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Загальний опис дисципліни 

Програма курсу «Ландшафтне проектування» передбачає засвоєння студентом знань 

та вмінь в розробці прийомів перетворення і художнього оформлення відкритого простору 

міського середовища та проектування об’єктів ландшафтної архітектури і дизайну. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: основні закони організації 

гармонійного середовища людини методами ландшафтної архітектури; теоретичні основи та 

практичні методи ландшафтного і архітектурного проектування; композиційні 

закономірності, принципи і концепції формування об’єктів ландшафтної архітектури і 

дизайну, знати основні прийоми формування ландшафтних об’єктів. 

 

Теми лекцій: 

1. Функціональні та соціальні основи ландшафтного проектування. 

2. Архітектурно-ландшафтні зв’язки міста та природного оточення. 

3. Принципи та особливості організації міських вулиць, бульварів, набережних. 

4. Класифікації та принципи планування міських центрів, садів і скверів. 

5. Архітектурно-планувальні особливості організації території дошкільних закладів, 

шкіл. Функціональне зонування лікувальних закладів різного профілю. 

6. Принципи ландшафтної організації промислових територій, санітарно-захисних 

зон. 

Теми занять: 

(семінарських, практичних, лабораторних) 

1. Аналіз архітектурно-ландшафтних зв’язків міста та природного оточення. 

2. Сучасні тенденції в озелененні та благоустрої міського середовища. 

3. Комплексні зелені зони міста, їх характеристика і проектування. 

4. Значення соціальних, господарсько-виробничих, архітектурно-ландшафтних та 

гігієнічних вимог у плануванні територій різних категорій. 

5. Функціональне зонування, візуальна інформація, МАФ. 

6. Естетичні фактори, що впливають на формування та проектування ландшафтних 

об’єктів. 

7. Використання різних декоративних якостей дерев та кущів при формуванні 

ландшафтних об’єктів. 

8. Принципи та особливості організації вулиць, набережних, бульварів. 

9. Принципи планування та організації території міський скверів і міських садів. 

10. Організація території дитячих дошкільних закладів і шкіл. 

11.  Організація території лікувальних закладів. 

12.  Особливості організації промислових територій. 

13. Заходи по зменшенню негативного впливу факторів зовнішнього середовища. 
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