
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. Мета дисципліни 
Мета – ознайомитися з підходами ландшафтної організації громадських 

центрів  та  оволодіти  навичками  формування  їх  території,  а  також  культурно-
просвітницьких закладів, як їх складової. 

Дисципліною передбачено: 
отримати знання щодо: 
• еволюції  формування  громадських  просторів  та  прийоми  їх  ландшафтно-

архітектурної організації; 
• існуючих нормативно-правових документів, які регламентують порядок 

проєктування території громадських центрів та культурно-просвітницьких 
закладів; 

• чинниках,  які  впливають  на  функціонально-планувальну  та  ландшафтно-
архітектурну організацію території громадських центрів та культурно-
просвітницьких закладів. 

Оволодіти навичками: 
• проєктування території громадських просторів та культурно-

просвітницьких закладів; 
• добору асортименту рослин для формування рослинних угрупувань в межах 

громадських просторів та формування елементів квітникового оформлення; 
• застосування малих архітектурних форм для організації комфорту рекреації 

в межах громадських просторів. 
 

2. Міждисциплінарні зв’язки  
 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на знання з дисципліни 
«Моніторинг урбоекосистем». 

 
3. Результати навчання 

 
Програмний 

результат 
навчання 

Методи 
навчання 

Форми 
оцінювання 

Результати навчання за 
дисципліною 

ПРН 16. Розробляти 
проекти  ландшафтної 
організації 
громадських центрів 
та території 
культурно-
просвітницьких 
об'єктів відповідно до 
їхніх типологічних 
ознак та місця в 
композиційній 
структурі міста із 
застосуванням 
прийомів та 
принципів 
озеленення штучних 

Метод частково-
пошуковий, 
дослідницький, 
самостійна 
робота 
 

Поточне 
оцінювання 
включає усне 
опитування; 
перевірку 
письмових та 
графічних робіт, 
виконаних у 
розрізі 
практичних 
занять та 
самостійної 
роботи; 
тестування.  
Підсумковий 
контроль 

ПРН 16.1. Здійснювати 
передпроектні вишукування, 
визначати типологічні ознаки 
культурно-просвітницьких 
об’єктів та їх значення в 
композиційній структурі 
міста. 
ПРН 16.2. Розробляти 
проекти ландшафтної 
організації громадських 
центрів та території 
культурно-просвітницьких 
об'єктів 
ПРН 16.3. Проводити добір 
рослин для формування 
насаджень відповідно до 
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основ,  розраховувати 
допустимі 
навантаження 
відповідно до типу 
штучної основи, 
добирати інженерні 
мережі та обладнання 
для влаштування та 
забезпечення 
функціонування 
об’єкту, проводити 
добір рослин. 

здайснюється у 
формі 
екзаменаційного 
тесту на базі 
платформи 
moodle 

 

функціональних 
особливостей громадських 
центрів та території 
культурно-просвітницьких 
об'єктів. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.1. Типологія громадських центрів та території 
культурно-просвітницьких об'єктів їх значення композиційній структурі 
міста. 

Модулем  передбачено  ознайомлення  з  типологічними  ознаками  території 
громадських центрів; окреслення їх місця в композиційній структурі міста. 
Акцентовано приділено увагу історичним аспектам та сучасним тенденціям 
ландшафтної організації громадських центрів та культурно-просвітницьких 
закладів 

Змістовий модуль 1.2. Композиційні основи формування простору 
громадських центрів та території культурно-просвітницьких об'єктів. 

Даний модуль знайомить з особливостями функціонального наповнення 
громадського  простору  та  його  впливу  на  ландшафтну  організацію  території. 
Окремо розглядаються нормативно-правові аспекти формування території 
громадських центрів. 

Змістовий  модуль  1.3.  Добір  асортименту  для  формування  насаджень 
відповідно до функціональних особливостей громадських центрів та 
території культурно-просвітницьких об'єктів. 

В  розрізі  модуля  розглядаються  основні  принципи,  підходи  та  прийоми 
формування насаджень на території громадських просторів. Акцентовано 
приділяється увага приділяється добору асортименту рослин для озеленення 
громадських просторів. 

 
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 1.1. 
Типологія громадських центрів та 
території культурно-просвітницьких 
об'єктів їх значення композиційній 
структурі міста. 

60 10 12 - 36 

Змістовий модуль 1.2. 60 14 12 - 36 
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Композиційні основи формування 
простору громадських центрів та 
території культурно-просвітницьких 
об'єктів 
Змістовий модуль 1.3. 
Добір асортименту для формування 
насаджень відповідно до 
функціональних особливостей 
громадських центрів та території 
культурно-просвітницьких об’єктів 

45 8 10 - 25 

Підсумковий контроль 15   - 15 
 

6. Теми лекцій  
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд. год. 

Модуль 1.  
Змістовий модуль 1 

1.1. Громадський центр 
– історичні аспекти 
формування, 
просторова організація 
та типологічні ознаки 

1.  Історичні аспекти та еволюція 
формування громадських центрів 
2.  Громадські центри міст – призначення, 
типологія та основні компоненти 

4 

1.2. Спеціалізовані 
громадські центри 

1. Типологія спеціалізованих 
громадських центрів 
2. Андміністративно-ділові громадські 

центри 
3. Культурно-просвітниціні громадські 

центри 
4. Торгівельно-розважальні центри 
5. Лікувально-оздоровчі та спортивні 

центри 

4 

1.3. Громадські центри 
в композиційній 
структурі міста 

1.  Композиційна структура міста – рівні 
та місце громадських центрів 
2. Композиційні прийоми організації 
території громадських центрів 

2 

Змістовий модуль 2 
2.1. Функціональне 
наповнення та 
організація пішохідного 
руху в межах 
громадських центрів 

1. Загальні нормативно-правові аспекти 
формування громадських центрів 
2. Пішохідний рух як засіб формування 
громадських просторів 

2 

2.2. Формування 
громадського простору 
в контексті 

1. Міський контекст, як основа визначення 
напрямів формування громадських просторів 
2. Формування «сітки атрактивності» 

2 
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кумулятивного 
розвитку міста 
 
2.3. Територіальна 
організація 
громадських просторів 

1. Вимоги до територіальної організації 
громадських просторів та засоби їх 
реалізації 
2. Сучасний досвід організації 
громадських просторів 
3.  Формування територій ТРЦ 

2 

2.4. Формування та 
розкриття «об’єктів-
перформансів» 
громадського простору 

1. Громадський простір як «об’єкт-
перформанс» 
2. Прийоми атрактивного просторового 
розкриття громадських просторів 

4 

2.5. Принципи, 
підходи та прийоми 
реконструкції 
історичних 
громадських центрів 

1. Загальні принципи реконструкції 
території історичного громадського 
центру 
2. Спеціальні принципи реконструкції 
території історичного громадського 
центру 

4 

Змістовий модуль 3.  
3.1. Основні принципи, 
підходи та прийоми 
формування насаджень 
на території 
громадських просторів 

1. Загальні принципи формування 
насаджень 
2. Прийоми організації насаджень 
відповідно до особливостей громадського 
простору. 

4 

3.2. Досвід формування 
насаджень в межах 
громадських просторів 

1. Відновлення історичних насаджень 
2. Сучасні тенденції озеленення 
громадських просторів 

2 

3.4. Елементи 
квітникового 
оформлення 
громадських просторів 

1. Історичні аспекти використання 
елементів квітникового оформлення в 
межах громадських просторів 
2. Сучасні підходи до квітникового 
оформлення громадських просторів 
3. Особливості добору асортименту 
рослин 

2 

 
7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. 
годин 

Модуль 1  
Змістовий модуль 1 

1.1 Аналіз історичних 
аспектів формування та 
розвитку загальноміського 

1. Розподілити квіткові культури 
захищеного ґрунту за 
господарським призначенням 

2 
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центру міста 2. Розглянути  класифікацію  рослин 
за життєвими формами. Привести 
приклади видів з різних 
таксономічних груп. 
3. Зробити підбір по п’ять видів 
красивоквітучих і декоративно-
листяних рослин для озеленення 
службових приміщень. 

1.2. Аналіз функціональних 
особливостей та 
ландшафтно-просторової 
організації території 

1. Визначити функціональне 
наповнення загальноміського 
громадського центру міста. 
2. Проаналізувати ландшафтно-
просторову організацію території 
громадського центру. 

2 

Змістовий модуль 2 
2.1. Аналіз вихідних даних 
щодо території проєктування 
громадського простору 

1. Проаналізувати  вихідні  дані  та 
завдання  на  проєктування  території 
громадського простору. 
2. Проаналізувати містобудівельну 
ситуацію, генеральний план міста та 
існуючі планувальні обмеження 
об’єкту проєктування. 
3. Сформувати мету та основні 
завдання, на які спрямовано 
створення громадського простору. 

2 

2.2. Функціональне 
наповнення території 
громадського центру 

1. Визначити функціональне 
наповнення загальноміського 
громадського центру міста. 
2. Розробити схему транспортного 
сполучення та пішохідного руху. 

2 

Змістовий модуль 3  
3.1. Розробка просторової 
організації території 
громадського центру 

1. Організація архітектурно-
планувальної структури території. 
2. Проєктування композиції 
насаджень. 
3. Оформлення графічної частини. 

2 

Тема 1.3.2. 
Вивчення декоративних 
сортів злакових культур 

1. Вивчити різновиди злакових 
рослин за сортами та особливостями 
вирощування. 
2. Вивчити засухостійкі злакові 
рослини і описати їх за 
біологічними властивостями. 
3. Використання злакових рослин в 
озелененні. 

2 

 



8 
 

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); 
письмовий контроль (виконання письмових 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  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. 
МОДУЛЬ 1 100   
Змістовий модуль 1.1 25 20 5 
Змістовий модуль 1.2  25 15 10 
Змістовий модуль 1.3  20 10 10 
Підсумковий контроль 30 - - 

 
Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю  
Розподіл 

балів* 
Змістовий модуль 1.1 25 

Практичне завдання 1.1. «Аналіз історичних аспектів формування та 
розвитку загальноміського центру міста» (письмова та графічна 
робота на листі формату А2-А1) 

10 

Практичне завдання 1.2. «Аналіз функціональних особливостей та 
ландшафтно-просторової організації території» (письмова та графічна 
робота на листі формату А2-А1) 

10 

Модульний тест ЗМ 1 5 
Змістовий модуль 1.2 25 

Практичне завдання 2.1. «Аналіз вихідних даних щодо території 
проєктування громадського простору» (письмова робота) 

7 

Практичне завдання 2.2. «Функціональне наповнення території 
громадського центру» (письмова та графічна робота на листі формату 

8 



9 
 

А2-А1) 
Завдання до самостійної роботи 2.1. «Аналіз вихідних даних об’єкту 
проєктування» (письмова робота) 

5 

Модульний тест ЗМ 2 5 
Змістовий модуль 1.3 20 

Практичне завдання 3.1. «Розробка просторової організації території 
громадського центру» (письмова та графічна робота) 

2 

Завдання до самостійної роботи 231. «Добір асортименту для 
ландшафтної організації громадського прос» (письмова та графічна 
робота) 

3 

Модульний тест ЗМ 3. 5 
Підсумковий контроль – диференційований залік 30 

Підсумковий тест 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 
 

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=1612  

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. Лещенко Н. А. Вплив контекстів на формування та розвиток міського 
архітектурного  середовища.  Сучасні  проблеми  архітектури  та  містобудування: 
наук. – техн. збірник. Київ, 2016. Вип. 43. С. 186  – 190. ISSN 2077-3455. Режим 
доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=
10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA
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=&2_S21STR=Spam_2016_43(1)__29 
2. Черкес Б. С. Проблема ідентичності в процесі формування 

центральних  громадських  просторів  у  Львові /  Б.  С. Черкес // Вісн.  Нац.  ун-ту 
"Львів. політехніка". - 2006. - № 568. - С. 3-11. Режим доступу: 
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30079. 

3. Посацький  Б.  С.  Основи  урбаністики. Територіальне  і  просторове 
планування  :  навч.  посібник.  –  2-ге  вид.,  доп.  –  Львів:  Видавництво  Львівської 
політехніки. 2011. – 368 с. 

4. Петришин  Г.  П.  Містобудівне  проектування.  Частина  І:  Місто  як 
об’єкт  проектування  :  навч. посібник  /  Г.  П.  Петришин,  Б.  С.  Пасацький,  Ю.  В. 
Криворучко та ін.; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Пасацького, Ю. В. Ідак. – Львів: 
Видавництво Львівської політехніки , 2016. – 328 с. 

5. Петришин Г. П. Містобудівне проектування. Частина ІІ: 
Проектування структурних елементів міста : навч. посібник / Г. П. Петришин; за 
ред. Г. П. Петришин, Б. С. Пасацького, Ю. В. Ідак. – Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2017. – 288 с. 

6. Leshchenko N. New buildings in the historical urban environment. Architectural 
Studies. Lviv, 2018. Vol. 4, No 1. P. 45 – 52. Режим доступу: 
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44862 

7. Лещенко Н. А. Збереження «духу місця» при ревалоризації забудови 
історичного  малого  міста.  Вісник  Одеської  державної  академії  будівництва  та 
архітектури.  Одеса,  2017.  Вип.  67.  С.  8  –  12.  Пежим  доступу:  http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=
10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA
=&2_S21STR=Vodaba_2017_67_4 

 
Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

 

Обладнання: аудиторії, оснащені проекторами і комп’ютерами. 
Устаткування: зразки рослин. 
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