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1. Мета дисципліни – формування у студентів системи теоретичних і практичних знань про 

основні принципи, особливості та методи планування урбанізованого ландшафту. 

Завдання дисципліни полягає в придбанні умінь і навичок планування та реконструкції різних 

типів урбанізованих ландшафтів з метою створення сприятливого середовища для життєдіяльності 

людини шляхом активного використання природних компонентів. 

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 «Peculiarities Of Modern Urban Landscaping” є базовою дисципліною, що стосується 

новітніх інновацій в ландшафтному дизайні урбанізованих територій. Її місце у системі інших 

дисциплін у найбільшому ступені узгоджується з набуттям необхідних навичок студентами 

спеціальності «Садово-паркове господарство», яка покликана озброїти студентів конкретними 

знаннями про способи ефективної і раціональної естетичної та екологічної оптимізації 

урбанізованих ландшафтів, свідомо, цілеспрямовано створюваних людиною для виконання тих чи 

інших соціально-економічних функцій, або виникли в результаті ненавмисної зміни природних 

ландшафтів. Набуті знання повинні допомогти фахівця на сучасному рівні використовувати 

корисні властивості ландшафту, його потенціал для задоволення різноманітних потреб 

суспільства. 

Предметом вивчення дисципліни є новітні принципи і методи, необхідні для розуміння сучасних 

підходив у ландшафтному дизайні урбанізованих територій. В ході вивчення дисципліни 

наводиться чи демонструється практичне застосування і значення окремих методів, понять і 

систем в ландшафтному дизайні та озелененні урбанізованих ландшафтів. 

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

ландшафтному дизайні на сучасному рівні і відповідно світовим тенденціям. 

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. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проектами. 
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спеціальних (фахових)  

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

проектів з урахуванням наявних обмежень.  
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ФК14. Здатність до отримання нових знань та проведення прикладних досліджень в галузі садово-

паркового господарства, узагальнення та систематизації отриманої інформації. 

 

Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 

 

- загальних знань основної тематики и проблематику особливостей урбанізованих ландшафтів 

вісторичному та сучасному станах;  

- 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 міських ландшафтних об¢єктів на 

професійному рівні; 

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

дизайнерські тенденції);  

- структури та призначення відкритих просторів в ландшафтному дизайні;   

- розуміння сучасні тенденції у облаштування урбанізованих територій; 

 - розуміння новітніх тенденцій вертикального озеленення в населених пунктах;  

- знань щодо сучасних тенденції формування та облаштування житлових територій.  

- практичних навичок щодо сучасних тенденції облаштування ділянок шкіл і дитячих 

дошкільних установ, лікарень. 

- вміння розробляти та запроваджувати проекти урбанізованих територій  різного призначення;  

- вміння розробляти сучасне оформлення в ландшафтному дизайні та управляти світловим 

оформленням.;  

- практичних навичок підбору рослин для озеленення спеціалізованих міських територій;  

- здатності обирати сучасні матеріали для створення малих архітектурних форм;  

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

безбар'єрного середовища.  
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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 

облаштування урбанізованих територій на 

професійному рівні.  

 

Лекція Модульна 

контрольна робота  
20 

1.2 Знати всесвітні досягнення у сфері ландшафтного 

дизайну міст (світові напрямки і дизайнерські 

тенденції), сучасні тенденції у створенні 

безперервного безбар'єрного середовища,  

новітні тенденції вертикального озеленення в 

населених пунктах;  

Лекція  Модульна 

контрольна робота 

20 

2.1 Формування принципів розробки та 

запровадження сучасних проектів для 

урбанізованих територій  різного призначення з 

метою покращення умов життя і відпочинку 

населення 

Практичні заняття  Виконання та здача 

практичної роботи 
28 

2.2 Вміти пропонувати систему організаційно-

технічних та лісівничо-біологічних заходів, з 

метою створення зелених зон урбанізованих 

територій;  

Самостійна робота Представлення 

презентацій 
20 

3.1 Вміти працювати в групі при опануванні 

біотехнологічних методів дослідження, 

аналізі отриманих даних. 

Самостійна робота Здача самостійних 

завдань 8 

4.1 Вміти самостійно працювати з науковою та 

навчально-методичною літературою, 

здійснювати пошук та узагальнювати 

науково-технічну інформацію. 

Самостійна робота Здача самостійних 

завдань 
4 

 

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 

ПР05. Пропонувати та організовувати еколого-біологічні та технологічні 

заходи створення та утримання об'єктів садово-паркового господарства, 

природних і культурних ландшафтів 

+ +  +  

 

+ 

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 

  + +  + 

ПР12. Створювати об’єкти озеленення різного призначення та підбирати 

комплекс робіт по догляду за рослинами у насадженнях 
+ +  + +  
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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)– 20 балів/7 балів  

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1. -1.2 (блок тем Розділу 2)–20 балів/7 балів 

3. Оцінювання виконання практичних робіт - РН 2.1. – 2.2. – 28 балів (по 2 бали за кожну роботу) 

/ 7 балів  

4. Оцінка самостійної роботи (здача самостійних завдань - РН 3.1 - 20 /10 балів; представлення 

презентацій РН 3.1-4.1 - 12/ 6 балів.    

 

- підсумкове оцінювання у формі заліку 

Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума результатів усіх форм семестрового оцінювання. 

Позитивну оцінку за залік (зараховано) студент отримує лише за умови успішного виконання всіх 

практичних робіт (по кожній не менше 59% від максимально можливої кількості балів), успішного 

виконання 2 модульних контрольних робіт (по кожній не менше 59% правильних відповідей), 

презентацій. 

 

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/доповідей, самостійної роботи проводиться упродовж лекційного курсу та 

практичних занять. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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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 
урбанізованих територій. Світові напрямки і 
дизайнерські тенденції. Особливості облаштування 
урбанізованих територій. 

2   

2 
Сучасні громадські центри. Види громадських 
центрів і їх особливості.  

2   

3 
Традиційні методи формування та облаштування 
громадських центрів. 

  12 

4 

Устаткування і елементи благоустрою. Новітні 

тенденції озеленення та квіткового оформлення 

громадських центрів 

 2  

5 

Житлові території. Види житлових містобудівних 

утворень та їх особливості. Сучасні тенденції 

формування та облаштування житлових територій. 

Формування приватних, сусідських, громадських 

просторів. Захист житлових територій від 

негативного впливу транспорту. 

2   

6 

Енергозбереження та використання альтернативних 

та нетрадиційних джерел енергії. Застосування 

ефективних методів озеленення житлових територій. 

Вертикальне озеленення. Застосування 

антивандального обладнання. 

  8 

7 

Устаткування і елементи благоустрою житлових 

територій. Поєднання типових і індивідуальних 

елементів обладнання. Новітні тенденції в 

озелененні та оформленні житлових територій 

  10 

8 
Туристичні території. Сучасні тенденції формування 

та облаштування туристських територій. 
2   

9 

Створення комфортного і естетично насиченого 

середовища туристських територій. Створення 

безбар'єрного середовища для маломобільних груп 

населення. 

 3  

10 

Устаткування і елементи благоустрою туристичних 

територій. Новітні тенденції в озелененні та 

оформленні туричтичних територій 
2   

11 

Місця поховання. Види місць поховання та їх 

особливості. Вимоги до ділянок місць поховання. 

Сучасні тенденції облаштування місць поховання. 

Врахування психоемоційних особливостей 

середовища місць поховання. Диференційований 

підхід до облаштування зон різного призначення на 

кладовищах. 

2   

12 

Устаткування і елементи благоустрою місць 

поховання. Новітні тенденції в озелененні та 

оформленні місць поховання. 
  10 



8 

 

13 
Особливості озеленення зон різного призначення на 

кладовищах. Асортимент зелених насаджень. 
 2  

Частина 2 . «Світові тенденції та інновації в озелененні» 

14 

Виробничі території. Види виробничих 

містобудівних утворень та їх особливості. Сучасні 

тенденції формування та облаштування виробничих 

територій.  

2   

15 

Формування виробничо-сельбищних містобудівних 

утворень. Оптимізація середовища виробничих 

територій. 

  8 

16 

Устаткування і елементи благоустрою промислових 

територій. Новітні тенденції в озелененні та 

оформленні промислових територій 

2   

17 

Ділянки шкіл і дитячих дошкільних установ. Сучасні 

тенденції облаштування ділянок шкіл і дитячих 

дошкільних установ. 

2   

18 

Створення комфортної і екологічної середовища. 

Особливості облаштування ділянок спеціалізованих 

шкіл. 

  12 

19 
Новітні тенденції в озелененні та оформленні 

ділянок шкіл і дитячих дошкільних установ. 
 4  

20 

Ділянки лікарень і реабілітаційних центрів. Види 

лікарень і реабілітаційних центрів. Сучасні тенденції 

облаштування ділянок лікарень і реабілітаційних 

центрів. Створення безперервної безбар'єрного 

середовища на ділянках лікарень і реабілітаційних 

центрів. Кольорово-екологічний комфорт. 

2   

21 

Створення умов для ландшафтотерапії. Особливості 

облаштування ділянок багатопрофільних лікарень. 

Лікарняний парк. Особливості облаштування 

ділянок спеціалізованих лікарень. Особливості 

облаштування ділянок реабілітаційних центрів. 

2   

22 

Новітні тенденції в озелененні та оформленні 

Ділянки лікарень і реабілітаційних центрів. 

Особливості озеленення лікарень різного профілю. 

  10 

23 

Транспортні і пішохідні шляхи. Види транспортних і 

пішохідних шляхів і їх особливості. Сучасні 

тенденції облаштування транспортних і пішохідних 

шляхів. 

2   

24 

Просторове розділення транспортних і пішохідних 

шляхів. Захист привуличних територій від 

негативного впливу автомобільного транспорту. 

Устаткування і елементи благоустрою транспортних 

територій. 

  10 

25 

Новітні тенденції в озелененні та оформленні 

транспортних і пішохідних шляхів. Сучасні прийоми 

озеленення місць паркування автомобілів, бульварів.  

 

 3  

 

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

Загальний обсяг 120 год, в тому числі: 

Лекцій – 24 год. 
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Практичні заняття – 14 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота –80 год. 
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