
ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН 

 

Викладач: кан. пед. наук, доцент кафедри професійної освіти, трудового 

навчання та технологій, Фещук Ю.В. 

 

Кількість кредитів – 3. 

Семестр – 3. 

 

Анотація дисципліни 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Ландшафтний 

дизайн» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Ландшафтний дизайн» є 

сучасні теоретичні погляди на формування навколишнього середовища 

засобами ландшафтного дизайну.  

Мета дисципліни: ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними 

теоретичними принципами, засадничими поняттями і концепціями 

ландшафтного дизайну; створити у них уявлення про цілісність у організації і 

функціонуванні об’єктів ландшафтного дизайну; сформувати знання про 

рослини і рослинні угруповання, як базовий елемент. 

Ландшафтний дизайн є творчою діяльністю, яка спрямована на 

формування штучного середовища життя з використанням засобів 

декоративного озеленення, геопластики, малих архітектурних форм, 

декоративного покриття доріжок, елементів візуальної комунікації. 

Приорітетами дизайну є естетичні критерії формування середовища праці та 

відпочинку людини. Результатом стає поєднання утилітарних та естетичних 

функцій культурного ландшафту. Дисципліна дозволяє створити уявлення про 

історію виникнення та розвитку ландшафтного дизайну, поступового 

удосконалення його стилістики, біологічних, технічних та просторових 

образотворчих засобів. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є формування у 

здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань з ландшафтного дизайну, а 

саме: про класифікацію і типологію ландшафтного дизайну об’єктів; структуру 

і функціонування таких об’єктів, елементи і компоненти таких об’єктів та їх 

функціональний взаємозв’язок.  

Очікувані результати навчання 

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні 

знати:  

 специфіку формування об'єктів ландшафтного дизайну; 

 композиційні прийоми формування об'єктів ландшафтного дизайну; 

 архітектурно-ландшафтне формування малого саду як основного 



об'єкту ландшафтного дизайну; 

 архітектурно-ландшафтне формування малого саду в 

малоповерховій забудові; 

 формування елементів флорадизайну; 

 флорадизайн інтер'єру. 

вміти: 

 виконанувати план, розріз та фасад будинку у програмі AutoCAD; 

 виконувати 3-D моделі будинку у програмі AutoCAD; 

 моделювати ландшафтний дизайн у програмі Сад Рубін; 

 здійснювати роботу з об’єктами плану в програмі Сад Рубін; 

 підбирати інструменти для оформлення технічної документації у 

програмі Сад Рубін; 

 виконувати фотоплан у програмі Сад Рубін. 

 

Вид контролю: залік. 

 

З робочою програмою навчальної дисципліни можна ознайомитись на 

кафедрі професійної освіти, трудового навчання та технологій. 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Вт. 14.15-

15.35. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Чт. 

18.00-20.00. 

E-mail викладача: yurii.feshchuk@rshu.edu.ua 


