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1. Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь і практичних 

навичок з основ формування міського ландшафтного простору, організації просторового 

середовища за допомогою природного матеріалу, створення комфортного середовища для 

життєдіяльності людини. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів “Фізіологія рослин”, “Біохімія рослин”, "Ландшафтна 

архітектура", “Cадово-паркові композиції”, “Квітникарство”, "Грунтознавство та 

грунтова мікробіологія", "Урбоекологія та фітомеліорація". 

2. Вміти самостійно застосовувати знання з анатомії та фізіології рослин, агрохімії, 

грунтознавства, ландшафтної архітектури, урбоекології та фітомеліорації та ін. 

дисциплін, виконувати лабораторні та практичні роботи, працювати з науково-

методичною літературою.  

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна ”Формування міського 

ландшафтного простору для здорового та комфортного життя людини” є дисципліною вільного 

вибору студента освітнього ступеня “Магістр” за спеціальністю 206 «Садово-паркове 

господарство». Викладання даної дисципліни спрямовано на формування у студентів системи 

знань та умінь щодо формування міського ландшафтного простору, організації просторового 

середовища за допомогою природного матеріалу, підбору та використання рослин для 

озеленення з врахуванням їх біоекологічних особливостей та створення комфортного 

середовища для життєдіяльності людини. Розглядаються історія ландшафтного мистецтва та 

сучасні принципи озеленення міст і тенденції ландшафтної архітектури, основні принципи 

композиції пейзажів садово-паркових об'єктів. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
 

Згідно Стандарту вищої освіти України першого рівня вищої освіти за спеціальність 206 
Садово-паркове господарство, дисципліна забезпечує набуття студентом 

 

інтегральних компетентностей: 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 інформації.  

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проектами. 

 

та спеціальних (фахових) компетентностей: 

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. 

ФК5. Здатність складати кадастри зелених насаджень.  

ФК6. Здатність організовувати і здійснювати державний контроль і нагляд за дотриманням 

правил утримання об'єктів садово-паркового господарства, об'єктів культурної спадщини.  

ФК7. Здатність оцінювати розмір шкоди, заподіяної об'єктам садово-паркового господарства 

та об'єктам культурної спадщини при порушенні природоохоронного або містобудівного 

законодавства. 

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

господарства.  

ФК10. Здатність здійснювати технічні розрахунки в проектах, техніко-економічне 
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обґрунтування і функціонально-вартісний аналіз ефективності проектованих заходів.  

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

реалізації проектів з урахуванням наявних обмежень.  

ФК12. Здатність організувати роботу команди фахівців, яка пов'язана із плануванням (або 

відновленням) міських територій, відкритих просторів, об'єктів садово-паркового 

господарства тощо. 

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.  

ФК16. Здатність здійснювати фітооптимізацію антропогенно змінених ландшафтів, підбирати 

рослини для озеленення урбосередовищ різного функціонального призначення з врахуванням 

особливостей взаємодії рослин та специфіки кореневого живлення в умовах урболандшафтів, 

а також їх кліматоформуючої здатності. 

 

Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 

набуття теоретичних і практичних знань щодо формування міського ландшафтного простору 

задля створення комфортного середовища для життєдіяльності людини; 

уявлення про хід формування садів та парків та розвиток їх композиційних прийомів з 

урахуванням соціальних і природних умов; 

сучасні тенденції та заходи в системі озеленення міських ландшафтних просторів;  

набуття системи знань та умінь щодо підбору та використання рослин для озеленення міст та 

ландшафтної архітектури; 

уявлення про основні принципи композиції пейзажів садово-паркових об'єктів, варіанти 

використання компонентів природного ландшафту у формуванні об'єктів ландшафтної 

архітектури. 

 

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 

підсумкові 

й оцінці з 

дисциплін 

и Код Результат навчання 

1.1 Знати основні прийоми формування садів в 
історичному контексті; сучасні принципи  
озеленення міст і тенденції ландшафтної  
архітектури;  
 

Лекції,  
практичні роботи, 
 самостійна робота 

Презентація, 
контрольна робота, 
звіт з практичної  
роботи.  Іспит 

40 

1.2 Знати біоекологічні особливості різних груп 
рослин, що використовуються в озелененні 
міст, основні принципи композиції пейзажів 
садово-паркових об'єктів та та формування 
об'єктів ландшафтної архітектури. 

Лекції,  
практичні роботи, 
 самостійна робота 

Презентація, 

контрольна 

робота, звіт 

з практичної  

роботи. 

Іспит  

30 

2.1 Вміти правильно підбирати та 

використовувати рослини для озеленення 

міст та квіткового оформлення садово-  

паркових об'єктів, вміти визначати стилі 

садово-паркових об'єктів. 

Лекції,  
практичні роботи, 
самостійна робота 

Презентація, 

контрольна робота, 

звіт з практичної  

роботи 

 

15 

3.1 Вміти працювати в групі, спілкуватись в 

діалоговому режимі українською та 

іноземною мовами з колегами та 
цільовою аудиторією при опануванні та 

аналізі отриманих даних.  

Самостійна робота, 
практична робота 

Презентація, 

контрольна 

робота, звіт 
з практичної  

роботи 

 

10 

4.1 Вміти організовувати власну діяльність. Самостійна робота Презентація 5 
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6.  Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними

 результатами навчання: 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 

 

1.2. 
2.1 3.1 

4.1. 

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. 

+ 

 

 

 

+ + + 

 

 

 

+ 

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.  

+ 

 

 

 

+ + + 

 

 

 

+ 

Створювати об’єкти озеленення різного призначення та 

підбирати комплекс робіт по догляду за рослинами у 

насадженнях. 
 

 

+ + 

 

+ 

Організовувати та виконувати просвітницьку природоохоронну 

діяльність серед населення.  
 

 + 
 

+ 

На основі поглиблених знань з природничих наук формувати 

уявлення про фітооптимізацію антропогенно змінених 

ландшафтів, особливості взаємодії рослин та специфіку 

кореневого живлення в умовах урболандшафтів, а також їх 

кліматоформуючу здатність. 

+ 

 

 

+ +  

 

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) 

макс. – 10 балів, мін. – 5 балів (у вигляді тестових та відкритих завдань) 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 2.1 (блок тем Розділу 2) 

макс. – 10 балів, мін. – 5 балів (у вигляді тестових та відкритих 

завдань) 

3. Презентації/доповіді –РН 1.1, 2.1, 3.1, 4.1–20 балів/10 балів 

4. Оцінювання звітів щодо виконання практичних занять – РН 1.1,1.2, 2.1, 3.1 – 20 балів (по 

2 бали за кожну роботу) /10 балів 

 
- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Форма проведення письмова у вигляді відкритих завдань. 

Результатами навчання, які будуть оцінюватись на іспиті є РН 1.1, 1.2. 

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 24 бали. 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

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

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

робіт, підготовка та захист презентацій. 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критичний 
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мінімум – 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій та практичних робіт з 

розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання виконання практичних робіт здійснюється упродовж 

семестру. Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей 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 
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8. Структура навчальної дисципліни. 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. «Історія ландшафтного мистецтва» 

1 

Історія садово-паркового мистецтва. Античний 
період. 2   

Садово-паркове мистецтво Сходу.   6 

Епоха Відродження. Ландшафтне мистецтво 
Європи XVII ст. 4   

Садово-паркове мистецтво Європи XVIII – 
першої половини XIX ст. 2 2 4 

Ландшафтне мистецтво України. Паркові 
ансамблі. 

  6 

2 

Ландшафтне мистецтво XIX – першої половини 
XX ст. 

  4 

Розвиток міст і формування в них системи 
озеленення території.   10 

 
Методологічні концепції ландшафтного дизайну  
та їх еволюція в сучасних умовах. 4   

 

Частина 2 . «Ландшафтна архітектура і основи композиційного проектування об'єктів 

озеленення.» 

1 2 3 4 5 

3 

Основні принципи створення ландшафтно-

архітектурної організації міських просторів. 
2   

Сучасні принципи озеленення міст і тенденції 

сучасної архітектури. Система озеленених 

територій в планувальній структурі  

міста. 

4 2 10 

4 

Основні принципи композиції пейзажів об'єктів 
ландшафтної архітектури. Об'ємно-просторова 
та планувальна структура об'єктів ландшафтної  
архітектури. Основні поняття паркової 
композиції.  

2  10 

Освітлення – важливий екологічний і 
естетичний принцип рішення паркової 
композиції. 

2   

Озеленення міста, структура, принципи. Сади-
тераси, асортимент посадок для створення садів 
на дахах, “зелених дахів”.  

 4 15 

Структура зеленого будівництва, класифікація, 
сучасні засоби озеленення та догляду за 
рослинами. Асортимент деревних порід для 
оптимізації промислового та урбанізованого 
міського ландшафтного простору.  

 2 10 

Використання компонентів природного 
ландшафту у формуванні об’єктів ландшафтної 
архітектури. Геопластика та її основні елементи. 

2  5 

Асортимент рослин для озеленення територій 
промислових підприємств. Реновація зеленої 

4 2 1 
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зони та її основні принципи. 

 

Біологічне очищення атмосферного повітря 

засобами озеленення (методика розрахунку 

поглинаючої здатності). 

 2 10 

 ВСЬОГО 28 14 100 

 

Загальний обсяг 150 год, в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття - 14 год. 

Консультації - 8 год. 

Самостійна робота – 100 год. 

 
9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Давиденко В. А. Ландшафтна екологія: Навчальний посібник /В. А. Давиденко, Г. О. 

Білявський, С. Ю. Арсенюк. – К.: Лібра, 2007. – 280 с. 

2. Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну: підруч. – К., 2009.  

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

4. Мигаль С.П. Дизайн просторово-предметного середовища в контексті нових технологій і 

вимог сталого розвитку // Вісник ХДАДМ. – 2011. – № 5. – С. 64–67.  

5. Осиченко Г.О. Архітектура як частина ландшафту // Вісник ХДАДМ – 2009. – № 6. –   

С.  98–105.  

6. Присяжний К. Квітнучі стіни / Кость Присяжний, Тетяна Казанцева // Місто. – К., 2004. 
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