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Кафедра Садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 

«Образотворче мистецтво», «Ландшафтна архітектура», «Дизайн 

ландшафту», «Ландшафтне проектування», «Реконструкція і 

реставрація садово-паркових об’єктів», «Озеленення населених місць» 

та багатьох інших. 

Що буде вивчатися Дисципліна «Ландшафтна графіка» охоплює питання, які надають знань 

і навичок для грамотного подання проектованих рішень об'єктів садово-

паркового господарства, зелених зон населених місць, ефектного 

виконання графічної частини проектної документації. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде: 

знати: 

• діючі стандарти оформлення проектної та робочої документації, а 

також графічні способи оформлення ландшафтного проекту; 

 • вимоги, які висуваються до оформлення ландшафтних креслень та 

основні методи їх виконання;  

• правила побудови шрифтів при поданні проектної документації;  

• особливості формування ландшафтних проектів залежно від їх 

цільового призначення та концепції проектних рішень. 

вміти: 

• класифікувати документи графічної частини проектів благоустрою 

залежно від призначення;  

• володіти існуючими нормативами виконання креслень, а також 

графічними прийомами та техніками архітектурної графіки для 

оформлення ландшафтних проектів;  

• добирати та застосовувати шрифти, залежно від виду креслення, 

призначення та стилістичних особливостей проектних рішень;  

• використовувати закони композиції при компонуванні зображень 

(планів, схем, розрізів перспективних побудов) і написів на форматі 

листа креслення;  

• синтезувати різні види мистецтв з метою відтворення ідейного змісту 

концептуальних рішень в оформленні креслень проектної документації. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 9. Презентувати результати виконаних досліджень в галузі садово-

паркового господарства фахівцям і нефахівцям; 

ПРН 10. Розробляти проекти об’єктів озеленення, садово-паркового 

господарства та ландшафтної архітектури, реставрації та реконструкції 

об’єктів озеленення, культурної спадщини; проектувати зимові сади в 

інтер’єрах офісних і житлових будівель, озеленення покрівель, 

оранжерейні і тепличні комплекси; 

ПРН 11. 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; 

ПРН 12. Створювати об’єкти озеленення різного призначення та 

підбирати комплекс робіт по догляду за рослинами у насадженнях; 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 6. Здатність розробляти та управляти проектами. 

СК 3. 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. 



Інформаційне 

забезпечення 

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації. 

Форма проведення 

занять 

Очна 

Заочна (дистанційна) 

Семестровий 

контроль 

зілік 

 


