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1. Мета дисципліни 

 

       Мета – здобуття студентами теоретичних та практичних знань у володінні 

сучасним графічним програмним забезпеченням щодо моделювання ландшафтних 

об’єктів. 

У процесі вивчення дисципліни студент має засвоїти: 

– класифікацію сучасних графічних систем, їх можливості використання для 

моделювання ландшафтних об’єктів; 

– призначення, функціональні можливості і правила використання сучасних 

програмних засобів обробки тривимірних графічних зображень; 

– засоби подання графічних зображень, основні галузі застосування комп’ютерного 

проектування в професійній діяльності; 

– прийоми формування проєктної графічної документації за допомогою 

комп’ютерних засобів; 

– принципи тривимірного моделювання в редакторах; 

– вміння формувати та зберігати цифрові зображення; 

–  алгоритми візуалізації ландшафтних об’єктів. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

        Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліни: «Геодезія 

та ГІС технології», «Дендрологія», «Тропічні та субтропічні рослини». 
 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання 

 

  

Форми 

оцінювання 

 

Результати 

навчання за 

дисципліною 
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, 

проектування, 

створення та 

експлуатації об’єктів 

садово-паркового 

господарства. 

Метод проблемного 

викладання, частково-

пошуковий, 

дослідницький, 

самостійна робота, 

індивідуальна 

навчально-дослідна 

робота, тестування,  

написання есе, 

рефератів, 

підготування 

презентацій, дискусії. 

Дистанційне навчання 

спрямоване на 

активізацію та 

стимулювання 

навчально-

пізнавальної діяльності 

студентів. 

Поточне 

оцінювання включає 

перевірку знань і 

вмінь на практичних 

заняттях із 

врахуванням рівня 

сформованості 

програмних 

компетенцій 

навчання у формах: 

- усного 

опитування;  

- перевірки 

письмових та 

графічних робіт; 

Проміжне 

оцінювання 

проводиться кілька 

разів на семестр 

 ПРН 7.1. Робити 

аналіз і вибір 

раціонального 

проектувального 

рішення в 

найкоротший час.  

 ПРН 7.2. 

Використовувати 

інформацію щодо 

комп’ютерного 

моделювання 

ландшафтних 

об’єктів в 

професійній 

діяльності. 
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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. 

наприкінці логічно 

завершеної частини 

навчальної 

дисципліни. 

Підсумковий 

контроль – екзамен. 

ПРН 9.1. Створювати 

віртуальні елементи 

ландшафту і садово-

паркові об'єкти з 

метою їх найкращого 

поєднання і 

розташування у 

майбутніх 

композиціях.  

ПРН 9.2.  

Моделювати 

ландшафтні 

композиції та малі 

архітектурні форми 

за допомогою 

комп’ютерних 

засобів 

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. 

ПРН 10.1. Розробка 
концептуальних і 
інноваційних 
проектних рішень 
планувальної 
організації 
відкритих 
просторів, дизайну 
зовнішнього 
середовища, 
об’єктів 
садово-паркового  
господарства за 

допомогою 

комп’ютерних 

засобів. 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Графічні засоби проектної графіки 2D із 

застосуванням програмного забезпечення AutoCAD  

Модулем передбачено ознайомлення здобувачів вищої освіти із об’єктом, 

предметом, завданнями і методами 3D моделювання ландшафтних об’єктів. 

Розглядаються питання використання комп'ютерних технологій для проектування 

ландшафтного дизайну (розробка схем планування, креслень, обробка 

фотоматеріалів, створення ескізів фрагментів ландшафтних композицій, види 

комп'ютерної графіки та загальні відомості про програму AutoCAD. 
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Змістовий модуль 2. 3D моделювання та візуалізація ландшафтних 

об’єктів із застосуванням програмного забезпечення RealTime. 

Розглядаються особливості створення графічних матеріалів у програмі 

RealTime Landscaping Architect та візуалізації ландшафтних об’єктів із побудовою 

об’єктів різної складності (будівель, водойм, малих архітектурних форм). 

Змістовий модуль 3.  Створення відео-роликів візуалізації ландшафтних 

об’єктів із застосуванням програмного забезпечення RealTime. 

  В розрізі модуля розглядаються особливості використання можливостей 

програми RealTime щодо візуалізації ландшафтних об’єктів. Виконується монтаж 

відео-прогулянки по об’єкту із використанням відповідного набору інструментів 

програми RealTime. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1  150 15 45 - 90 

Змістовий модуль 1 30 6 12 - 12 

Змістовий модуль 2   45 6 16 - 23 

Змістовий модуль 3   30 3 17 - 10 

Змістовий модуль 4. РГР 30 - - - 30 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Графічні засоби проектної графіки 2D із застосуванням 

програмного забезпечення AutoCAD               

Тема 1. Вступ. Основи 

комп’ютерної графіки.  

 

1. Мета та завдання дисципліни,  основі 

поняття і терміни. 

2. Історія виникнення комп’ютерної 

графіки. 

3. Види комп'ютерної графіки. 

4.Напрями використання комп'ютерної 

графіки. 

5. Загальні відомості про програми для 

моделювання та проектування об'єктів, 

що використовуються в середовищі 

ландшафтного і архітектурного 

проектування. 

2 

Тема 2. Основні 

інструменти навігації та 

редагування у програмі 

AutoСAD  

1. Загальні відомості про програму 

AutoCAD. 

2. Основні палітри інструментів. 

3. Рядок станів. 

2 
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4. Контекстне меню.  

5. Редагування форми та розмірів об’єктів.  

Тема 3. Особливості 

проектування 

ландшафтних об’єктів у 

програмі 

векторної графіки – 

АutoCAD 

1.Створення опорного і генерального 

плану ділянки з використанням 3-D 

моделей.  

2.Створення дендроплану і розбивочно-

посадкового креслення. 

2. Моделювання рельєфу. 

3.Перехід до візуалізації та фіксування 

необхідних зображень. 

2 

Змістовий модуль 2. 3D моделювання та візуалізація ландшафтних 

об’єктів із застосуванням програмного забезпечення RealTime. 

Тема 4. Основні 

інструменти навігації та 

редагування у програмі 

RealTime Landscaping 

Architect. 

1. RealTime Landscaping Architect – 

професійна програма для планування 

ландшафтного дизайну. 2.Інструменти 

створення деталізованих 3D-макетів, 

креслень і відеопрезентацій.  

3.Ознайомлення з інтерфейсом. Панель 

інструментів. 

4. Особливості створення графічних 

матеріалів. 

2 

Тема 5. Тривимірне 

моделювання 

ландшафтних об’єктів 

за допомогою програми 

Realtime Landscaping 

Architect. 

1.Редагування об’єктів. 

2.Моделювання рельєфу.  

3.Створення будівель, водних об’єктів. 

4.Моделі рослин: властивості і 

редагування. Робота з бібліотекою 

рослин. 

5. Перегляд об’єкта за порами року, 

зміною сонця протягом дня, зміною 

протягом певного часу (років). 

4 

Змістовий модуль 3. Створення відео-роликів візуалізації 

ландшафтних об’єктів із застосуванням програмного забезпечення 

RealTime. 

Тема 6. Візуалізація 

плану ділянки за 

допомогою програми 

Realtime Landscaping 

Architect.. 

1. Розташування об'єктів на плані та 

перегляд його в об'ємному 3D-вигляді.  

2.Особливості використання вкладки 

Перспектива (Perspective) – для 

перемикання в режим 3D. 

 3.Особливості використання вкладки 

Прогулянка (Walkthrough) – огляд 

створеного дизайну та запис відеороликів. 

4.Особливості використання  інструменту 

Камера для створення відео-прогулянки. 

3 
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7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1.1. Графічні засоби проектної графіки 2D із 

застосуванням програмного забезпечення AutoCAD          

Тема 1.  
Вивчення графічного 

інтерфейсу програми 

AutoСAD  

1. Ознайомлення із інтерфейсом 

програми. 

2. Налаштування файлу і приготування 

до креслення 

2 

Тема 2.  
Створення опорного 

плану ландшафтного 

об’єкта у програмі 

AutoСAD 

1.  Визначити містобудівельні зв’язки 

садово-паркового об’єкта з населеним 

пунктом (ситуаційна схема).  

2. Розглянути основні складові опорного 

плану. 

3. Побудувати опорний план території 

садово-паркового об’єкта. 

2 

Тема 3.  
Створення  

генерального плану 

ландшафтного об’єкта у 

програмі AutoСAD 

1. Розглянути основні складові 

генерального плану. 

2. Побудувати генеральний план 

території садово-паркового об’єкта. 

3. Оформлення креслення. 

4 

Тема 4.  
Створення дендроплану  

у програмі AutoСAD 

1. Символьне позначення деревно-

кущової рослинності на плані. 

2. Створення асортиментної відомості. 

3. Оформлення креслення 

2 

Тема 5.  
Створення розбивочно-

посадкового креслення 

у програмі AutoСAD 

1. Символьне позначення посадкових 

місць на плані. 

2. Прив’язка об’єктів до розбивочної 

сітки. 

3. Оформлення креслення. 

2 

Змістовий модуль 1.2. 3D моделювання та візуалізація ландшафтних 

об’єктів із застосуванням програмного забезпечення RealTime. 

Тема 6.  

Вивчення графічного 

інтерфейсу програми 

Realtime Landscaping 

Photo та розробка 

проєктних  рішень щодо 

декоративного 

оформлення території 

1.Вивчити інтерфейс програми Realtime 

Landscaping Photo та інструменти для 

створення ландшафтних композицій. 

2. Розробити проєктні пропозиції шодо 

оформлення фрагменту території на 

основі фотообстеження. 

2 

Тема 7.  

Вивчення графічного 

інтерфейсу програми 

Realtime Picture Editor. 

1. Вивчити інтерфейс програми Realtime 

Picture Editor та інструменти для 

створення моделей 

 

 

2 
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Створення моделей з 

фотографій 

2. Розробити моделі із фотографій. 

Тема 8. 
Ознайомлення з 

інтерфейсом програми 

RealTime Landscaping 

Architect. Моделювання 

тривимірного рельєфу у 

програмі RealTime 

1.Ознайомлення із інтерфейсом 

програми. 

2. Налаштування програми та підготовка 

до створення ландшафтного об’єкта. 

3.Ознайомлення із особливостями 

тривимірного моделювання рельєфу. 

4.Моделювання території ландшафтного 

об’єкта. 

2 

Тема 9. 
Проєктування 

ландшафтних 

композицій із деревно-

кущової рослинності у 

програмі RealTime 

Landscaping Architect 

1. Ознайомлення із бібліотекою рослин. 

2. Способи   редагування параметрів 

рослин у програмі RealTime. 

2.Підбір рослин та побудова 

ландшафтних композицій. 

  

2 

Тема 10. 

Проектування 

квітникових композицій 

у програмі RealTime 

Landscaping Architect. 

1.Ознайомитись із особливостями 

проектування квітникових композицій у 

програмі RealTime Landscaping Architect. 

2. Створення клумби. 

3. Створення партерної композиції. 

4. Створення розарію. 

2 

Тема 11.  
Проєктування малих 

архітектурних форм у 

програмі Realtime 

Landscaping Architect 

1. Розміщення малих архітектурних 

форм на генеральному плані. 

2. Виконання робочих креслень малих 

архітектурних форм. 

2 

Тема 12.  

Проєктування водних 

об’єктів у програмі 

Realtime Landscaping 

Architect 

1. Ознайомитись із особливостями 

проектування водних об’єктів у програмі 

Realtime Landscaping Architect. 

2. Змоделювати водойму. 

3. Змоделювати фонтан. 

4. Змоделювати водний басейн. 

2 

Тема 13. 

Проектування 

спортивних 

майданчиків у програмі 

Realtime 

Landscaping Architect 

1. Ознайомитись із особливостями 

проектування спортивних майданчиків у 

програмі Realtime Landscaping Architect. 

2. Створити дитячий майданчик. 

3. Створити спортивний майданчик для 

дорослих (футбольне поле, 

волейбольний майданчик, тенісний 

корт). 

 

 

2 
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Змістовий модуль 1.3. Створення відео-роликів візуалізації ландшафтних 

об’єктів із застосуванням програмного забезпечення RealTime.  

Тема 14. 
Створення опорного 

плану території  

ландшафтного об’єкта у 

програмі RealTime 

Landscaping Architect 

1.  Визначити містобудівельні зв’язки 

садово-паркового об’єкта з населеним 

пунктом (ситуаційна схема).  

2. Розглянути основні складові планів. 

3. Побудувати опорний план території 

садово-паркового об’єкта. 

4. Оформити креслення. 

4 

Тема 15.  

Створення генерального 

плану території 

ландшафтного об’єкта у 

програмі Realtime 

Landscaping 

1. Створити план функціонального 

зонування території. 

2. Створити генеральний план 

ландшафтного об’єкта. 

3. Оформити креслення. 

2 

Тема 16. 
Створення дендроплану 

та розбивочно-

посадкового креслення  

у програмі RealTime. 

1.Символьне позначення деревно-

кущової рослинності на плані. 

2. Створення асортиментної відомості. 

3. Символьне позначення посадкових 

місць на плані. 

4. Прив’язка об’єктів до розбивочної 

сітки. 

3. Оформлення креслень. 

4 

Тема 17. 

Створення розбивочно-

посадкового креслення 

території 

ландшафтного об’єкта у 

програмі Realtime 

Landscaping Architect 

1. Розташування прив’язок і розмірних 

ліній на розбивочно-посадковому 

кресленні.  

2. Заповнення експлікації і умовних 

позначень.  

3. Оформлення роботи в рамку і штамп 

згідно ЄСКД. 

 4. Збереження та експортування планів. 

2 

Тема 18. 

Презентація проєктних 

рішень засобами 

комп’ютерної графіки 

1. Особливості підготовки проекту до 

презентації. Налаштування і робота у 

просторі аркуша. 

2. Створення перспективних зображень 

проєктних рішень  у режимі Перспектива 

та Прогулянка програми Realtime. 

3. Створення презентації проєктних 

рішень. 

4.Оформлення і комплектація графічних 

документів у єдиний документ. 

3 

Тема 19. 

Створення відео-

роликів візуалізації 

ландшафтних об’єктів із 

1. Прокладання маршрутів віртуальної 

прогулянки по об’єкті із використанням  

інструменту «Камера». 

2 
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застосуванням 

програмного 

забезпечення RealTime 

2. Створення відео-прогулянки по 

ландшафтному об’єкті. 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Особливістю розрахунково-графічної роботи (РГР) є розробка проєктних 

рішень щодо озеленення та благоустрою території ландшафтного об’єкта за 

допомогою комп’ютерних програм із економічними розрахунками цих рішень. 

Метою РГР є закріплення лекційного матеріалу і одержання  практичних 

навичок щодо розробки проєктних пропозицій щодо озеленення та благоустрою 

території досліджуваного об’єкта із використанням комп’ютерних засобів. 

Розрахунки, проведені в рамках РГР дають можливість оцінити вартість 

реалізації проєктних пропозицій щодо озеленення та благоустрою території 

ландшафтного об’єкта. 

Ці ж результати можуть стати основою для розробки та проєктування інших 

заходів при розробці курсових робіт та дипломної роботи. 

Зміст розрахунково-графічної роботи: 

1. Передпроєктний аналіз території досліджуваного об’єкта. 

2. Проєктні пропозиції щодо озеленення та благоустрою території 

досліджуваного об’єкта. 

3. Створення картографічних матеріалів. 

4. Розрахунок вартості проєктних пропозицій щодо озеленення та 

благоустрою території досліджуваного об’єкта. 

5. Висновки про виконану роботу 

  

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

У якості контрольних заходів по дисципліні «Комп’ютерна графіка та основи 

3D моделювання» передбачено: 

- поточний контроль – оцінювання письмових практичних робіт; регулярне 

спостереження за роботою здобувачів вищої освіти в аудиторіях; практична 

перевірка умінь і навичок під час практичних занять; оцінювання доповідей і 

презентацій з самостійно вивчених тем; самоконтроль і самооцінка; тестування на 

базі платформи moodle після вивчення кожного змістовного модуля. 

- підсумковий контроль – екзамен у формі письмової роботи (білети). 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

Змістовий модуль 1 15 6 - 9 

Змістовий модуль 2   25 10 - 15 

Змістовий модуль 3   20 12 - 8 

РГР 10 - - 10 

Підсумковий контроль 30 - - - 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1. Графічні засоби проектної графіки 2D із 

застосуванням програмного забезпечення AutoCAD          
15 

Практичне завдання №1. Вивчення графічного інтерфейсу програми 

AutoСAD ( письмова робота, усна відповідь на питання) 
1 

Практичне завдання № 2. Створення опорного плану ландшафтного 

об’єкта у програмі AutoСAD (графічна робота) 
1 

Практичне завдання № 3. Створення генерального плану 

ландшафтного об’єкта у програмі AutoСAD (графічна робота) 
2 

Практичне завдання № 4. Створення дендроплану у програмі AutoСAD 

(графічна робота) 
1 

Практичне завдання № 5. Створення розбивочно-посадкового 

креслення у програмі AutoСAD (графічна робота) 
1 

Завдання до самостійної роботи №1. Сканування та редагування  

рисунків із застосуванням різних форматів при їх збереженні та різної 

розподільної здатності.  

2 

Модульний контроль ЗМ 1 (Тестування на базі платформи moodle) 7 

Змістовий модуль 2. 3D моделювання та візуалізація ландшафтних 

об’єктів із застосуванням програмного забезпечення RealTime. 
25 

Практичне завдання № 6. Вивчення графічного інтерфейсу програми 

Realtime Landscaping Photo та розробка проєктних  рішень щодо 

декоративного оформлення території (графічна робота, усна відповідь 

на питання) 

1 

Практичне завдання № 7. Вивчення графічного інтерфейсу програми 

Realtime Picture Editor. Створення моделей з фотографій (презентація, 

усна відповідь на питання) 

1 

Практичне завдання № 8. Ознайомлення з інтерфейсом програми 

RealTime Landscaping Architect. Моделювання тривимірного рельєфу 

у програмі RealTime (презентація, усна відповідь на питання) 

1 

Практичне завдання № 9. Проєктування ландшафтних композицій із 

деревно-кущової рослинності у програмі RealTime Landscaping 

Architect (презентація) 

1 

Практичне завдання № 10. Проектування квітникових композицій у 

програмі RealTime Landscaping Architect. (презентація) 
2 

Практичне завдання № 11. Проєктування малих архітектурних форм у 

програмі Realtime Landscaping Architect (презентація) 
1 

Практичне заняття №12. Проєктування водних об’єктів у програмі 

Realtime Landscaping Architect (презентація) 
2 

Практичне заняття №13. Проектування спортивних майданчиків у 

програмі Realtime Landscaping Architect (презентація) 
1 

Завдання до самостійної роботи №2. Оформлення графічної частини 

проектної документації (графічна робота) 
5 
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Модульний контроль ЗМ 2 (Тестування на базі платформи moodle) 10 

Змістовий модуль 3. Створення відео-роликів візуалізації 

ландшафтних об’єктів із застосуванням програмного 

забезпечення RealTime. 

20 

Практичне заняття №14. Створення опорного плану території  

ландшафтного об’єкта у програмі RealTime Landscaping Architect 

(графічна робота) 

2 

Практичне заняття №15. Створення генерального плану території 

ландшафтного об’єкта у програмі Realtime Landscaping (графічна 

робота) 

2 

Практичне заняття №16. Створення дендроплану території 

ландшафтного об’єкта у програмі Realtime Landscaping Architect 

(графічна робота) 

2 

Практичне заняття №17. Створення розбивочно-посадкового 

креслення території ландшафтного об’єкта у програмі Realtime 

Landscaping Architect (графічна робота) 

2 

Практичне заняття №18. Презентація проєктних рішень засобами 

комп’ютерної графіки (презентація, буклет, плакат) 
2 

Практичне заняття №19. Створення відео-роликів візуалізації 

ландшафтних об’єктів із застосуванням програмного забезпечення 

RealTime (презентація відео, доповідь) 

2 

Завдання до самостійної роботи №3. Рендеринг відео-прогулянки по 

ландшафтному об’єкті (демонстрація відео-прогулянки) 
3 

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

Індивідуальне завдання ( РГР) 10 

Підготовка розрахункової частини 5 

Презентація та захист РГР 5 

Підсумковий контроль – екзамен (білети) 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 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 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Курс дистанційного навчання « КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА ОСНОВИ 

3D МОДЕЛЮВАННЯ» на сайті Дистанційного навчання ХНУМГ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1298 

2. Команда Microsoft Teams «   КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА ОСНОВИ 3D 

МОДЕЛЮВАННЯ  » [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aIPbaadz4rjYpjoK1dPNslsqqcPqCzE

rvwxgYuGBzj7c1%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3

%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?gro

upId=cd3a58f2-8d74-4357-b8ce-c2975ae63834&tenantId=b4e18cf3-2cc0-446f-

afb7-f3c65cf9d6d8 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. Ванін, В.В. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD /  

B.B. Ванін, В.В. Перевертун, Т.О. Надкернична.К.: Каравела, 2005. 336 с. 

2. Веселовська Г. В., Ходаков В. Є, Комп’ютерна графіка. Херсон, 2008. 584 с.  

3. Інженерна та комп'ютерна графіка: Підручник / [В.Є. Михайленко та ін.] К.: 

Вища шк., 2001. С. 33–154. 

4. Кепко О.І. Комп'ютерне проектування садово-паркових об'єктів / Кепко О.І., 

Чумак Н.М. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2011. 196с. 

5. Летин А.С. Ландшафтный дизайн на компьютере. М.: ДМК Пресс, 2003. 214 

с.  

6. Орлов А. С. Ландшафтный дизайн на компьютере. ИД Питер, 2008. 300 с.  

7. Харламова Е. Б. Компьютерная графика. М.: Юный художник, 2004. С.179.  

8. Шпагін В.Ф. Комп'ютерні технології в ландшафтній архітектурі. К: - Логос, 2018. 

220 с. 

9. Шпагін В.Ф. Моделювання середовища. AutoCAD+SketchUp: навч. посіб. / 

В. Ф. Шпагін. - К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка. 2013. 228 с.  

10. В. С. Теодоронский, Н.Д. Сабо, В.А.Фролова. Строительство и эксплуатация 

обьектов ландшафтной архитектуры. М.-академия. 2006. 350 с. 

11. Теодоронский В.С. Боговая И.О. Обьекты ландшафтной архитектуры. М. 

МГУЛ, 2003. 330 с. 

12. Сычева В.. Ландшафтная архітектура. Москва ОНИКС 21 век 2004. 109 с. 

13. Джон Брукс. Дизайн сада. Мировой бестселлер в области садового дизайна. 

М., ЗАО "БММ". Дорлинг Киндерели. 2008. 377 с. 

 
Обладнання, устаткування 

 

1. Аудиторії, оснащені проекторами і комп’ютерами. 

2. Програмні продукти: Graphisoft AutoCAD. 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1298
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