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1. Мета дисципліни – формування у студентів знань новітніх світових тенденцій створення 

гармонійних об¢єктів озеленення з використанням природних та штучних елементів. Головне 

завдання навчальної дисципліни полягає у засвоєнні вмінь та навичок з прогресивних технологій 

щодо створення стилізованих садів і парків  різної стилістики, дизайнерських композицій різних 

ландшафтних об¢єктів на професійному рівні. 

 

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

1. Успішне опанування курсів "Біологія рослин", "Рослинність земної кули", "Фізіологія рослин", 

"Дендрологія", "Лісова таксація", "Лісовпорядкування», "Лісівництво". 

2. Вміти самостійно застосовувати знання з дендрології, фізіології рослин, лісової таксації, та 

ін. дисциплін, виконувати практичні роботи, працювати з науково-методичною літературою. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з гербарними матеріалами та обладнанням, що 

використовуються в біологічній та біотехнологічній лабораторіях. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 
Дисципліна «Світові тенденції та інновації в ландшафтному дизайні та озелененні ” є  базовою 

дисципліною, що стосується новітніх інновацій в ландшафтному дизайні. Її місце у системі інших 
дисциплін у найбільшому ступені узгоджується з набуттям необхідних навичок студентами 
спеціальності «Садово-паркове господарство». 
Предметом вивчення дисципліни є поняття, принципи і методи, необхідні для розуміння сучасних 

підходив у ланлшафтному дизайні. В ході вивчення дисципліни наводиться чи демонструється 

практичне застосування і значення окремих методів, понять і систем в ландшафтному дизайні та 

озелененні та в інших сферах суспільної діяльності (сільське господарство, біотехнологія, пошук 

нових рослинних ресурсів, виробництво сировини рослинного походження, безпека 

життєдіяльності, охорона природи, моделі сталого розвитку природи і суспільства, освіта тощо). 

Метою дисципліни є сформувати систему здатностей та вмінь використовувати світові тенденції в 

ландшафтному дизайні. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

 

Згідно Стандарту вищої освіти України освіти другого рівня за спеціальністю 206 «Садово-

паркове господарство», дисципліна забезпечує набуття студентом таких  компетентностей 

інтегральної  

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  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

спеціальних (фахових)  

ФК13. Здатність планувати та здійснювати збір, обробку, аналіз і систематизацію науково-

технічної інформації з теми дослідження, обирати методики і засоби розв’язання складних задач 

професійної діяльності. 
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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  

 

Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 

 

- загальних знань про основні поняття, терміни та визначення;  

- засвоєнні вмінь та навичок з прогресивних технологій щодо створення стилізованих садів і 

парків різної стилістики, дизайнерських композицій різних ландшафтних об¢єктів на 

професійному рівні; 

- знань щодо всесвітніх досягненнь у сфері ландшафтного дизайну (світові напрямки і 

дизайнерські тенденції);  

- структури та призначення відкритих приміщеннь в ландшафтному дизайні;   

- розуміння сучасні тенденції у створенні водойм; 

 - розуміння новітніх тенденцій  вертикального озеленення в населених пунктах;  

- знань щодо сучасних методів створення комбінованих садів.  

- практичних навичок щодо прийомів створення штучних водойм в паркових композиціях 

 

- вміння розробляти та запроваджувати проекти outdoor площадок ;  

- вміння розробляти сучасне світлове оформлення в ландшафтному дизайні та управляти 

світловим оформленням.;  

- практичних навичок підбору рослин для створення декоративного та аптекарського городу;  

- вміння пропонувати інноваційні технології дренажних систем для створення підземних 

дренажних полів, котлованів та резервуарів, а також для управління стічними та дощовими 

водами;  

- здатності обирати сучасні матеріали для створення малих архітектурних форм;  

- здатності проектувати і здійснювати заходи щодо сучасних підходів у створенні та 

оформлення клумб.  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результат навчання 
(згідно освітньої програми) 

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

Форми викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати прогресивні технологій щодо створення 

стилізованих садів і парків різної стилістики, 

дизайнерських композицій різних ландшафтних 

об¢єктів на професійному рівні.  

 

Лекція Модульна 

контрольна робота 

Іспит 10 

1.2 Знати всесвітні досягнення у сфері ландшафтного 

дизайну (світові напрямки і дизайнерські 

тенденції), сучасні тенденції у створенні водойм,  

новітні тенденції вертикального озеленення в 

населених пунктах;  

Лекція  Модульна 

контрольна робота 

Іспит 10 

2.1 Формування принципів побудови 

комплексної зеленої зони міста, її 

складовими елементами. вміти розробляти та 

запроваджувати сучасні проекти розвитку 

комплексної зеленої зони міста з метою 

Практичні заняття  Виконання та здача 

практичноїї роботи 

Іспит 14 
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покращення умов відпочинку населення 

2.2 Вміти пропонувати систему організаційно-

технічних та лісівничо-біологічних заходів, з 

метою створення паркових зон;  

Самостійна робота Представлення 

презентацій 10 

3.1 Вміти працювати в групі при опануванні 

біотехнологічних методів дослідження, 

аналізі отриманих даних. 

Самостійна робота Здача самостійних 

завдань 16 

4.1 Вміти самостійно працювати з науковою та 

навчально-методичною літературою, 

здійснювати пошук та узагальнювати 

науково-технічну інформацію. 

Самостійна робота Іспит 

40 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 

Результати навчання дисципліни (код) 

 

Програмні результати навчання 

(за освітньою програмою) 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР16 Організувати і планувати науково-дослідну роботу в галузі 

садово-паркового господарства, природних і культурних 

ландшафтів.  
   + + 

 

+ 

ПР17 Збирати, обробляти, аналізувати і систематизувати науково-

технічну інформацію з тематики дослідження, висувати і 

перевіряти наукові гіпотези, обирати оптимальні методи, методики 

та засоби дослідження, робити та аргументувати висновки за 

результатами досліджень. 

 

+ + +   + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

 

- семестрове оцінювання:   

 

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1. -1.2 (блок тем Розділу 1) 

– 10 бали/5 балів  

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1. -1.2 (блок тем Розділу 2) 

– 10 бали/5 балів 

3. Оцінювання виконання практичних робіт - РН 2.1. – 2.2. – 14 бали (по 1 балу за кожну роботу) / 

7 балів  

4. Оцінка самостійної роботи РН 3.1; 4.1 - 26 /13 балів (здача самостійних завдань - РН 3.1; 4.1- 

16 /8 балів;  представлення презентацій РН 3.1; 4.1- 10/ 5 балів)      

 

 

- підсумкове оцінювання у формі іспиту 

Форма проведення письмова у вигляді відкритих завдань. 

Результатами навчання, які будуть оцінюватись на іспиті є РН 1.1-2.1; 4.1. 

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

шкалою. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути меншою 30 

бали. 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для допуску до іспиту є успішне написання 2 модульних контрольних робіт (по кожній 

не менше 50% правильних відповідей), виконання всіх передбачених планом  практичних робіт, 

виконання самостійної роботи та представлення презентацій. 
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Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критичний мінімум – 30 

балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

 

Модульні контрольні роботи1і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. 

Оцінювання практичних занять здійснюється протягом семестру. Оцінювання підготовлених 

презентацій, самостійної роботи проводиться упродовж лекційного курсу та практичних 

занять. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

  

  

88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій і практичних  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

 
Частина 1   «Світові тенденції та інновації в ландшафтному дизайні» 

1 
Всесвітні досягнення в сфері ландшафтного 
дизайну. Світові напрямки і дизайнерські тенденції.  

2   

2 
Фестивалі, форуми, експозиції, виставки та 
дизайнерів. Провідні дизайнери та їх твори. 

  12 

3 Історичні стилі ландшафтного дизайну  4  

4 
Сучасні напрямки ландшафтного дизайну в Японії, 

Англії, США та Австралії. 
2   

5 
Використання керамограніта, обпеченого дерева, 

металу в ландшафтному дизайні. 
  8 

6 

Новітні напрямки створення огорож, пейзажних 

живоплотів, парканів у вигляді сітки. 

Перголи для оформлення терас, альтанок і зон 

відпочинку.  

2   

7 
Перголи для оформлення терас, альтанок і зон 

відпочинку. 
  10 

8 

Відкриті приміщення в ландшафтному дизайні. 

Розмиті межі між будівлями і озелениними 

ділянками. Створення outdoor площадок  

 2  

9 
Сучасні тенденції у створенні водойм. Прийоми 

створення штучних водойм в паркових композиціях  
2   

10 
Світлове оформлення в ландшафтному дизайні. 

управління світловим оформленням.  
2   

11 
Сучасні прийоми використання арматури та  

оптоволокна. Освітлення штучних дачних водойм 
 2  

12 

Висвітлення садових ділянок. Розміщення ліхтарів 

та інших світильників. Організація підсвічування 

окремих рослин, малих архітектурних форм і 

мальовничих клумб. 

  10 
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13 
Тренди на акценти в ландшафтному дизайні. Мода 

на кольори 
2   

Частина 2 . «Світові тенденції та інновації в озелененні» 

14 

Вертикальне озеленення в населених пунктах. 

Функції витких рослин для. Типи посадок витких 

рослин.  

2   

15 
Новітні прийоми вертикального озеленення. 

Класифікація опор. Підвісні конструкції 
  8 

16 
Комбінований сад. Еклектика в ландшафтному 

дизайні – комбінування стилів  
 4  

17 
Зелені дахи – сучасний напрямок ландшафтного 

дизайну 
2   

18 
Використання в ландшафтному дизайні плодово-

ягідних культур. 
2   

19 Топіарій в сучасному ландшафтному дизайні 2   

20 
Сучасні підходи до створення і оформлення клумб. 

Стиль Naturgarden. Удольфіанство: сади нової хвилі  
2   

 

21 

Інноваційні технології дренажних систем для 

створення підземних дренажних полів, котлованів 

та резервуарів, а також для управління стічними та 

дощовими водами 

  12 

22 
Сучасні аспекти використання  багаторічні рослини 

в контейнерах. 
  10 

23 Декоративний город 2   

24 Аптекарський город   10 

25 
Підбір рослин для декоративного та аптекаоського 

городу 
 3  

 

 ВСЬОГО 24 14 80 
*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 120 год, в тому числі: 

Лекцій – 24 год. 

Практичні заняття – 14 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота –80 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

 

1. Клюєва І. Ландшафтний дизайн. Домашня ілюстрована енциклопедія. Видав.: Ранок.- 2010. – 

160 с. 

2. Храпач В.В. Ландшафтный дизайн.- М. Лань.-2019.-312 с. 

3. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць / В.П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2005. – 456 с. 

4. Сударикова Ю. Екзотичні дерева, кущі та ліани в ландшафтах України. «Наш формат».– 2013. – 

336 с. 

5. Шпагін В.Ф. Лекції з історії світового дизайну садів: у пошуках балансу архітектури і природи. 

Навчальний посібник, К. : Логос, 2012. –120 с.   

6. Smolitskaja, T. A. Gorodskoj kul'turnyj landshaft: tradicii i sovremennye tendencii razvitija 

[Urban cul- tural landscape : tradition and modern trends] / T. A. Smolickaja, T. O. Korol', E. 
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I. Golubeva. – Mos-   cow: LIBROKOM, 2012. – 272 p.    

 

Додаткова література: 

 

1. Багацька О. М. Рекомендації щодо використання культивованих дерев’янистих ліан у 

вертикальному озелененні м. Києва / О. М. Багацька. К. : Видачничий центр НУБіП України, 

2008. – 50 с. 

2. Маланкина Е. Лекарственные растения в ландшафте.- М. Изд. Вече.- 2006. – 272 с. 

3. Забелина Е.В. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре. М.: Архитекту-ра-С, 2005  

4. Потаев Г.А. Экологическая реновация городов. Минск: БИТУ, 2009. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


