on  the  aesthetic  view  formation  of  the  society. 
FORESTRY IDEAS, 2018, vol. 24, No 1 (55): P. 85–100. Режим доступу: 
http://oaji.net/articles/2019/6191-1551630549.pdf 

10. Oleksiichenko N. Gatalska N. Methodological approaches to assess the 
aesthetics of park environment. FORESTRY IDEAS, 2018, Vol. 24, No 2 (56): P. 141–
162. Режим доступу: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20193251822 

11. Oleksiichenko  N.  Gatalska  N.,  Mavko  M.,  Ostapchuk O.  The  role  of  woody 
plants in the formation of figurative and symbolic structure of memorial parks. 
Scientific  Journal  of  Latvia  University  of  Life  Sciences  and  Technologies  Landscape 
Architecture and Art. 2019. Vol. 14, No 14. P. 78–88. Режим доступу: 
https://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/2019/LLU_Landscape_Architect
_Art_Vol_14_2019-78-88.pdf 

 
Обладнання, устаткування, програмні продукти 

 

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