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1. Мета дисципліни 
Мета  –  оволодіти  навичками  оформлення  та  засвоїти  правила  виконання 

ландшафтних креслень з використанням графічних засобів образотворчого 
мистецтва та відповідно до діючих вимог.  

У процесі вивчення дисципліни студент може ознайомитися та засвоїти: 
- графічні прийоми оформлення ландшафтних креслень; 
- діючі стандарти оформлення демонстративної ,проектної та робочої 

документації, а також графічні техніки оформлення ландшафтного проєкту; 
- вимоги, які висуваються до оформлення ландшафтних креслень та основні 

методи їх виконання; 
- правила побудови шрифтів при оформленні ландшафтних проєктів; 
- особливості  формування  ландшафтних  проєктів  залежно  від  їх  цільового 

призначення та концепції проектних рішень. 
Завданнями практичних занять є: 
- навчитися класифікувати документи графічної частини ландшафтних 

проєктів залежно від призначення; 
- використовувати існуючі нормативи виконання креслень, а також 

графічними прийомами та техніками архітектурної графіки для оформлення 
ландшафтних проектів; 

- ідентифікувати рослини та рослинні угруповання, аналізувати їхні 
морфологічні особливості та знаходити графічні засоби їх зображення; 

- володіти  методами  спостереження  та  опису  рослин  та  їх  угруповань  для 
виявлення характерних особливостей їх морфологічних ознак, які доцільно 
відтворити при їх стилізації при оформленні ландшафтних проєктів; 

- навчитися добирати та застосовувати шрифти, залежно від виду креслення, 
призначення та стилістичних особливостей проєктних рішень; 

- використовувати закони композиції при компонуванні зображень (планів, 
схем, розрізів, перспективних побудов) і написів на форматі листа креслення; 

- застосовувати графічні прийоми для відтворення ідейного змісту 
концептуальних рішень в оформленні ландшафтних проєктів; 

- навчитися  вести  самостійний  творчий  пошук  та  оцінювати  ефективність 
прийомів і засобів формування ландшафтного середовища на конкретних 
прикладах  для  найкращого  вираження  основного  змісту  композицій  графічними 
засобами. 

 
2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення  цієї  дисципліни  безпосередньо  спирається  на  такі  дисципліни: 
«Рисунок та техніка акварелі», «Ландшафтознавство та основи екології» та 
передує вивченню дисципліни «Основи ландшафтного проектування» та курсовій 
роботі «Основи ландшафтного проектування». 

 
3. Результати навчання 

 
Програмний 

результат навчання 
Методи навчання 

Форми 
оцінювання 

Результати навчання 
за дисципліною 
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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, 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 5.1. Ідентифікувати 
рослини та рослинні 
угруповання, 
аналізувати їхні 
морфологічні 
особливості та 
знаходити графічні 
засоби їх зображення. 
ПРН 5.2. Володіти 
методами 
спостереження та опису 
рослин та їх угруповань 
для виявлення 
характерних 
особливостей їх 
морфологічних ознак, 
які доцільно відтворити 
при їх стилізації при 
оформленні 
ландшафтних проєктів. 

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 

Графічний 
контроль; 
тестування у 
віртуальному 
освітньому 
середовищі на 
платформі 
MOODLE 

ПРН 9.1. Добирати 
графічні засоби та 
здійснювати 
оформлення креслень 
ландшафтних проєктів 
відповідно до 
особливостей проєктних 
рішень та вимог 
замовника. 
ПРН 9.2. Удосконалити 
навички абстрактного 
мислення для 
проєктування та 
формування відповідно 
до сучасних наукових 
методик і вимог 
замовника 

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 

Графічний 
контроль; 
тестування у 
віртуальному 
освітньому 
середовищі на 
платформі 
MOODLE 

ПРН 10.1. Добирати 
графічні засоби та 
здійснювати 
оформлення елементів 
квітникового 
оформлення відповідно 
до особливостей 
проєктних рішень. 
ПРН 10.2. Здійснювати 
оформлення 
демонстраційних 
креслень відповідно до 
вимог замовника. 
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4. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. Ландшафтна графіка 

 
Змістовий модуль 1. Ландшафтна графіка – прийоми та техніки 

Розглядаються основні прийоми та техніки, які можуть бути застосовані при 
оформленні  проєктних  рішень  ландшафтної  організації  територій.  Вивчаються 
методи побудови перспективних зображень ландшафтних об’єктів, графічні 
засоби їх світлотіньового моделювання. 
Змістовий модуль 2. Графічне оформлення демонстративних креслень 

Визначаються основні підходи та методи оформлення демонстративних 
креслень, орієнтованих на презентацію проєктних рішень широкому загалу. 
Розглядаються питання вибору засобів виразності для вираження ідеї проєктних 
рішень,  стилістики  об’єкту  проєктування,  призначення  креслення.  Акцентовано 
приділяється  увага  формуванню  шрифтової  композиції  ландшафтних  креслень, 
правилам добору шрифтів та композиційним засобам їх гармонізації. 
Змістовий модуль 3. Нормативно-правові засади оформлення проектної 
документації 

Висвітлюються вимоги, які висуваються до оформлення ландшафтних 
креслень, як складової містобудівної документації. Розглядаються основні 
нормативно-правові документи, а також рекомендації щодо оформлення 
ландшафтних креслень. 
 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ  120 17 34 - 73 
Змістовий модуль 1  30 6 8 - 16 
Змістовий модуль 2  45 6 12 - 27 
Змістовий модуль 3  30 5 14 - 11 
Підсумковий контроль 15    15 
 

6. Теми лекцій  
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. 
годин 

Змістовий модуль 1  
1.1. Засоби 
зображення та види 
ландшафтної графіки 

1. Ландшафтна графіка – історія формування 
та роль у проєктній діяльності 
2. Засоби та техніки ландшафтної графіки 
3. Види ландшафтної графіки 

2 

1.2. Графічні методи 
зображення рослин 

1. Фізіономічні  ознаки  рослин  та  способи  їх 
зображення 
2. Поняття  стилізації.  Принципи  та  методи 
створення стилізованих зображень 

2 
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3. Стилізація за заданими характеристиками 
1.3. Поняття 
композиції та засоби 
її гармонізації 

1. Поняття композиції, основні види 
композиції 
2. Засоби гармонізації композиції 
3. Колірний контраст 
4. Композиція ландшафтного креслення 

2 

Змістовий модуль 2  
2.1. Ландшафтне 
креслення як засіб 
вираження ідеї 
проєкту 

1. Значення та особливості відтворення 
перспективи при зображенні ландшафтних 
композицій 
2. Методи побудови перспективи та етапи 
побудови світлотіні та засоби передачі 
світлотіньових характеристик 

2 

2.2. Шрифтова 
композиція. Шрифт, як 
невід’ємний елемент 
графічної мови 

1. Загальні  принципи  побудови  і  взаємного 
розташування написів, літер та шрифту 
2. Історія формування та розвитку мистецтва 
шрифтів 
3. Логічний зв'язок між змістом слова і 
формою його написання  

2 

2.3. Синтез мистецтв в 
оформленні 
ландшафтних креслень 

1. Синтез та еклектика в мистецтві 
2. Основні  техніки  оформлення  креслень 
ландшафтного проєкту  
3. Добір техніки і шрифту для 
оформлення ландшафтних проектів з 
використанням історико-архітектурних 
стилів 

2 

Змістовий модуль 3  
3.1. Основні вимоги 
оформлення 
ландшафтних креслень 

1. Нормативно-правові аспекти оформлення 
ландшафтних проєктів  
2. Графічні позначення ландшафтних 
креслень 

2 

3.2. Склад та зміст 
проєктної 
документації 

1. Нормативні  аспекти  підготовки  проєктної 
документації 
2. Склад графічної частини проєкту 

3 

 
7. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. 
годин 

Змістовий модуль 1 
1.1. Графічне зображення 
фрагменту плану 
ландшафтного об’єкту в 
лінійній та тоновій графіці 

1. Зображення фрагменту плану в 
лінійній графіці 
2. Зображення фрагменту плану в 
тоновій або монохромній графіці 

4 
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1.2. Стилізація деревних 
рослин 

1. Аналіз морфологічних 
особливостей рослин 
2. Вибір методу стилізації та техніки 
зображення, розробка фор-ескізів 
3. Формування композиції на листі 
4. Детальне опрацювання зображень 

4 

Змістовий модуль 2 
2.1. Створення 
перспективного зображення 
методом перспективної 
сітки 

1. Побудова попереднього плану 
перспективи 
2. Побудова перспективної сітки 
3. Колірне моделювання 
світлотіньових особливостей 
перспективного зображення  

6 

2.2. Клаузура історичного 
парку 

1. Аналіз особливостей графічного 
зображення ландшафтних об’єктів 
історико-архітектурного періоду 
2. Добір техніки, колориту, шрифтової 
композиції для оформлення 
3. Розробка композиції креслення, 
створення фор-ескізів 
4. Організація композиції на листі 
5. Оформлення 

6 

Змістовий модуль 3 
3.2. Виконання плану та 
розрізу паркової алеї 

1. Добір техніки, колориту, шрифтової 
композиції для оформлення 
2. Розробка композиції креслення, 
створення фор-ескізів 
3. Формування композиції на листі 
4. Оформлення графічних елементів 
5. Нанесення текстових елементів 

6 

3.3. Оформлення ескізу 
ландшафтного проєкту  

1. Аналіз композиційних 
особливостей ландшафтного об’єкту 
та вимог до оформлення 
ландшафтних креслень 
2. Добір техніки, колориту, шрифтової 
композиції для оформлення 
3. Розробка композиції креслення, 
створення фор-ескізів 
4. Оформлення 

8 

 
8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено навчальним планом 
 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
Основними методами контролю є: 
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- 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 
диференційованого заліку. 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 теор. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1  100 45 40 - 15 
Змістовий модуль 1 20 5 10 - 5 
Змістовий модуль 2 25 5 15 - 5 
Змістовий модуль 3 25 5 15 - 5 
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. «Графічне зображення фрагменту плану 
ланадшафтного об’єкту в лінійній та тоновій» (графічні роботи 
на листах формату А-3) 

5 

Практичне завдання 1.2. «Стилізація деревних рослин» 
(графічна робота на листі формату А-3) 

5 

Завдання до самостійної роботи № 1.1. «Організація формальної 
композиції з простих пласких геометричних тіл» (графічна 
робота на листі формату А-3) 

5 

Модульний тест 5 
Змістовий модуль 2 25 

Практичне завдання 2.1. «Створення перспективного 
зображення методом перспективної сітки» 
(графічна робота на листі формату А-3) 

7 

Практичне завдання 2.1. «Клаузура історичного парку» 
(графічна робота на листі формату А-2) 

8 

Завдання до самостійної роботи № 2.1. «Підготовка матеріалів 
для клаузури історичного парку» 

5 

Модульний тест 5 
Змістовий модуль 3 25 

Практичне завдання 3.1. «Виконання плану та розрізу паркової 5 
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алеї» (графічна робота на листі формату А-3) 
Практичне завдання 3.2. «Оформлення ескізу ландшафтного 
проєкту» (графічна робота на листі формату А-2) 

10 

Завдання до самостійної роботи № 3.1. «Оформлення титульних 
листів для альбому робіт з дисципліни «Ландшафтна графіка» 
(графічні роботи на листах формату А-3) 

5 

Модульний тест 5 
Підсумковий контроль – диф. залік 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=1614 

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 
1. ДСТУ Б А.2.4.-2:2009. Умовні познаки і графічні зображення генеральних 

планів та споруд транспорту. 
2. ДСТУ Б А.2.4.-7:2009. Правила виконання архітектурно-будівельних 

робочих креслень. 
3. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. Основні вимоги до проектної та робочої 

документації. 
4. ДСТУ ГОСТ 2.001:2006.  Єдина  система  Конструкторської  документації. 

Загальні положення. 
5. ДСТУ ISO 128-24:2005. Кресленики технічні. Загальні принципи 

оформлення. Частина 24. Лінії на машинобудівельних креслениках. 
6. Картографія  з  основами  топографії.  Частина  I.  Топографія:  Навчальний 

посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів / 
Укладачі: Хаєцький Г. С., Стефанков Л. І. Вінниця, ВДПУ, 2014. 132 с. 



10 
 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_3/haeckiy5.pdf 

7. Клименюк Т. М. Проектна графіка. Навчальний посібник / Т. М. 
Климменюк, Н. А. Консулова, М. В. Бевз, Х. І. Ковальчук; за ред. Т. М. 
Клименюк. Друге видання, доповнене і перероблене. Львів : Видавництво 
Львівської Політехніки, 2011. 220 с. 

8. Михайленко В.Є. Інженерна та комп’ютерна графіка: [підруч.] / 
Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. – К. : Каравела, 2010. – 360 с. 

9. Лозинський  В.  В.  Топографічне  і  картографічне  креслення:  методичні 
рекомендації  до  лабораторних  робіт  з  креслення  /  В.  В.  Лозинський.  –  Львів  
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 52 с. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://studfile.net/preview/5201252/ 

 
Обладнання, устаткування, програмні продукти 

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