
Урок № 39 

Дата: 16. 02.2022 

Тема:  Поняття про ландшафтний дизайн 

Мета: Охарактеризувати поняття про ландшафтний дизайн; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

       Для кожної людини важливим є створення навколо себе і свого житла комфортних, 

естетичних умов, тобто благоустрій території. 

       Благоустрій — це впорядкування території. Завдання благоустрою — створити 

гармонійний простір на певній ділянці, поєднати всі її елементи в єдиному стилі. 

Благоустрій території складається з таких видів робіт:  

 створення під’їзних доріг,  

 мощення доріжок та майданчиків,  

 монтаж освітлення території та зеленої зони ділянки,  

 зведення огороджувального та внутрішніх парканчиків,  

 будівництво сходів та інших споруд,  

 створення та монтаж малих архітектурних форм (альтанок, гойдалок, барбекю та 

інших),  

 гідроспоруд (штучних водойм, фонтанів, озер) тощо. 

      Одним з основних елементів благоустрою території є ландшафтний дизайн — 

мистецтво озеленення, облаштування території садів і парків, створення газонів та малих 

архітектурних форм. Головною метою ландшафтного дизайну є досягнення естетики й 

гармонії простору зеленого середовища. Професійно таким питанням займаються 

ландшафтні дизайнери. 

     Ландшафтний дизайнер — це фахівець садово-паркового мистецтва, який займається 

художнім оформленням парків, садів і присадибних ділянок, розробляє та впроваджує 

заходи з проектування ландшафтів. 

 

Урок № 40 

 

Дата: 16. 02.2022 

Тема:  Поняття про ландшафтний дизайн 

Мета: Охарактеризувати поняття про ландшафтний дизайн; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

     Красиву композицію неможливо створити без розвиненої уяви, художнього смаку, 

уміння малювати. Дизайнер має бути митцем, а також топографом, біологом, хіміком та 

інженером в одній особі. Потрібно добре знатися на рослинах, у який ґрунт їх потрібно 

висаджувати, як вони ростуть і квітнуть, грамотно використовувати особливості рельєфу 

місцевості для створення садового пейзажу. Тому професія ландшафтного дизайнера 

потребує фахового навчання та постійного вдосконалення. 

    Але разом із цим кожна людина, яка хоче прикрасити свою ділянку, може створити на 

ній ландшафтний дизайн у міру своїх знань, умінь і смаку. Навіть ті, хто використовує 

землю тільки для вирощування врожаю, так чи інакше планують, що де має рости і як має 

бути прокладена доріжка між грядками чи клумбами. Щоправда, «городницький» дизайн 

ділянки найчастіше зумовлений сівозміною — одні культури не можна вирощувати на 



одному місці декілька років поспіль, інші мають певні вимоги до освітленості, вологості 

тощо. 

     Отже, для того щоб створити навколо себе гармонійний простір, нам потрібні бажання, 

натхнення та певні знання. 

     981 року в м. Києві був створений Печерський ландшафтний парк (Співоче поле). 

Щороку там відбуваються «квіткові» події: виставка тюльпанів у травні, фестиваль 

хризантем у жовтні. А в серпні до Дня незалежності України в парку проводять традиційну 

виставку квіткових тематичних композицій, на якій ландшафтні дизайнери змагаються в 

креативності та оригінальності. Парк перетворюється на арт-майданчик із неймовірними 

квітковими клумбами, скульптурами, чудовим декором. 

  

Питання для самоперевірки: 

1.Що таке благоустрій?  

2. З яких видів робіт складається благоустрій території? 

3. Хто такий ландшафтний дизайнер? 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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