




1. Мета курсової роботи 

Мата – отримання вмінь та навичок для проведення пердпроектного аналізу 

території об’єкту проектування та розробка проектних рішень ландшафтної 

організації паркової території. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Виконання курсової роботи безпосередньо спирається на дисципліни: 

«Історія та культура України», «Дендрологія», «Геодезія», курсову роботу 

«Лісознавство». 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат навчання* 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання 

за курсовою 
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, 

дискусії. 

Дистанційне 

навчання 

спрямоване на 

активізацію та 

стимулювання 

навчально-

пізнавальної 

діяльності 

студентів. 

Підсумковий 

контроль 

здійснюється за 

результатами 

підготовленого 

графічного 

матеріалу, 

пояснювальної 

записки та 

захисту курсової 

робити 

ПРН 7.1. Самостійно, з 

наголосом на професійну 

сумлінність, здійснювати 

передпроектні 

вишукування при 

проектуванні парків; 

ПРН 7.2 Застосовувати 

засоби гармонізації 

композиції при 

проектуванні паркового 

середовища визначеної 

функціональної 

спеціалізації.  

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. 

 ПРН 9.1. Застосовувати 

сучасні наукові підходи та 

методи проектування 

паркових об’єктів 

відповідної 

функціональної 

спеціалізації; 

 

ПРН 10. Проектувати та 

організовувати заходи з 

вирощування садивного 

матеріалу декоративних 

трав’яних та квіткових 

рослин відкритого і 

закритого ґрунту та 

формувати об’єкти 

  РН.10.1. Приймати вірні 

проектні рішення 

відповідно до 

особливостей території, 

відведеної під 

проектування, а також 

завдання до проектування. 



садово-паркового 

господарства відповідно 

до сучасних наукових 

методик і вимог 

замовника. 
 

4. Програма курсової роботи 

 

Змістовий модуль 1.1. Передпроектний аналіз території 

В розрізі змістовного модуля передбачено вивчення порядку проведення 

передпроектних вишукувань території, відведеної під проектування, що 

включають аналіз містобудівельної ситуації об’єкту, природних умов регіону 

розташування, ландшафтних особливостей території. Важливим аспектом 

передпроектних робіт є аналіз досвіду формування парків визначеного завданням 

функціонального призначення. За результатами проведених вишукувань 

формуються вихідні дані до проектування та оформлюють відповідні розділи 

курсової роботи. 
 

Змістовий модуль 2.1. Концепція проектних рішень 

Результатом навчання за змістовним модулем має стати концепція ландшафтної 

організації парку, яка складається з графічної та текстової частини. В ході роботи 

розробляється функціональне зонування, архітектурно-планувальна структура та 

об’ємно-просторова композиція паркової території. Особлива увага приділяється 

формуванню композиції рослинних угруповань, яка має базуватися на 

біологічних та екологічних особливостей рослин, а також їх функціональному та 

композиційному значенні у системі формування паркового простору. 

 

5. Структура курсової роботи і розподіл часу  

Змістові модулі Кількість годин 

(самостійна робота) 

МОДУЛЬ 1 ( 5 семестр) 60 

Змістовий модуль 1.1 15 

Змістовий модуль 2.1 30 

Підсумковий контроль 15 

 

6. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

У якості контрольних заходів курсової роботи дисципліни «Основи 

ландшафтного проектування» передбачено: 

- поточний контроль – оцінювання письмових робіт, які входять до складу 

курсової роботи; регулярні спостереження за самостійною роботою здобувачів 

вищої під час консультацій; самоконтроль і самооцінка;  

- підсумковий контроль – у диф. заліку, який виставляється за результатами 

захисту курсової робити 

 



Структура курсової роботи і розподіл балів 
 

Змістові модулі  Максимальна кількість балів 

МОДУЛЬ1 (5семестр) 100 

Змістовий модуль 1.1 20 

Змістовий модуль 2.1  50 

Підсумковий контроль 30 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1.1 25 

Огляд джерел за темою курсової роботи 10 

Передпроектне вивчення об’єкту проектування 15 

Змістовий модуль 2.1 45 

Розробка та обґрунтування проектних рішень 25 

Оформлення опорного плану 10 

Оформлення генерального плану 10 

Підсумковий контроль – публічний захист  30 

Презентація 10 

Захист курсової роботи 20 

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 

 

  



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

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

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

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

4. 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.  

5. 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. 

6. 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. 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. 

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

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

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

1. Аудиторії, оснащені проекторами і комп’ютерами. 

2. Навчальна література. 

 

 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=458

	ОЛП курсова работа_Гатальська
	Гатал перев РП курс_Основи ландшафтного проектування.pdf

