
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 31 

Дата: 22.06.2022 

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: 

       Мистецтво благоустрою території сягає корінням далеко в глибину століть. Відомо, що 

вже первісні люди, змінюючи місця стоянок, водночас облаштовували нові ділянки 

відповідно до своїх потреб. 

       Ландшафтний дизайн також має давню історію. Садівництво як мистецтво виникло на 

території найдавніших цивілізацій — Давнього Єгипту та Месопотамії ще в XV—X 

століттях до нашої ери. 

       Однією з найвідоміших пам’яток садово-паркового мистецтва є легендарні «висячі 

сади» Семіраміди, які створені у Вавилоні та вважалися одним із чудес світу. 

      У Давньому Римі оформленню парків і садів приділяли велику увагу. Сади розбивали 

на схилах, тому вони мали багатоярусну структуру. Їх прикрашали скульптурами, 

фонтанами і різними архітектурними спорудами. Для озеленення широко використовували 

чагарники і квіткові рослини. 

        За часів Середньовіччя садівництво набуло більш практичного змісту. У садах почали 

висаджувати фруктові дерева, трави, що застосовували в медицині. Значного поширення 

набуло квітникарство. 

Урок № 32 

Дата: 22. 06.2022 

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: 

     В Україні ландшафтний дизайн також має славетну історію. Багато пам’яток садово-

паркового мистецтва з’являються на нашій території у VIII столітті — це Софіївка, 

Олександрія, Качанівка та інші. Цьому сприяли видатні ландшафтні архітектори-

дизайнери: Діонісій Міклер — ірландський ландшафтний архітектор і ботанік, який заклав 

близько 40 ландшафтних садів в Україні, заснував Кременецький ботанічний сад, 

Новоселицький парк (Хмельницька область); французький ландшафтний архітектор 

Мюффо був автором проекту парку Олександрія (Біла Церква); польський ландшафтний 

дизайнер-садівник Людвіг Метцель — автор і керівник проекту Софіївського дендропарку 

(Умань).     Отже, для того щоб створити навколо себе гармонійний простір, нам потрібні 

бажання, натхнення та певні знання. 

     1981 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. 

     Сьогодні ландшафтний дизайн бурхливо розвивається. Виникають нові стилі й 

напрямки, а розвиток природничих наук та досягнення технологій розширюють можливості 

дизайнерів. 

  

Питання для самоперевірки: 

1.Що вважають найвідоміших пам’яток садово-паркового мистецтва?  

2. Які приклали українського садово-паркового мистецтва можете назвати ? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми;  

Рекомендована література: «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти Туташинський, В. І.; Кірютченкова, І. В. (2018). 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти Біленко, О. В; Пелагейченко, М. Л. (2018) 

 

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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