
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 № 35 

Дата: 24.06.2022 

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: 

       Існує багато елементів, що дозволяють прикрасити ландшафт дачі чи прибудинкову 

територію, зробити її максимально функціональною і виразною. 

    Будівля — це центральний елемент проектованого простору, навколо якого створюють 

ландшафтну композицію. 

     Альтанки, тераси, перго ли — це прості, але привабливі споруди, які дозволяють 

приємно провести час, відпочиваючи від роботи або сховавшись від пекучого сонця. Вони 

— ідеальне місце для сніданку або вечері просто неба. 

   Популярним елементом ландшафтного дизайну є різноманітні штучні водойми. Вони 

допомагають збільшити вологість повітря, що позитивно впливає на рослини. Для водойм 

будь-якого виду готують основу — котлован — з укріпленим дном і периметром. Форма 

котлована залежить від його призначення та загального стилю дизайну території. 

     Улюблений багатьма дизайнерами прийом облаштування території — проектування 

струмка. Особливо легко таку ідею можна реалізувати на схилах. Навіть якщо схил 

невеликий (лише кілька градусів), використовують природний рельєф. На тих ділянках, де 

неможливо відтворити справжню водну композицію, реально спроектувати «сухий 

струмок», який являє собою імітацію дна і русла. 

     Між спорудами і зонами відпочинку планують місця для клумб, квітників, альпійських 

гірок, рокаріїв тощо. Необхідно визначити їхню форму, розміри, тип огорожі, види рослин 

та схему висадки. 

     Клумби і квітники — поняття близькі, але клумбою називають не кожний квітник. 

Основними ознаками клумби є чітка форма, переважно геометрична, зазвичай замкнутого 

контуру. Для посадки на клумбах найчастіше використовують однорічні рослини, рідше — 

багаторічники. 

     Існують різні види клумб. Для регулярних клумб характерні чіткі лінії, геометричні 

форми малюнка. Важливо, щоб на такій клумбі всі рослини цвіли одночасно. 

      Для нерегулярних клумб характерне несиметричне висаджування квітів малими 

групами, що робить їх більш природним. 

     Килимова клумба являє собою живий килим із чітким малюнком, складеним із 

низькорослих квітів із різнобарвним листям і одночасним періодом цвітіння. 

 

Урок № 36 

Дата: 24. 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: 

     Клумба може бути піднятою, якщо вона розміщена на підвищенні. Характерна 

особливість такої клумби — бордюр заввишки від 20 см, виконаний із різних матеріалів: 

дошок, цегли, бетону, каменю тощо. 

      До квітників можна віднести міксбордери, рабатки. За певними ознаками вони схожі з 

клумбами. 

      Міксбордер — клумба змішаного типу, вільної форми. Зазвичай це заквітчана смуга 

уздовж огорожі, стіни будинку або садової доріжки (мал. 13, б). Зовнішній вигляд такого 

квітника змінюється протягом сезону. Спочатку цвітуть одні рослини, потім відцвітають і 

змінюються іншими. Такий квітник може складатися з багаторічних, однорічних рослин і 

їх комбінації.  

     Рабатка — це квітник у формі стрічки завширшки від 40 до 150 см. Розташовують 

рабатку найчастіше вздовж доріжки в саду або парку. Її довжина обмежується довжиною 

цієї доріжки. 

      Одним із популярних видів квітника є рокарій. Його особливість — це камені як 

невід’ємна частина композиції. Рокарій може містити не тільки квіти, а й чагарники і 

карликові дерева (найчастіше хвойних порід). 

    Альпійська гірка, або альпінарій, являє собою природне або штучне підвищення землі з 

каменями, на якій можуть рости як низькі чагарники, так і вічнозелені та трав’янисті 

рослини  

Питання для самоперевірки: 

1.Які елементи 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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