
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 № 33 

Дата: 23.06.2022 

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: 

       Щоб найкраще втілити в життя свої дизайнерські ідеї, дуже важливо вибрати стиль 

майбутнього проекту, тобто стиль ландшафтного дизайну. 

     Стиль — це сукупність творчих прийомів та ідей, зумовлених єдністю художнього 

змісту й теми. Тобто потрібно не тільки грамотно застосувати прийоми планування, але й 

визначитися з колірною гамою, дібрати рослини, малі архітектурні форми, садове 

обладнання тощо. 

     Упродовж історії становлення ландшафтного дизайну в ньому виокремилося багато 

різних стилів. Їх можна розділити на дві великі групи: історичні та сучасні. 

    Історичні стилі складалися в певні епохи, вони відображають художні цінності свого 

часу, спосіб життя людей тощо. Це такі стилі, як японський, китайський, 

середземноморський, англійський, мавританський, класичний, кантрі. 

     Сучасні стилі ландшафтного дизайну не належать до певної культури або епохи. Це 

виклик традиціям, новий вид мистецтва. Особливе значення сьогодні надається 

функціональності простору. До сучасних стилів належать модерн, хай-тек, мінімалізм, 

постмодернізм, натургарден. 

 

Урок № 34 

Дата: 23. 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: 

   Класичний стиль передбачає геометрично правильне розміщення кущів і дерев, чітко 

виражену симетричність і раціональність ландшафтної композиції. Основними елементами 

класичного стилю є: геометричні форми клумб, газонів, доріжок, водойм; фонтани й 

скульптури, що розташовані в центрі певної композиції; рослини, які підстрижені в 

геометричні форми; натуральне каміння. 

      Пейзажний стиль передбачає створення простору з вільним плануванням і розміщенням 

рослин, яке властиве природі. На територіях, оформлених за правилами цього 

ландшафтного стилю, відсутня симетрія, прямі лінії та чіткі геометричні форми. 

        Додаванням до пейзажного стилю елементів тієї чи іншої країни отримують тематичні 

стилі: французький, англійський тощо. Тематичний стиль — це певна філософія, 

субкультура, схильність до конкретного географічного місця, підкреслення певних 

особливостей стилю життя. Наприклад, сад каменів у традиційному японському стилі. 



    Стиль кантрі за своїм змістом є сільським стилем, у якому переважають простота й 

комфорт. Жодних ексклюзивних декоративних рослин, вишуканих класичних скульптур та 

чіткого геометричного планування. Форми якомога простіші, а значна кількість кольорів 

надає ділянці яскравості. Ландшафт у цьому стилі простий, а догляд за ним мінімальний. 

       Основними елементами стилю кантрі є квітники з польових рослин, природні галявини, 

невеликий ставок, вироби ручної роботи, плетені дахи з очерету, поєднання плодових 

рослин і квітів в одну композицію. 

       Кожній країні притаманний свій сільський колорит. В Україні це дерев’яні різьблені 

статуї, підкови, колеса від возів, самі вози, обставлені глиняними горщиками з рослинами-

однолітками, городні опудала, плетені огорожі, гнізда з лелеками та багато іншого. 

    Характерними ознаками стилю модерн є різноманітність форм і конструкцій, плавні лінії, 

недотримання симетрії, застосування нових конструкційних матеріалів. 

      У стилі модерн рослини відіграють особливу роль. Тут це не просто частина природи, 

це — важливий елемент декору. Рослини можуть утворювати різні форми, але, на відміну 

від класичного ландшафту, де рослини виглядають ідеально, у модерні вони мають певну 

зовнішню недбалість, відсутні повторення, а цінуються фактура й колір. 

      Стиль хай-тек — це завжди новизна, незвичайні футуристичні форми. У цьому стилі 

застосовують новітні технології і матеріали, у плануванні можливі як симетрія, так і 

асиметрія. Рослини зазвичай добирають з оригінальним поєднанням кольорів, незвичайних 

форм. Ландшафти в стилі хай-тек завжди сучасні, виникає враження, що сад створений у 

далекому майбутньому. 

Питання для самоперевірки: 

1.Які стилі ландшафтного дизайну вам відомі?  

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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