
Дисципліна Основи композиції 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 
«Фізика», «Хімія», «Ботаніка», «Селекція», «Генетика», «Фізіологія 

рослин», «Екологія» та багато інших. 

Що буде вивчатися Базова навчальна дисципліна знайомить студентів з основними видами 

ландшафтів, які використовуються у сучасному паркобудівництві, 

основними композиційними елементами, законами і прийомами 

побудови сучасних садів і парків, з основними видами декоративних 

дерев і чагарників, які використовуються у певних композиційних 

садово-паркових елементах, з правилами підбору рослин у певні види 

деревних угруповань, правила їх складання та формування у ландшафті, 

а також психологічний вплив рослинності на людину. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

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

знати: 

- трактування терміну «Композиція», предмет «Композиція»; 

- значення композиції у лісовому і садово-парковому господарстві; 

- особливості зорового сприйняття людиною садово-паркових 

компонентів; 

- композиційні принципи, закони, правила, прийоми, засоби, що 

використовуються у лісовому і садово-парковому господарстві; 

вміти : 

- створювати високохудожні садово-паркові композиції, що 

відповідають 

сучасними вимогами освіти; 

- використовувати природні компоненти місцевості при проектуванні 

садово-паркового композиційного рішення ; 

- формувати естетичні малі садово-паркові ансамблі на ділянках із 

штучними компонентами 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 7. Володіти навичками працювати самостійно та як лідер, 

отримувати результат за обмеженого часу з наголосом на професійну 

сумлінність під час вирощування декоративних рослин у відкритому і 

закритому ґрунті, проектування, створення та експлуатації об’єктів 

садово-паркового господарства. 

ПРН 9. Проектувати та організовувати заходи із вирощування 

садивного матеріалу декоративних деревних рослин відкритого і 

закритого ґрунту та формувати об’єкти садово-паркового господарства 

відповідно до сучасних наукових методик і вимог замовника. 

ПРН 10. Проектувати та організовувати заходи з вирощування 

садивного матеріалу декоративних трав’яних та квіткових рослин 

відкритого і закритого ґрунту та формувати об’єкти садово-паркового 

господарства відповідно до сучасних наукових методик і вимог 

замовника. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

СК 3. Здатність проектувати, створювати й експлуатувати об’єкти 

садово-паркового господарства. 

СК 4. Здатність формувати й підтримувати в належному стані газонний 

покрив об’єктів садово-паркового господарства. 

СК 7. Здатність проектувати, створювати та експлуатувати компоненти 

рослинних угруповань на об’єктах садово-паркового господарства. 

СК 9. Здатність формувати композиційні ансамблі об’єктів садово-п 

СК 12. Здатність розробляти концептуальні та інноваційні проектні 

рішення з планування комплексних зелених зон міста, об’єктів 



ландшафтної архітектури та дизайну зовнішнього середовища аркового 

господарства. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення лабораторних занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, схеми), 

інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / лабораторні / самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

залік 

 


