




1. Мета дисципліни 

Мата – формування творчого мислення та системи спеціальних знань у галузі 

ландшафтної архітектури, необхідних для проектування ландшафтних об’єктів. 

У процесі вивчення дисципліни студент має засвоїти: 

- теоретичні базові поняття у галузі ландшафтної архітектури, типологію 

ландшафтних об’єктів; 

- сучасні напрями ландшафтного проектування, підходи та методи 

проектування ландшафтних об’єктів різного функціонального призначення; 

- особливості зорового сприйняття паркового середовища; 

- прийоми організації архітектурно-планувальної композиції паркових 

територій; 

- основні засоби гармонізації композиції та особливості їх застосування при 

проектуванні ландшафтних об’єктів; 

- принципи добору рослин відповідно до їх біологічних та екологічних 

особливостей, які використовуються у ландшафтному проектуванні; 

Завданнями практичних занять є: 

- навчитися здійснювати передпроектні вишукування при проектуванні 

ландшафтних об’єктів; 

- навчитися застосовувати історично сформовані принципи та прийоми 

ландшафтного проектування під час власної проектної діяльності; 

- застосовувати засоби гармонізації композиції при проектуванні 

ландшафтних об’єктів; 

- сформувати вміння та навички розробки концептуального ландшафтного 

проекту відповідно до особливостей об’єкту (ландшафтних, містобудівних, 

функціональних тощо) та авторської ідеї; 

- навчитися розробляти та оформлювати проектну документацію створення 

ландшафтних об’єктів. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки  
 

На програмні результати вивчення дисципліни «Основи ландшафтного 

проектування» безпосередньо спирається на дисципліни: «Лісознавство», 

«Дендрологія», «Історія та культура України» та передує дисциплінам: 

«Біологічні та композиційні основи ландшафтного дизайну». «Озеленення 

населених місць». 

 

3. Результати навчання 
 

 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання Форми оцінювання 

Результати навчання 

за дисципліною  

 
ПРН 5. Володіти на 

операційному рівні 

методами 

спостереження, 

Метод проблемного 

викладання, 

частково-

пошуковий, 

Поточне оцінювання 

включає перевірку 

знань і вмінь на 

практичних заняттях із 

РН 5.1. Формувати 

рослинні угруповання 

відповідно до їх 

біологічних та 
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опису, 

ідентифікації, 

класифікації, 

культивування 

декоративних 

рослин та 

рослинних садово-

паркових 

угруповань, 

підтримання їх 

декоративності, 

стійкості і 

стабільності в 

умовах комплексної 

зеленої зони міста. 

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. 

врахуванням рівня 

сформованості 

програмних 

компетенцій навчання 

у формах: 

- усного опитування;  

- перевірки 

письмових та 

графічних робіт; 

Проміжне 

оцінювання 

проводиться кілька 

разів на семестр 

наприкінці логічно 

завершеної частини 

навчальної дисципліни. 

Підсумковий 

контроль – тестування 

у віртуальному 

освітньому середовищі 

на платформі 

MOODLE 

екологічних 

особливостей для 

забезпечення їх 

декоративності та 

стійкості в умовах 

зеленої зони міста; 

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. 

РН 7.1. Мамостійно, з 

наголосом на 

професійну сумлінність, 

здійснювати 

передпроектні 

вишукування при 

проектуванні 

ландшафтних об’єктів 

РН 7.2 Застосовувати 

засоби гармонізації 

композиції при 

проектуванні об’єктів 

садово-паркового 

господарства для 

формування 

гармонійного 

рекреаційного 

середовища; 

 

 

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. 

 РН 9.1 Ззастосовувати 

сучасні наукові підходи 

та методи проектування 

об’єктів садово-

паркового господарст 

ва; 

ПРН 10. 

Проектувати та 

 РН.10.1. Проектувати 

об’єкти садово-
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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. 

паркового господарства 

відповідно до 

особливостей території, 

відведеної під 

проектування, а також 

вимог замовника. 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.1. Соціально-містобудівельні та функціональні 

передумови формування ландшафтних об’єктів. Типологія об’єктів 

ландшафтної архітектури. 

Модулем передбачено ознайомлення здобувачів вищої освіти із об’єктом, 

предметом, завданнями і методами ландшафтного проектування. Розглядаються 

питання типології ландшафтних об’єктів загалом та парків зокрема; сучасних 

підходів проектування паркових територій з урахуванням законодавчої та 

нормативно-правової бази; впливу соціально-містобудівельних, функціональних 

чинників, природних чинників на формування проектних рішень.  

Змістовий модуль 1.2. Паркове середовище – особливості сприйняття та 

композиційна організація архітектурно-планувальної структури. 

Розглядаються питання системи формування паркового середовища та його 

сприйняття людиною. Окрема увага приділяється особливостям сприйняття 

паркового середовища, аналізу чинників, які визначають суб’єктивне бачення 

оточуючого середовища та особливостям їх застосування у проектній діяльності. 

Акцентовано приділено увагу особливостям застосування засобів гармонізації 

композиції в ландшафтному проектуванні загалом та при формуванні 

архітектурно-планувальної структури території. 

Змістовий модуль 1.3. Композиція об’ємних форм паркового середовища. 

В розрізі занять, передбачених модулем розглядаються питання 

композиційного значення природних та штучних компонентів ландшафтних 

об’єктів, їх органічне поєднання для створення комфортного рекреаційного 

середовища. Детально вивчаються принципи та підходи формування рослинних 

угрупувань з урахуванням їх біологічних та екологічних особливостей. В розрізі 

модуля вивчаються питання підготовки проектної документації створення 

ландшафтних об’єктів. Розглядається порядок складання та оформлення текстової 

та графічної частини ландшафтних проектів, відповідно до нормативно-правової 

бази.  
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5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (5 семестр) 150 30 45 - 75 

Змістовий модуль 1.1.  45 10 12 - 23 

Змістовий модуль 1.2  30 10 16 - 4 

Змістовий модуль 1.3  60 10 17 - 33 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 

 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1.1. Соціально-містобудівельні та функціональні 

передумови формування ландшафтних об’єктів. Типологія об’єктів 

ландшафтної архітектури 

Тема 1.1.1. Ландшафтне 

проектування – мета, 

завдання та об’єкти. 

1. Мета та завдання дисципліни, основі 

поняття і терміни 

2. Об’єкти ландшафтної архітектури як 

рекреаційні елементи міського 

середовища 

3. Типологія паркових об’єктів 

4 

Тема 1.1.2. Сучасні 

підходи до проектування 

ландшафтних об’єктів 

1. Методи та підходи ландшафтного 

проектування 

2. Сценарний підхід у ландшафтному 

проектуванні 

3. Учасники та етапи проектування 

2 

Тема 1.1.3. 
Функціональна 

спеціалізація парків: 

визначальні чинники та 

вплив на формування 

середовища 

1. Функціональне зонування – основні 

поняття, чинники впливу на 

спеціалізацію та зонування паркової 

території 

2. Функціональне зонування 

поліфункціональних парків 

3. Функціональне зонування 

спеціалізованих парків 

4 

Змістовий модуль 1.2. Паркове середовище – особливості сприйняття та 

композиційна організація архітектурно-планувальної структури 

Тема 1.2.1. Система 

формування паркового 

простору 

1. Просторова структура території: 

типологія та структурні елементи 

2. Об’ємні, площинні, лінійні елементи 

та прийоми їх використання на 

ландшафтних об’єктах 

2 

Тема 1.2.2. Особливості 

зорового сприйняття 

1. Специфічні чинники зорового 

сприйняття паркового ландшафту 

2 
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паркового середовища 2. Час зорового сприйняття як умова 

формування пейзажу 

Тема 1.2.3. Композиція в 

ландшафтному 

проєктуванні та засоби її 

гармонізації 

1. Поняття композиції та засоби її 

гармонізації  

2. Композиційна структура паркового 

середовища 

2 

Тема 1.2.4. 
Архітектурно-

планувальна організація 

території 

1. Формування архітектурно-

планувальної композиції 

2. Система паркових доріг: класифікація 

та вимоги до їх проектування 

3. Партери та галявини у плануванній 

структурі території 

4. Водойми та водні устрої у 

формуванні архітектурно-планувальної 

композиції 

4 

Змістовий модуль 1.3. Композиція об’ємних форм паркового середовища 

Тема 1.3.1. 

Композиційне значення 

рельєфу та прийоми 

його застосування 

1. Форми рельєфу їх вплив на 

мікроклімат та психоемоційний стан 

людини 

2. Побудова композиції на територіях з 

позитивними формами рельєфу 

3. Композиційна організація 

ландшафтних об'єктів на від'ємних та 

нейтральних формах рельєфу 

4. Поняття геопластики та особливості її 

застосування 

2 

Тема 1.3.2. Композиція 

рослин 

1. Типи рослинних угруповань та їх 

значення в композиційній структурі 

території 

2. Масиви та боскети – їх значення у 

формуванні об’ємно-просторової 

структури території 

3. Групи – класифікаційні ознаки, 

композиційне значення та особливості 

проектування 

4. Алеї та живоплоти – типологія, 

композиційне значення та особливості 

проектування 

2 

Тема 1.3.3. Декоративні 

якості рослин та 

принципи добору 

рослин для 

фітокомпозицій 

1. Декоративні якості деревних 

рослин 

2. Вікові та сезонні чинники зміни 

декоративних якостей рослин упродовж 

їх розвитку 

3. Принципи організації композиції 

насаджень та добору рослин 

2 



6 

 

4. Особливості застосування 

фізіономічного та екологічного 

принципу як основи для створення 

декоративних та життєздатних 

насаджень 

5. Систематичний та 

фітоценотичний принцип 

Тема 1.3.4. Деталізація 

та узагальнення 

композиції в 

ландшафтному 

проектуванні 

1. Садово-паркові споруди та 

обладнання: функціональне та 

композиційне значення Класифікація 

елементів садово-паркового обладнання 

2. Композиційний взаємозв'язок малих 

архітектурних форм з природними 

компонентами ландшафту 

3. Квітникове оформлення – 

композиційне значення та особливості 

проектування 

2 

Тема 1.3.5. Склад та 

зміст проектної 

документації  

1. Нормативно-правові аспекти 

підготовки проектної документації 

2. Склад та структура текстової частини 

пояснювальної записки 

3. Склад та особливості оформлення 

графічної частини 

3. Підготовка презентативних 

матеріалів ландшафтного проекту 

2 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1.1. Соціально-містобудівельні та функціональні 

передумови формування ландшафтних об’єктів. Типологія об’єктів 

ландшафтної архітектури 

Тема 1.1.1. 
Обґрунтування 

актуальності 

проектування парку 

обраної функціональної 

спеціалізації 

1. Представлення досвіду організації 

парків обраної функціональної 

спеціалізації. 

2. Окреслення основних та другорядних 

функцій паркового об’єкту та потреби, 

які забезпечуватиме паркове середовище. 

3. Визначення основних видів 

рекреаційної діяльності в межах об’єкту. 

4 

Тема 1.1.2. 
Передпроектний аналіз 

території об’єкту 

проектування 

1. Аналіз містобудівельної ситуації 

2. Характеристика кліматичних умов та 

мікрокліматичних особливостей 

3. Обґрунтування доцільності створення 

парку обраного функціональної 

6 
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спеціалізації в межах конкретної 

території 

Змістовий модуль 1.2. Паркове середовище – особливості сприйняття та 

композиційна організація архітектурно-планувальної структури 

Тема 1.2.1. Розробка 

функціонального 

сценарію парку та 

функціонального 

зонування території 

1. Вибір та розміщення основних 

функціональних елементів паркової 

території 

2. Розробка концепції функціональної 

структури території. 

4 

Тема 1.2.2. 
Композиційна 

організація елементів 

планувальної структури 

1. Вибір основних ліній-векторів для 

формування планувальної структури 

2. Розробка ескізних варіантів 

формальної композиції із застосування 

регулярних прийомів планування 

3. Розробка ескізних варіантів 

формальної композиції із застосування 

пейзажних прийомів планування 

8 

Змістовий модуль 1.3. Композиція об’ємних форм паркового середовища 

Тема 1.3.1. 
Проектування паркових 

композицій 

1. Проектування фронтальної або 

об’ємної композиції 

2. Проектування об’ємно-просторової 

композиції 

10 

Тема 1.3.2. Розробка 

елементів квітникового 

оформлення 

1. Розробка формальної композиції 

елементу квітникового оформлення 

2. Вибір колірної палітри та формування 

колориту композиції 

3. Добір асортименту рослин 

5 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 

Не передбачено навчальним планом. 

 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

У якості контрольних заходів по дисципліні «Основи ландшафтного 

проектування» 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 тесту на базі платформи moodle. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 



8 

 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. Сам. роб. мод. тест 

Змістовий модуль 1.1  25 15 5 5 

Змістовий модуль 1.2  20 15 - 5 

Змістовий модуль 1.3  25 15 5 5 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1.1 Соціально-містобудівельні та функціональні 

передумови формування ландшафтних об’єктів. Типологія 

об’єктів ландшафтної архітектури 

25 

Завдання до самостійної роботи № 1.1.1 5 

Практичне завдання № 1.1.1. Обґрунтування актуальності 

проектування парку обраної функціональної спеціалізації 

7 

Практичне завдання № 1.1.2. Передпроектний аналіз території об’єкту 

проектування 

8 

Модульний контроль ЗМ 1.1 5 

Змістовий модуль 1.2. Паркове середовище – особливості 

сприйняття та композиційна організація архітектурно-

планувальної структури 

20 

Практичне завдання № 1.2.1. Розробка функціонального сценарію 

парку та функціонального зонування території 

5 

Практичне завдання № 1.2.2. Композиційна організація елементів 

планувальної структури 

10 

Модульний контроль ЗМ 1.2 5 

Змістовий модуль 1.3. Композиція об’ємних форм паркового 

середовища 

25 

Практичне завдання № 1.2.3. Проектування паркових композицій 10 

Практичне завдання № 1.2.4. Розробка елементів квітникового 

оформлення 

5 

Завдання до самостійної роботи № 1.3.1 5 

Модульний контроль ЗМ 1.3 5 

Підсумковий контроль – екзамен 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 
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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=458 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна 

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

М. : Стройиздат, 1980. 

2. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. 

К. : Мінрегіон, 2014. – 44 с. 

3. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. К. : Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

2019. – 185 с. 

4. Кучерявий В. П. Ландшафтна архітектура / В. П. Кучерявий. Львів : 

Львів: Новий Світ-2000, 2017. — 521 с. 

5. Ландшафтна архітектура : довідник термінів / В. П. Кучерявий, 

Р. П. Дудин, Т. М. Левусь. – Львів : Компанія «Манускрипт», 2010. – 156 с.  

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

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

336 с.  

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

ландшафтів: теоретичні та прикладні аспекти. [монографія] Біла Церква : 

П П  Пшонківський О. В., 2019. 352 с. 

8. Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные 

объекты : учеб. Пособие для студ. Выш. Учеб. Заведений / О. Б. Сокольская, В. С. 

Теодоронский, А. П. Вергунов. – М. : Издателький центр «Академия», 2007. – 224 с. 

 

Додаткова 
1. Вергунов А. П., Денисов М.Ф., Ожегов С.С. Ландшафтное 

проектирование Москва : Высшая школа, 1991. 235 с. 

2. Гатальська Н. В., Мавко М. С.  Взаємозв’язок функції, форми та 

колориту паркових пейзажів. Рослини та урбанізація : тези доповідей VІ 

Міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 бер. 2017 р.) Дніпро : ДДАЕУ, 

2017. С. 117-119. 

3. Курбатов Ю. И. Архитектурные формы и природный ландшафт: 

композиционные связи. Ленинград : Издательство Ленинградского уныверситета. 
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1988. 136 с. 

4. Олексійченко Н. О., Гатальська Н. В., Мавко М. С. Вплив оптичних 

чинників на процес сприйняття колориту ландшафту. Науковий вісник НЛТУ. 

2017. Вип. 27 (9). С. 86-91. 

5. Рубцов Л. И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре: 

справочник. Киев : Наукова думка, 1977. 270 с. 

6. Теодоронский В. С. Озеленение населенных мест с основами 

градостроительства : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.С. Теодоронский, В.И.Горбатова, В.И.Горбатов. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2011. — 128 с. 

7. Теодоронский В. С., Боговая И. О. Объекты ландшафтной архитектуры: 

Учебное пособие для студентов спец. 260500. – М. : МГУЛ, 2003. – С. 37-50.   

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 
 

1. Аудиторії, оснащені проекторами і комп’ютерами. 

2. Навчальна література. 
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