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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Ландшафтний дизайн промислових територій» 

Код: В2.5 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Вибіркова 

Кількість встановлених кредитів: 5 

Курс: 1-й 

Семестр вивчення: 2-й 

Рівень вищої освіти: Магістр 

Рік навчання: 1-й 

Кількість годин: 150 

Викладачі:  

– Інна Геннадіївна Миронова, к.т.н., доцент кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середовища, тел. (056) 756-00-16, mironova.i.g@nmu.one, 

http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Mironova.php.;  

– Юрій Володимирович Бучавий, асистент кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середовища, тел. (056) 756-00-16, 

http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Buchavy.php. 

 

Результати навчання. Проводити екологічну експертизу техніко-

екологічних обґрунтувань, проектів розширення і реконструкції діючих 

виробництв, а також створюваних нових технологій і устаткування, розробляти 

заходи з упровадження нової природоохоронної техніки. 

 

Форми організації занять.  

- Навчальні заняття – лекції. 

- Практична підготовка – лабораторні заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – залікова робота, захист лабораторних робіт. 

 

Мета дисципліни  оволодіння теоретичними знаннями та практичними 

навичками щодо вирішення завдань з охорони та поліпшення початкових 

природних даних при проектуванні промислових ландшафтів, вдосконалення 

архітектурно-ландшафтного об'єкту в процесі функціонування, а також обліку 

можливостей динаміки прямих і зворотних зв'язків «об'єкт – середовище» і змін в 

часі загальної природно-антропогенної ситуації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mironova.i.g@nmu.one
http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Mironova.php
http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Buchavy.php
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Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Ландшафтний дизайн промислових територій» 
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Обсяг, години 

ау
д

и
т.

 

са
м

о
с-

 

ті
й

н
а 

р
аз

о
м

 

1
 к

у
р

с,
 3

,4
 ч

в
ер

ті
 

 Лекції  

 

31 

 

50 

21 Ландшафтознавство та ландшафтно-екологічні 

дослідження. Геосистеми, природно-територіальні 

комплекси, їх структура і компоненти 
2 

23 Морфологічна та просторова структура ландшафтів. 

Особливості ландшафтної структури гірських територій 
2 

25 Фізико-географічне районування України. 

Функціонування, динаміка і розвиток ландшафтів 
2 

27 Антропогенний ландшафт і його місце в ландшафтній сфері 

Землі. Класифікація антропогенних ландшафтів 
2 

29 Контрольні заходи 2 

31 Ландшафтний дизайн. Стилі ландшафтного дизайну 2 

33 Архітектурно-ландшафтне середовище. Основні об’єкти та 

методологічна основа ландшафтно-архітектурних досліджень 
2 

35 Ландшафтні аспекти проектування. 
Ландшафтні аспекти проектування будівель і споруд. 

Ландшафтне облаштування автомобільних доріг 
2 

37 Екологічний дизайн виробничого середовища як сучасна 

тенденція в промисловому інтер’єрі. Ландшафтне 

облаштування певних специфічних територій 
1 

39 Контрольні заходи 2   

  Лабораторні заняття  

62 100 

21, 

22 

1. Ознайомлення з програмним комплексом Realtime 

Landscaping Architect 2016, що  містить 3 програми: Realtime 

Landscaping Architect, Realtime Landscaping Photo та Realtime 

Picture Editor 

4 

23, 

24,25 

2. Розроблення проекту з елементами житлової забудови, 

автошляхів і зелених смуг 6 

26,27,28 3. Побудова об’єктів антропогенно зміненого середовища 6 

29 Контрольні заходи 2 

30, 31, 

32, 33, 

34,35,36 

4. Проектування схеми озеленення санітарно-захисних зон 

промислових підприємств та об’єктів за допомогою програми 

Realtime Landscaping Architect 
14 

37,38 5. Оперативне створювання довільних схем складного 

ландшафту 
4 

39 Контрольні заходи 2   

Контроль 

підсумковий, 

чверті – 

диференційний 

залік 

Разом 57 93 150 

Лекції 19 31 50 

Лабораторні заняття 38 62 100 
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Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 

Лабораторні заняття – навчання у комп’ютерному класі з використанням 

інформаційних технологій – програмного комплексу Realtime Landscaping 

Architect 2016 (захист лабораторних робіт). 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 

Використовується комп’ютерне та мультимедійне обладнання, програмний 

комплекс Realtime Landscaping Architect 2016, а також дистанційна платформа 

Мoodlе. 

 

Результати вивчення дисципліни.  

Результати засвоєння, які плануються: 

- вміти на основі збору, систематизації, обробки, аналізу й інтерпретації 

інформації про природні компоненти оцінити стан ландшафтів для розробки 

рекомендацій стосовно їх оптимізації; класифікувати типи ландшафтів; 

- вміти визначати структуру ландшафту; 

- вміти описати ландшафт як середовище існування людини; класифікувати 

ландшафти за ступенем антропогенного впливу; 

- вміти оцінити ступінь впливу антропогенного фактору на розвиток 

ландшафту; 

- знати як перетворювати природні ландшафти, не завдаючи їм непомірної 

шкоди; 

- вміти використовувати загальні підходи до композиції відкритих 

просторів; 

- знати основні композиційні методи застосування рельєфів, рослин, водних 

елементів; 

- знати основні принципи ландшафтної організації міської забудови; 

- знати основні напрями ландшафтної організації промислових об’єктів. 

 

Література для вивчення дисципліни. 

1. Ландшафтная архітектура / А.Г. Лазарев, Е.В. Лазарева; под общ. Ред 

А.Г.Лазарева. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

2. Ландшафтная архитектура: Учеб. Пособие для вузов / А.В. Сычева. – 

3-е изд., испр. – М.: Издательство Оникс, 2006.  

3. Нефедов В.А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды. – СПб, 

2002, 295 с. 

4. Ландшафтное проектирование: учебное пособие / Ю.В. Разумовский, 

Л.М. Фурсова, В.С. Теодоронский. — М.: Форум, 2012. – 144 с.: ил. 

5. Ландшафтное проектирование: учебное пособие / Н. В. Бауэр. – 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 240 с. 

6. Краткий курс лекций по дисциплине «Основы ландшафтного 

проектирования» [Текст]: учеб. пособие / И. Л. Зуева. – Ухта: УГТУ, 2013. – 227 с. 
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Допоміжні 

1. Ландшафтна екологія: курс лекцій. / Укладач: О.В. Рибалова. – Х.: 

НУЦЗУ, 2015. ‒ 256 с. 

2. Ландшафтна екологія: навчальний посібник. Василега В.Д. - Суми: 

Вид-во СумДу, 2010. – 303 с. 

3. Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект. Навчальний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2001. – 271 с. 

4. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Навчальний посібник. – Чернівці: 

Вид-во Чернівецького університету, 2002. – 272 с. 

5. Николаев В.А. Ландшафтоведение (семинарские и практические 

занятия). - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 94 с. 
 

Інформаційні ресурси 
 

1. http://zakon4.rada.gov.ua Офіційний сайт Верховної Ради України 

2. http://www.mon.gov.ua  Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України 

3. http://www.menr.gov.ua Офіційний сайт Міністерства енергетики та захисту 

      довкілля України 

4. www.irbis-nbuv.gov.ua   Наукова періодика України.  

      Бібліотека ім. В. Вернадського 

5. http://sop.org.ua   Служба охорони природи – Інформаційний центр 

6. http://env.teset.sumdu.edu.ua Науковий центр прикладних екологічних досліджень 

 

Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами, які також 

використовуються для конвертації (переведення) оцінок академічної мобільності 

студентів. 
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

Форми оцінювання.  

- Поточний контроль – тестування, опитування. 

- Оцінювання виконання та захисту лабораторних робіт. 

- Підсумковий контроль – залікова робота у письмовій формі. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://sop.org.ua/
http://env.teset.sumdu.edu.ua/
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Питання до диференційного заліку. 

Приклади питань до диференційного заліку. 

1. Ландшафт. Різні трактування терміну «ландшафт». 

2. Просторова структура ландшафту. 

3. Морфологічні одиниці ландшафту (фація, урочище, місцевість). 

4. Природні та антропогенні зміни ландшафтів.  

5. Стійкість ландшафтів. 

6. Розвиток та саморозвиток ландшафтів.  

7. Фізико-географічне районування України. 

8. Антропогенні ландшафти та їх класифікації. 

9. Характеристика антропогенних ландшафтів. 

10. Ландшафтний дизайн, ландшафтна архітектура. 

11. Цілі, задачі, об’єкт ландшафтного дизайну. 

12. Стилі ландшафтного дизайну. 

13. Підхід до ландшафтної організації відкритих просторів промислових 

територій.  

14. Основні задачі комплексного благоустрою промислових територій 

різного типу. 

15. Загальні фактори, які впливають на формування ландшафту 

промислових споруд міста. 

16. Ландшафтний аналіз території, його задачі. 

17. Екологічний дизайн виробничого середовища як сучасна тенденція в 

промисловому інтер’єрі. 

18. Рекомендації з благоустрою площ відпочинку на території підприємства. 

19. Ландшафтне облаштування певних специфічних територій. 

20. Ландшафтні аспекти проектування будівель і споруд. 

21. Ландшафтне облаштування автомобільних доріг. 

22. Рекультивація непридатних для використання земель. 

 


