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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Ландшафтна архітектура 

Викладач (-і) к.с.-г.н. Гатальська Н.В. 

Контактний телефон викладача +38(067)7286920 

E-mail викладача gatalska.nadiia@gmail.com 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 6,5 кредитів EKTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Знання та вміння, набуті при вивченні предмету можуть орієнтовані на формування у 

майбутніх фахівців теоретичних знань та практичних навичок проектування ландшафтних 

об’єктів різного функціонального призначення відповідно до особливостей об’єкту проектування 

3. Мета та цілі курсу  

Формування у майбутніх фахівців садово-паркового господарства творчого мислення та системи 

спеціальних знань у галузі ландшафтної архітектури, умінь розробки проектної документації.  

4. Результати навчання (компетентності) 

Здатність здійснювати передпроектний аналіз території об’єкту проектування та формувати 

обгрунтовані проектні рішення їх ландшафтної організації; застосовувати історично сформовані 

принципи та методи ландшафтного проектування під час власної проектної діяльності;  

кваліфіковано оформлювати проекту документацію 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 195 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 48 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 42 год. 

самостійна робота 105 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

 

І, ІІ 206 «Садово-

паркове 

господарство» 

І нормативна  

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінк

и 

Термін 

виконання 

 

І семестр       

Тема. 1. Предмет «Ландшафтна 

архітектура», його мета, завдання та 

проблеми. Історичний огляд 

розвитку садово-паркового 

мистецтва стародавнього світу. 

Терміни «ландшафтна архітектура» та 

«садово-паркове мистецтво». 

Організація просторового середовища 

для життя людського суспільства. 

Соціальне значення ландшафтної 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2, 5, 

10] 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 



архітектури. Естетична організація 

середовища. Поняття стилю в 

ландшафтній архітектурі. Історія 

формування садово-паркових стилів та 

їх вплив на сучасні тенденції розвитку 

ландшафтної архітектури. Типи садів 

Стародавнього Єгипту на різних етапах 

розвитку держави. 

Тема 2. Садово-паркове мистецтво 

Античної Греції та Римської Імперії. 

Географічне положення, природні умови 

та етапи розвитку Античній Греції, типи 

садів, їх функціональне призначення, 

особливості планувальної композиції та 

об'ємно-просторової структури. Перші 

громадські сади. 

Географічне положення і етапи 

формування Римської Імперії – їх вплив 

на розвиток садово-паркового мистецтва. 

Типи садів Римської Імперії – приватні 

міські сади, заміські вілли і громадські 

сади. Елементи, планувальна структура 

та композиція насаджень римських віл.  

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2, 5, 

12] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

Тема 3. Сади Європи епохи 

середньовіччя. Передумови 

формування епохи Середньовіччя і 

характерні особливості: 

- політичні, релігійні, а також 

ідеологічні чинники формування і 

розвитку Середньовіччя;  

- архітектурно-історичні стилі 

Середньовіччя – Раннє Середньовіччя, 

Романський стиль, Готика. Характерні 

особливості та типи садів, які 

сформувалися в різні періоди 

Середньовіччя. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

Тема 4. Сади та парки Китаю. Релігія 

і філософія Китаю як основні чинники 

формування садово-паркового 

мистецтва. Перші сади Китаю – 

імператорські мисливські заповідники. 

Даосизм і буддизм – вплив на 

формування садово-паркового 

мистецтва Китаю. Вплив природно-

географічних умов і особливостей 

економічного розвитку Китаю на 

формування садово-паркового 

мистецтва. Регулярні елементи в садах 

Китаю.  

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

Тема 5. Сади Японії. Ідеологія і 

символізм садів Японії. Витоки 

садового мистецтва Японії - період 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2,5, 

9] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

 



Яйой (III ст. До н.е. - III н.е.). Періоди 

розвитку садового мистецтва (Нара, 

Хейянскій, Камакура, Мураматі) – 

характерні особливості. Вплив 

синтоїзму і буддизму на формування 

садів Японії. Пагода як компонент 

саду. Сад чайної церемонії – період 

формування, характерні риси та 

елементи. Камінь - основа садів Японії.  

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

розкладом 

 

Тема 6. Сади Європи епохи 

Відродження. Особливості 

архітектурно-планувальної організації 

палацово-паркових ансамблів епохи 

Відродження в Італії. Особливості 

використання водних пристроїв в 

італійських садах Відродження. 

Компоненти садів епохи Відродження. 

Композиційний аналіз італійських вілл 

епохи Відродження. Відродження 

Європи – відмінні риси садів Франції, 

Німеччини, Англії. Сади Ватикану. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

Тема 7. Бароко та класицизм в 

палацово-паркових комплексах 

Європи. Формування стилю бароко. 

Зародження бароко в садах Італії. Вілла 

Альдорандіні. Формування і розвиток 

бароко Франції. Андре де Серсо і Моле - 

основоположники французького 

барокового саду. Особливості 

формування барокового і класичного 

саду Франції. Творчість Андре Ленотра. 

Творчість Андре Ленотра і його вплив на 

формування класичного садово-

паркового мистецтва Франції. 

Композиційний аналіз класичних 

палацово-паркових ансамблів Франції 

(Версаль, Во ле Віконт, Марлі, 

Шантильи). 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[2,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

Тема 8. Пейзажні парки Англії. 

Еклектизм та модернізм в садово-

парковому мистецтві Європи ХІХ-

ХХ ст. Передумови формування 

пейзажного стильового напрямку – 

розвиток громадської думки, 

спрямованого на лібералізм і гуманізм, 

становлення капіталізму; відкриття 

європейцями китайського садово-

паркового мистецтва, розвиток 

пейзажного живопису. Романтизм і 

його вплив на формування пейзажних 

парків Європи. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[5,6] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 



Тема 9. Формування та розвиток 

садово-паркового мистецтва 

України. Садово-паркове мистецтво 

України – основні етапи і характерні 

особливості. Регулярні парки України 

XVII-XVIII століть. Пейзажні парки 

України – характерні риси та 

особливості (Качанівка, Олександрія, 

Софіївка, Корсунь-Шевченківський 

парк). Значення історичних парків 

України на сучасному етапі. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[6] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

ІІ семестр       

Тема 1. Вплив соціальних чинників 

на проектування ландшафтних 

об’єктів. Типологія паркових 

територій. Основні види рекреаційної 

діяльності в межах паркових 

територій, їх вплив на функціональне 

призначення ландшафтного об’єкту. 

Класифікація паркових територій 

відповідно до ландшафтних, 

містобудівних, функціональних та 

інших особливостей. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,7, 

8] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

Тема 2. Основні етапи проектування 

ландшафтних об’єктів. 

Передпроектне вивчення об’єкту 

проектування Передпроектне 

дослідження і оцінка ситуації території 

проектування. Учасники процесу 

створення ландшафтних об'єктів – 

функції і завдання. Основні етапи 

проектування. Етапи передпроектного 

аналізу. Натурне обстеження території 

– основні завдання. Документи, 

необхідні для проведення проектних 

робіт. 

Етапи проектування, розробка 

варіантів проектних рішень. Стадії 

проектування (основні і додаткові). 

Концептуальний, ескізний, технічний і 

робочий проекти – мета, склад, 

завдання. Послідовність роботи над 

ескізним проектом. Складові ескізного 

проекту. Перелік основних документів 

технічного і робочого проектів. 

Створення основи для проектування 

(опорний план). Опорний план – 

особливості формування. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,7] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

Тема 3. Роль природних умов у 

формуванні об’єктів ландшафтної 

архітектури. Особливості зорового 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

 



сприйняття паркового середовища 

людиною. Рельєф, вода, клімат, 

рослинність та тваринний світ. 

Особливості сприйняття паркових 

пейзажів. Повітряна та лінійна 

перспектива. Світло і тінь в ландшафті. 

Закономірності сприйняття 

абсолютних величин. Естетичні 

закономірності формування ідейно-

художнього задуму паркової 

композиції. Час огляду, площа огляду 

пейзажу. 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

розкладом 

 

Тема 4. Система формування 

функціональної та планувальної 

структури ландшафтного об’єкту. 

Функціональне зонування і організація 

планувальної структури території. 

Ландшафт, його компоненти та 

просторові категорії. Поняття 

паркового ландшафту. Композиція в 

ландшафтному мистецтві. 

Послідовність композиційної та 

функціональної організації простору 

ландшафтного об'єкта. Функціональне 

зонування паркової території, а також 

чинники, що впливають на її 

організацію. Архітектурно-

планувальна організація території її 

взаємозв'язок з функціональним 

зонуванням. Цілісність архітектурно-

планувальної організації території, 

засоби її досягнення – доминати, 

акценти, композиційні вісі. Дорожньо-

стежкова мережа. Класифікація 

доріжок. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,11] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

Тема 5. Об’ємно-просторової 

композиція, способи гармонізації та 

прийоми її гармонізації. Об'ємно-

просторова композиція території - 

елементи, взаємозв'язок між собою і 

навколишнім середовищем. Елементи 

об'ємно-просторової структури - 

об'ємні, площинні, лінійні. Закриті, 

напіввідкриті і відкриті простори – їх 

роль в об'ємно-просторову структуру. 

Горизонтальні, вертикальні, об'ємні 

елементи і прийоми їх використання в 

ландшафтному дизайні. Горизонтальні 

і вертикальні лощина та лінійні 

елементи – їх роль та функції в 

композиції саду.  

Види композиції – фронтальна, 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 



об'ємна, об'ємно-просторова і 

глибинно-просторова, способи 

побудови. Використання зовнішнього 

пейзажу для побудови Глибинно-

просторової композиції. Визначення 

закритих, напіввідкритих і відкритих 

просторів парку. 

Тема 6. Композиція насаджень на 

території ландшафтного об’єкту. 

Основні функції рослинних 

компонентів паркового середовища. 

Типи паркових насаджень та їх 

використання при формуванні 

об’ємно-просторової композиції 

паркової території. Декоративні 

особливості рослин та принципи їх 

добору для організації паркових 

композицій. Добір асортименту рослин 

для формування цілісної в 

композиційному і функціональному 

плані об'ємно-просторової структури 

території об'єкта проектування. 

 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,2,8,

11] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

Тема 7. Водойми та водні устрої у 

формуванні композиції паркової 

території. Класифікація водних 

устроїв, їх основні функції. 

Використання динамічних і статичних 

властивостей води у формуванні 

ландшафтної композиції. Особливості 

формування рослинних композицій в 

зоні візуального впливу водойм. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,2,8,

11] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

Тема 8. Деталізація композиційних 

вузлів, добір деталей і їх узгодження. 

Визначення основних стилістичних 

особливостей композиції об’єкту 

проектування і деталей, що 

характеризують її – колірна палітра, 

прийоми організації простору, 

елементи, тощо. Підходи до створення 

цілісної композиції парку, добір 

деталей. Значення деталей в створенні 

цілісної композиції. Види 

архітектурних компонентів паркового 

середовища, їх функціональне та 

композиційне значення. Вплив 

архітектурних елементів на виявлення 

співрозмірності та масштабності в 

композиційних паркових побудовах. 

Малі архітектурні форми та садово-

паркове обладнання паркової території. 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,8] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

Тема 9. Оформлення проектної екція,  [1,4] Опрацюва 5 До  



документації. Генеральний план – 

складові і особливості оформлення. 

Основні і другорядні складові 

генерального плану паркової території. 

Організація композиції генерального 

плану. 

практичне 

заняття 

 ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

балів наступного 

заняття за 

розкладом 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо 

арифметичне 100 балів протягом семестру та  

100 балів за екзамен 

“відмінно” – студент демонструє повні 

і глибокі знання навчального матеріалу, 

достовірний рівень розвитку умінь та 

навичок, правильне й обґрунтоване 

формулювання практичних висновків, 

наводить повний обґрунтований розв’язок 

прикладів та задач, аналізує причинно-

наслідкові зв’язки;вільно володіє науковими 

термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але допускає 

незначні пропуски фактичного матеріалу, 

вміє застосувати його до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, у деяких 

випадках нечітко формулює загалом 

правильні  відповіді, допускає окремі 

несуттєві помилки та неточності розв’язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Практичні заняття Практичне заняття проводиться з 

метою формування у студентів умінь і 

навичок з предмету, вирішення 

сформульованих  завдань, їх перевірка та 

оцінювання. За метою і структурою 

практичні заняття є ланцюжком, який 

пов'язує теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також передбачає 

попередній контроль знань студентів. 

Оцінка за практичне заняття враховується 

при виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни 



Умови допуску до підсумкового контролю За І семестр 

– оцінка за поточне тестування (10 

балів); 

– оцінка за виконання аудиторних 

робіт (70 балів); 

– оцінка за самостійну роботу (20 

балів). 

За ІІ семестр 

– оцінка за поточне тестування (10 

балів); 

– оцінка за виконання аудиторних 

робіт (50 балів); 

– оцінка за самостійну роботу (40 

балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання 

підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом 

(співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2‖, отримані студентом 

під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному занятті 

перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання підсумкового контролю з 

обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 
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