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ВСТУП  

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів здатності коректно і творчо 

застосовувати знання про ландшафтний дизайн і планування та практичні навички з 

розробки проєктів дизайну міського ландшафту та ландшафтного плану території 

міста, спираючись на український, європейський та світовий досвід та враховуючи 

пріоритети створення сприятливого середовища проживання людини, збереження 

природної та культурної спадщини, сталого розвитку міст.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Успішне вивчення обов’язкових навчальних дисциплін «Основи ландшафтної 

екології», «Урбоекологія» та вибіркових дисциплін «Урболабораторія 1: Структура 

та управління блоками геоданих», «Урболабораторія 2: Естетика ландшафту».  

2. Успішне проходження навчальних практик з методів набуття та обробки 

географічної інформації.  

3. Володіння навичками роботи у спеціалізованому програмному середовищі. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Дана дисципліна покликана ознайомити 

студентів з ключовими теоретичними поглядами на ландшафтний дизайн і планування 

в цілому і міста зокрема та прикладами того, як ці теорії визначають практику дизайну 

та планування ландшафтів, забезпечити глибше розуміння відповідних принципів та 

підходів. Розглядаються основні засоби ландшафтного дизайну (рослинні групи, водні 

пристрої, геопластика, декоративні покриття, малі архітектурні форми, будівлі та 

споруди, елементи освітлення, декоративно-прикладного мистецтва, візуальна 

комунікація), типології об’єктів ландшафтного дизайну та відповідні композиційні 

прийоми, специфіка та прийоми дизайну міських парків та природоінтегрованих 

будівель в міському середовищі. Окремий фокус зосереджений на завданнях, 

принципах, світовому досвіді планування ландшафтів, змісті, структурі та 

особливостях розробки ландшафтних планів. Викладання здійснюється через розгляд 

конкретних кейсів проєктів дизайну ландшафту та ландшафтних планів, що дозволяє 

зрозуміти ключові проблемні моменти щодо їх розробки. Передбачається виконання 

групового проєкту з дизайну міського ландшафту та написання курсової роботи. 

 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає у тому, щоб забезпечити набуття 

студентами знань, вмінь і навичок дизайну та планування ландшафту, зокрема: 

 застосовувати теоретичні знання, концепції та принципи географії у практичних 

ситуаціях з розробки проєктів дизайну ландшафту та ландшафтних планів (ЗК 

1, СК 7); 

 планувати та проводити дослідження ландшафтів на міському рівні, обирати 

адекватні засоби та прийоми в рамках проєктів дизайну ландшафту та 

ландшафтного планування (ЗК 6, СК 1, СК 9); 

 аналізувати склад і будову ландшафту на різних просторово-часових масштабах 

для цілей дизайну та планування (СК 5); 

 інтегрувати польові та лабораторні дослідження об’єктів ландшафтного дизайну 

з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і 

моделювання (СК 6); 

 усвідомити пріоритети збереження  та примноження моральних, культурних, 

наукових цінностей і досягнень суспільства на основі розуміння історії та 



закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство (ЗК 12); 

 працювати автономно в процесі написання курсової роботи (ЗК 9). 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(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. Знати:    

1.1 сутність та завдання ландшафтного 

дизайну, його витоки, особливості 

формування регулярного та пейзажного 

стилів 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

 

 

Перевірка 

практичних 

робіт, 

тематична 

контрольна 

робота, 

захист 

курсової 

роботи, іспит 

5% 

1.2 засоби ландшафтного дизайну (рослинні 

групи, водні пристрої, геопластика, 

декоративні покриття, малі архітектурні 

форми, будівлі та споруди, елементи 

освітлення, декоративно-прикладного 

мистецтва, візуальна комунікація), 

об’єкти ландшафтного дизайну, їх 

типологію 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

10% 

1.3 композиційні прийоми, що 

використовуються в ландшафтному 

дизайні; специфіку та прийоми дизайну 

міських парків та природоінтегрованих 

будівель 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

10% 

1.4 завдання, функції та правові засади 

ландшафтного планування в Україні та 

світі 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

10% 

1.5 принципи та особливості планування 

ландшафтів, зміст та структуру 

ландшафтного плану 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

10% 

2. Вміти:    

2.1 визначати доцільні засоби ландшафтного 

дизайну відповідно від особливостей 

території 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

 

Перевірка та 

захист 

практичних 

робіт, 

групового 

проєкту, 

тематична 

контрольна 

робота, іспит 

 

 

до 35% 

2.2 аналізувати та обґрунтовувати 

композиційні прийоми ландшафтного 

дизайну різних типів об’єктів – 

загальноміських парків, парків 

мікрорайонів і житлових груп, скверів, 

бульварів, набережних, пішохідних 

вулиць, озеленених територій режимного 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 



застосування, природоінтегрованих 

будівель 

2.3 застосовувати прийоми створення 

світлокольорового образу та формування 

світлокольорового середовища міста  

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

2.4 застосовувати принципи ландшафтного 

планування, розробляти ландшафтні 

плани на рівні міста 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

3. Комунікація:    

3.1 бути здатним до групової роботи, 

міжособистісної комунікації в процесі 

розробки проєктів ландшафтного 

дизайну та ландшафтних планів 

практичні 

заняття 

Перевірка та 

захист 

практичних 

робіт, 

групового 

проєкту, 

захист 

курсової 

роботи 

 

 

до 10% 

4. Автономність та відповідальність:    

4.1 самостійність виконання та розуміння 

особистої відповідальності при 

написанні курсової роботи, виконанні 

практичних завдань 

Практичні 

заняття, 

курсова 

робота, 

груповий 

проєкт 

Перевірка та 

захист 

практичних 

робіт, 

групового 

проєкту, 

захист 

курсової 

роботи 

 

 

до 10% 

 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати  

навчання  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

Знати і розуміти основні види географічної 

діяльності, їх поділ (Р02) 
+   +      +  

Пояснювати особливості організації 

географічного простору (Р03) 

 + +  + + + + + + + 

Аналізувати географічний потенціал 

території (Р04) 

  + + + + +  +  + 

 
7. Схема формування оцінки:  

 

7.1. Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами перевірки та захисту практичних робіт, 



групового проєкту, написання письмової тематичної контрольної роботи, написання 

та захисту курсової роботи, іспиту.  

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така:  

 результати навчання – 1.1 (знання) – до 5% за кожен; 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

(знання) – до 10%;  

 результати навчання – 2 (вміння) – до 35%;  

 результати навчання – 3 (комунікація) – до 10%; 

 результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) – до 10%. 

 

7.2. Організація оцінювання.  
У курсі передбачено дві змістовних частини. Заняття проводяться у вигляді 

лекцій, практичних занять, включаючи виконання групового проєкту. Упродовж 

семестру проводиться письмова тематична контрольна робота та захист курсової 

роботи. Завершується дисципліна іспитом у письмовій формі. 

Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включаючи 

курсову та самостійну роботу. Результати навчання за умови опанування на 

належному рівні оцінюються таким чином:  

1. Перевірка та захист практичних робіт, включаючи груповий проєкт з дизайну 

міського ландшафту – від 20 до 30 балів. 

2. Тематична контрольна робота – від 5 до 10 балів.  

3. Написання та захист курсової роботи – від 10 до 20 балів. 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум (20 балів) для отримання допуску до іспиту виконують 

додаткове самостійне завдання (підготовка реферату або виконання аналітичного 

завдання). Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 35 балів.  

Максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів, які 

додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної кількості балів, відведених на 

екзамен).  

 

7.3. Шкала відповідності:  

 

За національною шкалою 
За 100-бальною 

шкалою 

Відмінно  90-100 

Добре  75-89 

Задовільно  60-74 

Незадовільно  0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Назва теми 

Кількість годин 

лекції практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

Частина 1. Дизайн ландшафту 

Тема 1. Основи ландшафтного дизайну, його 

виникнення та розвиток 
2 2 10 

Тема 2. Об’єкти ландшафтного дизайну, їх 

типологія 
4 2 10 

Тема 3. Засоби ландшафтного дизайну 4 6 12 

Тема 4. Композиційні прийоми формування 

об’єктів ландшафтного дизайну 
4 6 12 

Тема 5. Дизайн міських парків та 

природоінтегрованих будівель у 

міському середовищі 

2 2 8 

Частина 2. Планування ландшафту 

Тема 6. Завдання та функції ландшафтного 

планування 
4 2 8 

Тема 7. Правові засади планування ландшафтів. 

Європейська ландшафтна конвенція 
4 2 10 

Тема 8. Принципи планування ландшафтів 2 4 8 

Тема 9. Ландшафтний план 4 4 12 

Разом 30 30 90 

 
Загальний обсяг – 150 год., в тому числі: 

лекцій – 30 год. 
практичних занять – 30 год. 
самостійна робота – 90 год.  
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