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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з особливостями існуючої технології проектування 

ландшафтів та основними тенденціями у розвитку методик ландшафтного проектування. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати: основи теорії ландшафтної архітектури 

2. Знати: послідовність роботи над ландшафтними проектами.  

3. Вміти: здійснювати проектування простих ландшафтів. 

4. Вміти використовувати комп’ютерні програми AutoCAD та SketchUp або еквівалентні 

програми для приготування креслеників та 3d-моделювання. 

5. Вміти: збирати, обробляти, аналізувати, систематизувати науково-технічну інформацію 

інноваційного характеру за спеціальністю. 

6. Володіти навичками рисування, використання акварелей та/або інших засобів і матеріалів 

образотворчого мистецтва. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Курс присвячений теорії та практиці ландшафтного проектування. Коротко розглянуто історію 

розвитку методик ландшафтного проектування, приділено увагу сучасним методикам 

ландшафтного проектування і детально розглянуто основні тенденції змін у підходах до 

проектування ландшафтних об'єктів. Визначено роль ІТ-технологій на сучасному етапі розвитку 

ландшафтної сфери, проаналізовано поточні зміни у використанні комп'ютерних застосунків з 

особливою увагою на перспективи впровадження ВІМ-технологій у ландшафтне проектування. 

Встановлено баланс у використанні комп'ютерних програм та традиційних засобів образотворчого 

мистецтва під час проектування садів, парків та скверів. Висвітлені особливості сучасного 

застосування пропорціонування та оманливої перспективи у дизайні садів. Знання, одержані на 

лекціях, закріплюються на практичних заняттях у ході проектування корпоративного зимового 

саду. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) Через лекційні заняття ознайомити студентів з історію розвитку методик ландшафтного 

проектування, сучасною технологією ландшафтного проектування, основними тенденціям у 

розвитку підходів до проектування садів, парків та скверів, балансом у використанні 

комп'ютерних програм та традиційних засобів образотворчого мистецтва під час проектування 

садів, парків та скверів, особливостями сучасного використання пропорціонування та оманливої 

перспективи у дизайні садів; 

2) Через роботу над навчальним проектом корпоративного зимового саду розвинути у студентів 

навички у використанні сучасних технологій проектування садово-паркових об’єктів у міському 

середовищі. 

Згідно зі Стандартом вищої освіти України другого рівня за спеціальністю 206 Садово-паркове 

господарство, дисципліна забезпечує набуття студентом  

інтегральної компетентності – 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері садово-паркового господарства та у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій за невизначених 

умов та вимог 

 

загальних компетентностей – 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність розробляти та управляти проектами. 

. та спеціальних (фахових) компетентностей –  
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ФК3. Здатність проектувати та реалізовувати заходи з інженерної підготовки території, 

будівництва, благоустрою, озеленення і утримання об'єктів садово-паркового господарства, 

об'єктів культурної спадщини та девастованих ландшафтів. 

ФК8. Здатність проводити оцінку виробничих і невиробничих витрат на забезпечення якості, 

здійснювати технічний контроль, авторський нагляд за виробничою і проектною діяльністю в 

галузі садово-паркового господарства.  

ФК9. Здатність контролювати виробничу і проектну діяльність в галузі садово-паркового 

господарства.  

ФК10. Здатність здійснювати технічні розрахунки в проектах, техніко-економічне 

обґрунтування і функціонально-вартісний аналіз ефективності проектованих заходів.  

ФК11. Здатність прогнозувати наслідки, знаходити ефективні рішення в плануванні і реалізації 

проектів з урахуванням наявних обмежень.  

ФК14. Здатність до отримання нових знань та проведення прикладних досліджень в галузі 

садово-паркового господарства, узагальнення та систематизації отриманої інформації.  

ФК15. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах вищої та фахової передвищої 

освіти, навчати співробітників інноваційної діяльності та здійснювати просвітницьку 

природоохоронну діяльність серед населення.  

   

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати переваги і недоліки у 

використанні сучасних комп'ютерних 

технологій та традиційних засобів 

образотворчого мистецтва у 

проектуванні ландшафтів 

Лекції  

Самостійна робота 

Контрольна 

робота 

Іспит 

15 

1.2 Знати історію та теоретичні засади 

застосування ВІМ-технологій у 

сучасному ландшафтному проектуванні  

Лекції  

Самостійна робота 

Контрольна 

робота 

Іспит 

15 

1.3 Знати основи використання 

пропорціонування у сучасному 

ландшафтному проектуванні 

Лекції 

Самостійна робота 

Контрольна 

робота 

Іспит 

15 

1.4. Знати основи використання оманливої 

перспективи у сучасному ландшафтному 

проектуванні 

Лекції 

Самостійна робота 

Контрольна 

робота 

Іспит 

15 

2.1 Вміти здійснювати передпроектний збір 

і аналіз інформації щодо ділянки 

проектування, зокрема, щодо 

інженерних мереж 

Практичне заняття 

Самостійна робота 

Презентація 1 

стадії проекту 

10 

2.2 Вміти проводити технічні розрахунки за 

проектами, техніко-економічне 

обґрунтування ефективності 

проектованих заходів, прогнозування 

наслідків, знаходження компромісних 

рішень в плануванні і реалізації проектів 

Практичні заняття 

Самостійна робота 

Презентація 2 

стадії проекту 

10 

2.3 Вміти розробляти технічну 

документацію, пропозиції і заходи 

реалізації розроблених проектів на 

об’єкти садово-паркового господарств, 

Практичні заняття 

Самостійна робота 

Презентація 3 

стадії проекту 

10 
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ландшафтної архітектури з 

використанням інформаційних 

технологій 

3.1 Вміти здійснювати комунікацію в усній 

і письмовій формах на державній та 

іноземних мовах для вирішення завдань 

професійної діяльності 

Лекції 

Практичні заняття 

Самостійна робота 

Презентація 4 

стадії проекту 

5 

4.1 Мати здатність до саморозвитку, 

самореалізації, використання творчого 

потенціалу 

Практичні заняття 

Самостійна робота 

Презентація 4 

стадії проекту 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР10. Розробляти проекти об’єктів озеленення, садово-

паркового господарства та ландшафтної архітектури; 

розробляти проекти реставрації та реконструкції об’єктів 

озеленення, культурної спадщини; проектувати зимові 

сади в інтер’єрах офісних і житлових будівель, 

озеленення покрівель, оранжерейні і тепличні 

комплекси.  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

ПР11. Проектувати території площ, магістралей і вулиць, 

пішохідних зон, смуг відведення лінійних об'єктів, зон 

заміського відпочинку і туризму, лісопарків, територій 

лікарняних комплексів і курортів, санітарно-захисних зон, 

меліоративних деревних насаджень, реабілітації 

порушених ландшафтів техногенних територій.  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Презентація 1 стадії проекту. РН 2.1, 3.1, 4.1 – 10 балів/5 балів. 

2. Презентація 2 стадії проекту. РН 2.2, 3.1, 4.1 – 10 балів/5 балів. 

3. Презентація 3 стадії проекту. РН 2.3, 3.1, 4.1 – 10 балів/5 балів.  

4. Презентація 4 стадії проекту (захист проекту). РН 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1 – 10 балів/5 балів. 

5. Контрольна робота РН 1.1, 1.2, 1.3,1.4 – 20 балів/10 балів. 

  

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Форма проведення письмова у вигляді завдань відкритої форми.  

Результатами навчання, які оцінюються на іспиті, є РН 1.1, 1.2., 1.3, 1.4.  

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана студентом, складає 40 за 100-бальною 

шкалою.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів.  

- умови допуску до іспиту 

Обов'язковим для допуску до іспиту є успішна презентація всіх чотирьох стадій проектування 

і успішне написання контрольної роботи (по кожній позиції не менше 50% від максимальної 
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кількості балів).   

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критичний 

мінімум 20 балів.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

1. Презентація 1 стадії проекту. РН 2.1, 2.2, 3.1, 4.1  – оцінювання здійснюється на практичній 

роботі 2.  

2. Презентація 2 стадії проекту. РН 2.2, 3.1, 4.1 – оцінювання здійснюється на практичній 

роботі 4. 

3. Презентація 3 стадії проекту. РН 2.2, 3.1, 4.1 – оцінювання здійснюється на практичній 

роботі 5. 

4. Презентація 4 стадії проекту (захист проекту). РН 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1  – оцінювання  

здійснюється на останній практичній роботі. 

5. Контрольна робота РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 - оцінювання здійснюється на останньому лекційному 

занятті.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / (Excellent) 90 – 100 

Добре / Good 75 – 89 

Задовільно / Satisfactory 60 – 74  

Незадовільно / Fail 0 – 59  
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекційних і практичних занять 

 

№ 

п/п 
Номер і назва теми* 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

1 
Тема 1. Розвиток садового мистецтва Європи та 

Північної Америки протягом 20-21 ст.  
   

 

Лекція 1. Садове мистецтво Європи та Північної 

Америки (від "Мистецтва та ремесел" до 

"Постмодернізму").  

6   

 Самостійна робота: конспектування літератури   6 

2 Тема 2. Сучасні сади на дахах і зимові сади    

 
Лекція 2. Особливості композиції історичних та 

сучасних садів на дахах і зимових садів  
4   

 Самостійна робота: конспектування літератури   6 

 
Практична робота 1. Робота над проектом зимового 

саду. Збір вхідної інформації. 
 2  

 
Самостійна робота: Завершення завдань, поставлених 

на аудиторному занятті 
  4 

 
Практична робота 2. Завершення збору вхідної 

інформації, початковий аналіз 
 2  

 
Самостійна робота: Завершення завдань, поставлених 

на аудиторному занятті 
  4 

 
Лекція 3. Конструкція та матеріали садів на дахах і 

зимових садів 
4   

 
Практична робота 3. Робота над ескізним дизайном. 

Складання технічного завдання на проектування.  
 2  

 
Самостійна робота: Завершення завдань, поставлених 

на аудиторному занятті 
  6 

 
Практична робота 4. Розробка генерального плану 

зимового саду 
 2  

 
Самостійна робота: Завершення завдань, поставлених 

на аудиторному занятті 
  10 

 Практична робота 5. Розробка 3d-моделі зимового саду  2  

 
Самостійна робота: Завершення завдань, поставлених 

на аудиторному занятті 
  10 

 Практична робота 6. Візуалізація вибраних сцен  2  

 
Самостійна робота: Завершення завдань, поставлених 

на аудиторному занятті 
  12 

 
Практична робота 7. Завершення візуалізації і внесення 

поправок у генеральний план  
 2  

 
Самостійна робота: Завершення завдань, поставлених 

на аудиторному занятті 
  12 

 Презентація проекту 2   

3 
Тема 3. Особливості впровадження ВІМ-технологій 

в архітектурі 
   

 

Лекція 4. Роль і перспективи використання засобів 

традиційного образотворчого мистецтва у творчості 

архітектора та ландшафтного архітектора. 

2   

 Самостійна робота: конспектування літератури   5 

4 
Тема 4. Особливості впровадження ВІМ-технологій 

у ландшафтній архітектурі 
   

 Лекція 5. Історія, теорія та практика впровадження 4   
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ВІМ-технологій у ландшафтній архітектурі. 

 Самостійна робота: конспектування літератури   5 

 Контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 24 30 80 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції – 24 год.   

Практичні – 14 год. 

Самостійна робота – 80 год. 

Поточні консультації – 2 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні:  

1. Титова Н.П. Сады на крышах. М. – ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2003, - 112 с. 

2. Шпак Н.А. Цветник на крыше. М. – Издательство АСТ, 2004, - 110 с. 

3. Хессайон Д.Г. Все о теплицах и зимних садах. М.- Кладезь-Букс, 2005, -128 с. 

4. В. Талапов, Основы BIM. Введение в информационное моделирование зданий. Москва, 

Россия: ДМК Пресс, 2011. 

5. А.С. Білик та М.А. Беляєв, "BIM моделювання. Огляд можливостей та перспективи в 

Україні", Промислове будівництво та інженерні споруди, № 2, с. 9-15, 2015. 

6. В.Ф. Шпагін. Особливості вибору програмного забезпечення для викладання ландшафтного 

проектування у вищих навчальних закладах. Інформаційні технології і засоби навчання, 

2018, Том 68, №6, с. 181-192. 

7. Hobhouse P. Colour in Your Garden. London. –Collins, 1995, - 240 p. 

8. Френсис Д.К. Чинь. Архитектура: форма, пространство, композиция. М. – АСТ: Астрель, 
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