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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – поглиблення попередньо отриманих уявлень щодо культурних 

чинників садово-паркового виробництва та формування цілісної системи знань про 

культурну природу садово-паркового мистецтва, його обумовленість процесами людського 

саморозвитку, зокрема, духовно-естетичними домінантами, визначальними для різних етапів 

історично-культурної ходи людства, що збільшить фахову мотивацію, надавши можливість 

керуватися у практичній діяльності розумінням художньо-естетичної суттєвості конкретного 

періоду, створювати культурний продукт потужного духовного впливу. 

 

2.  Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1.  До початку вивчення даного курсу студенти мають знати основи дисциплін освітньо-

професійної програми для бакалавріату «Ландшафтний дизайн та озеленення»,  основні 

історичні етапи та форми садово-паркового виробництва як складової культурного розвитку 

людства. 

2.  Вміти самостійно опрацьовувати навчально-методичні та наукові джерела, збирати та 

аналізувати інформацію щодо явищ садово-паркового мистецтва як культурно-естетичних 

феноменів, закономірностей та тенденцій розвитку садово-паркового виробництва як вияву 

духовних запитів людини. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією, використання іншомовних інформаційно-теоретичних джерел. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Культура садово-паркового мистецтва» 

належить до переліку обов′язкових  дисциплін та викладається у І семестрі. Навчальна 

дисципліна знайомить студентів із сучасними філософсько-культурологічними підходами у 

дослідженні садово-паркового мистецтва як культурного феномену. З′ясовуються зв′язок 

садово-паркової креації із саморозвитком людини, обумовленість садово-паркових форм 

специфікою світосприйняття та домінуючими духовно-естетичними інтенціями, 

закономірність їх кореляції із стильовими домінантами мистецтва. Висвітлюються питання 

залежності моделей садово-паркового облаштування від соціокультурної суттєвості 

конкретного періоду суспільного розвитку, мотивованості та рівня почуттєвого сприйняття 

світу, наявних можливостей креативної діяльності як способу особистої сутнісної реалізації. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Згідно Стандарту вищої освіти України другого рівня вищої освіти 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.  

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.  

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

садово-паркового господарства, узагальнення та систематизації отриманої інформації.  
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ФК15. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах вищої та фахової передвищої 

освіти, навчати співробітників інноваційної діяльності та здійснювати просвітницьку 

природоохоронну діяльність серед населення.  

 

Вироблення здатності у вирішенні практичних проблем садово-паркового господарства в 

умовах сучасного урбанізованого світу послідовно враховувати його культурну константу; 

досліджувати його з позицій людинотворчих  чинників, спираючись на навички аналізу, 

систематизації та узагальнення наукової інформації стосовно гуманітарної складової садово-

паркової справи; розкривати зв′язок між особливостями її розвитку і специфікою перебігу 

культурних процесів; володіти соціокультурним баченням процесів розвитку садово-

паркових форм; виявляти причинно-наслідковий зв’язок між садово-парковими концептами 

та мистецтвом як прояв цілісності процесу людського саморозвитку, зокрема, на сучасному 

його етапі; розробляти проекти та управляти ними з гуманістичних позицій. 

 

Основними завданнями дисципліни є: 

1) cформувати уявлення про культурну сутність феномену садово-паркового виробництва, 

його обумовленість духовними інтенціями саморозвитку людини; 

2) дати розуміння зв′язку ландшафтного формотворення з культурно-естетичною суттєвістю 

періодів суспільного розвитку; 

 3) навчити художньо-естетичному аналізу продуктів садово-паркового виробництва, 

баченню їх кореляції з тенденціями розвитку мистецтва; 

4) сформувати навички культурологічної експертизи явищ садово-паркового мистецтва,  

вміння оперувати відповідним категоріально-понятійним апаратом; 

5) навчити орієнтуванню в гуманітарних дослідженнях садово-паркової форми 

облаштування світу,  її цілісному – міждисциплінарному – баченню; 

6) виробити вміння враховувати людинотворчий ресурс у практиці створення та у фаховій 

експертизі ландшафтних проектів; 

7)  поглибити уявлення про духовно-рекреаційне значення садово-паркових зон у сучасному 

урбанізованому світі, про необхідність просвітницької природоохоронної роботи. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1.знати; 2 вміти; 3. комунікація; 4.  

автономність та відповідальність) 

 

       Методи       

викладання  і   

навчання 

 

          Методи      

       оцінювання 

Відсоток  у   

підсумковій  

оцінці з   
дисципліни 

 Код         Результат навчання    

   Знати:    

 1.1 сутнісні засади садово-паркового 
мистецтва як способу людської 
самореалізації 

  лекція, 

самостійна   

робота 

 тестові завдання, 

письмова 

контрольна робота 

               6 

 1.2 основні художньо-творчі  

концепти світового садово-

паркового формотворення, їх 

кореляцію з напрямками та 

стилями розвитку мистецтва 

лекція, 

самостійна 

робота 

усна доповідь, 

тестові завдання, 

презентація 

самостійної роботи, 

письмова 

контрольна  робота 

               20 

 1.3 особливості сучасного етапу 

розвитку садово-паркового 

мистецтва, його значущі 

феномени 

  лекція,  

самостійна   

робота 

усна доповідь, 

дискусія,  тестові 

завдання, письмова 

контрольна  робота 

              20 



 5 

    Вміти:    

 2.1 демонструвати знання літератури 

з навчального курсу 
семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь, 

презентація 

самостійної роботи, 

письмова 

контрольна робота 

              5 

 2.2 пояснювати чинники 

формування та розвитку садово-

паркової  складової  культури 

семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь, 

коментування 

першоджерел 

              3 

 2.3 встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки розвитку 

людини і садово-паркового 

мистецтва  

семінар, 

самостійна робота,  

усна  доповідь, 

дискусія, 

презентація 

самостійної роботи 

              5 

 2.4 систематизувати отримані 

знання, обґрунтовувати 

висновки, розвиваючи власну 

культурно-естетичну 

компетентність 

семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь, 

дискусія, 

презентація 

самостійної роботи, 

письмова 

контрольна робота 

              5 

 2.5 формувати власну позицію щодо 

культурного значення садово-

паркових реалій; вести полеміку з 

питань культурно-естетичного 

характеру явищ садово-паркового 

мистецтва 

 самостійна робота, 

семінар 

усна доповідь, 

дискусія, 

презентація 

самостійної роботи 

               5 

 2.6 працювати з  естетико-

культурологічними джерелами 

фахового спрямування, 

узагальнювати інформацію у 

відповідності до поставлених 

навчальних задач 

самостійна 

робота, семінар  

 

усна доповідь, 

дискусія, 

презентація 

самостійної роботи 

              5 

 2.7 готувати матеріали для 

повідомлень та презентацій  

семінар, 

самостійна 

робота 

усна доповідь, 

презентація 

самостійної роботи 

              4 

    Комунікація:    

 3.1 вільно здійснювати комунікацію 

мовою навчання 
                 3 

 3.2 використовувати у підготовці до 

семінарських занять та написанні 

самостійних робіт іншомовні 

джерела 

          семінар, 
самостійна робота 

   усна доповідь,  
самопідготовка 

               3 

 3.3 презентувати результати 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій 

        семінар, 

самостійна робота 

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійної роботи 

               3 

 3.4 дискутувати з питань культурно-

естетичного характеру  

феноменів садово-паркового 

мистецтва, оперуючи 

культурологічними і 

естетичними  поняттями та 

         семінар, 

самостійна робота 

     дискусія, 

коментування 

першоджерел 

               3 
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категоріями 

    Автономність та 

відповідальність 
   

 4.1 самостійно здійснювати пошук 

фахових джерел, критично їх 

опрацьовувати,        володіючи 

навичками обробки, аналізу та 

узагальнення наукової інформації 

  самостійна робота усні доповіді, 

дискусії, 

презентація  

самостійної роботи 

               2 

 4.2 самостійно обирати методи і 

шляхи аналізу для продуктивного 

виконання власних робіт 

 семінар, 

самостійна    

робота  

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійної  роботи 

               4 

 4.3 відповідально інтерпретувати 

самостійно опрацьовану 

інформацію з  питань 

навчального курсу 

семінар, 

самостійна    

робота 

  

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійної  роботи 

               2 

 4.4 прагнути до об’єктивності 

власного аналізу, оперуючи 

достовірними науковими даними 

семінар, 

самостійна робота 

усні  доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійної  роботи 

               2 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліні із програмними результатами 

навчання     

                                        

                                      Результати навчання дисципліні  (код) 

         

Програмні результати навчання 

       (за освітньою програмою) 

1.1 1.2 1.3 2.2   2.3 2.5 2.6 2.7 3.3 3.4 4.1 4.4 

ПР7.Організовувати ефективне управління об′єктами садово-

паркового господарства, природними і культурними 

ландшафтами з урахуванням технологічних, правових, 

економічних, екологічних та інших аспектів. 

 +  +  +  +  +  +  +  +     

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. 

  

 + 

 

 + 

 

 + 

 

 + 

  

+ 

  

+ 

 

 + 

 

 + 

  

+ 

  

ПР15.Організовувати та виконувати просвітницьку 

природоохоронну діяльність серед населення. 
 +  +  +  +  +  +  +  +    +  + 
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7. Схема формування оцінки: 

7.1  Форми оцінювання 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS,  яка  передбачає  дворівневе   оцінювання 

засвоєного матеріалу,  зокрема,  оцінювання   теоретичної  підготовки  –  результати   навчання     

(знання 1.1-1.3),  що складає  40%  від загальної оцінки та оцінювання практичної  підготовки -

результати навчання (вміння 2.1-2.7); (комунікація 3.1-3.4); (автономність та відповідальність  

(4.1-4.4), що складає 60% загальної оцінки.   

 

Оцінювання семестрової роботи:   

1.Усна відповідь на семінарах:  РН  1.1, 1.2, 1.3, 2.1 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.4  - 24/ 40 балів  

2. Доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1,1.2, 1,3, 2.3, 2,4, 2.5, 2.7,3.1,3.4, 4.1, 

4.4  - 6/10 балів 

3.  Самостійна робота – письмова робота-дослідження:  РН  1.1, 1,2, 1,3, 2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 3.1, 

3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4 – 18/30 балів    

Семестрову кількість балів  формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу 

з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за 

аудиторну роботу – 1) усні відповіді на семінарах, 2) доповнення та участь у дискусіях, 3) 

самостійну роботу (письмову роботу-дослідження). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі                    80 балів 

- в мінімальному вимірі                        48 балів   

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар у 

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі – РН 1.1, 1.2 ,1.3, 2.1, 2.3, 2.6, 3.1, 3.3, 4.1, 

4.2, 4.4 – 12/20 балів  

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

            Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумковї контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента  впродовж усього семестру и не передбачає 

додаткових заходів оцінювання. 

             Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 

балів, для отримання заліку необхідно обов′язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.   

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

При простому розрахунку отримуємо: 

     Семестрова кількість балів        Підсумкова контрольна робота  Підсумкова оцінка     

з дисципліни 

  Мінімум 48 12               60 

  Максимум           80                              20              100 

                

6.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
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Min – 48 балів Мax – 80 балів 

Усна відповідь на 

семінарах 

Теми 3, 4, 5, 6 (заняття 

відбудуться згідно з 

планом навчальних 

занять). У разі 

відсутності здобувача на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати у 

письмовому вигляді  

         «8»  x  3  =  24 «8»  x  5 =  40 

Доповнення, участь у 

дискусіях на семінарах 

Теми  3, 4, 5, 6 (заняття 

відбудуться згідно з 

планом навчальних 

занять 

«3» x  2 =  6 «5» x  2  =  10 

Самостійна письмова 

робота 

Підготовка письмової 

культурно-естетичної 

експертизи певного 

садово-паркового 

феномену відбувається 

протягом семестру. 

Презентація роботи-

дослідження 

відбувається під час 

аудиторної роботи на 

останньому семінарі 

згідно з планом 

навчальних занять 

(Додаток самостійної 

роботи здобувача) 

«18»  x  1 = 18       «30»  x  1  =  30 

Оцінка за підсумкову 

контрольну роботу 
 12 20 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни 
 60 100 

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь: 

10 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу. Демонструє високий 

ступінь самостійності.  

8 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його викладає, розкриває 

основний зміст поставленого питання, але не має достатньої аргументації у поясненнях, 

допускає несуттєві неточності, використовує лише обов’язкову літературу. 

6 балів – студент в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань та критичного 

ставлення до проблем, що розглядаються, припускається у відповіді суттєвих неточностей, не 

спирається на необхідну літературу.  

4 бали –  студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань, має суттєві помилки у відповіді. 

  2.   Доповнення / дискусія: 

         5 балів –  доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми. 

         4 бали –  доповнення змістовне, демонструє здатність до критичного оцінювання проблем. 

         3 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
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  3.   Самостійна письмова робота: 

30-21 балів – студент демонструє здатність до аналізу, узагальнення, критичного оцінювання та 

розв’язання комплексних проблем дослідження культурної сутності садово-паркового мистецтва; вміння 

виявляти зв’язок культурологічного й філософсько-естетичного знання із практикою садово-паркового 

виробництва, пояснювати художньо-творчі концепти садово-паркового формотворення закономірностями 

саморозвитку людини, соціокультурними тенденціями, встановлювати його кореляцію з особливостями 

розвитку мистецтва та визначати можливі напрямки його подальшого руху. Студент у повному обсязі 

володіє відповідним культурологічним матеріалом, вільно та аргументовано ним оперує, глибоко і всебічно 

розкриває зміст запропонованого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, демонструє 

самостійність, достовірність, доброчесність проведеного дослідження. 

20-16 балів – студент у достатньому обсязі володіє культурологічним та філософсько-естетичним 

матеріалом, вільно ним оперує, але, розкриваючи основний зміст поставленого завдання, не має достатньої 

аргументації у поясненнях, припускається певних неточностей. Здобувач демонструє здатність до аналізу 

комплексних проблем культури садово-паркового мистецтва, але виявляє недостатність вміння поєднувати 

культурологічне знання з безпосередньою практикою садово-паркового мистецтва. Робота є самостійною.  

15-11 балів – студент виконав письмову роботу-дослідження, але не демонструє глибини знань та здатності 

до критичного аналізу, самостійності у вирішенні поставлених завдань, не використовує необхідну 

методологічну базу, спирається лише на навчальну літературу. Робота містить суттєві неточності. 

10-0 балів – студент не демонструє здатності до аналізу та критичного оцінювання проблем, що 

вивчаються, фрагментарно і поверхово розглядає заявлену проблематику, недостатньо розкриває зміст 

поставлених питань, має суттєві помилки в роботі, демонструє несамостійність у виконанні дослідження. 

4. Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом навчального курсу, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко і всебічно розкриває зміст запропонованого завдання, 

демонструє вміння використовувати культурологічне знання в аналізі садово-паркової практики, 

використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

доброчесність. 

15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом навчального курсу, вільно його 

викладає, але, розкриваючи основний зміст завдання, не має достатньої аргументації у 

поясненнях,  припускається несуттєвих неточностей, демонструє самостійність у судженнях, 

використовує обов’язкову літературу. 

10-6 балів –  студент загалом володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішенні поставлених завдань, здатності до критичного аналізу та оцінювання, 

не спирається на необхідну літературу, припускається суттєвих неточностей. 

5-0 балів – студент фрагментарно та поверхово викладає матеріал, недостатньо розкриває зміст 

поставлених питань, припускається суттєвих помилок, демонструє несамостійність у виконанні 

завдань. 

7.3  Шкала відповідності оцінок: 

  Зараховано / Passed 60-100 

  Не зараховано / Fail                                             0-59 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

                    ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 

Назва лекції                    Кількість годин 

Лекції  Семінари Самостійна 

робота 

         Частина 1. Теоретичні засади культурологічного аналізу садово-паркового мистецтва   

   1 Тема 1. Антропні чинники природо-перетворювальної 

діяльності людини 

       2          2 6 

   2 Тема 2. Садово-паркове мистецтво як територія олюднення. 

Значення парків у семіосфері міста.  

       2          2 4 

         Частина 2. Практика функціонування садово-паркового мистецтва як культурного феномену 

   3 Тема 3. Поліморфність як ознака сучасного садово-

паркового мистецтва.. Експертність художньо-образних 

інновацій у визначенні актуальних духовних потреб 

людини 

       2 2           6 

   4 Тема 4. Семіотика садово-паркових просторів        2 2 4 

   5 Тема 5. СПМ в системі видів мистецтва: внутрішньо-

видова та стильова кореляція, зв’язок з естетичною 

домінантою конкретно-історичного періоду 

       2 2 8 

   6 Тема 6.  Діалог культур Сходу і Заходу у садово-парковому 

виробництві 

        

       2 

 

2 

 

6 

   7 Презентація самостійної роботи «Культурно-естетична 

експертиза садово-паркового феномену» 

        2 28 

   8 Підсумкова контрольна робота 2            

 Всього        14          14 62 

Загальний обсяг  –  92 год., у тому числі:   

лекції            –  14 год.;          консультація                –  2 год.;    

семінари      –  14 год.;         самостійна робота       –  62 год. 
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