Проектування
Семестр: перший – восьмий
Обсяг: загальна кількість годин – 900(кредитів ЄКТС-30), аудиторні години
– 440 год. (440-практичні заняття).
Викладачі: професор кафедри дизайну середовища Жирнов Анатолій
Дмитрович; доцент кафедри дизайну середовища Крупкіна Людмила
Іванівна; доцент кафедри дизайну середовища Мазніченко Олена
Володимирівна
Результати навчання:
- засвоїти методи і прийоми проектування ландшафтних та інтер’єрних
об’єктів за типологічним принципом;
- оволодіти основними техніками виконання проектів з ландшафтної
тематики;
- освоїти нормативи проектування архітектурного середовища та різних
типів ландшафтних об’єктів;
- опанувати техніку захисту проектів.
Спосіб навчання: аудиторне, самостійне
Зміст :
Образне і просторове мислення, практичні і теоретичні основи проектування.
Удосконалення дизайн-графіки, просторового моделювання. Композиція як
закінчений витвір мистецтва. Принципи створення об’ємно-просторової
композиції в дизайні ландшафту. Передпроектний аналіз як основа створення
середовищного об’єкту. Методи візуального корегування фізичних
параметрів простору. Робота з кольором, фактурою, текстурою. Освітлення,
сценарій, його види і робота в дизайні ландшафту. Робота над курсовими
проектами, як практичне втілення теоретичних знань. Оволодіти графікою
виконання проектів, виконати проекти садиби, скверу, міського парку,
упорядкування житлового району, ботанічного саду, промислового об’єкту.
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Форми та методи навчання: практичні заняття, курсове проектування,
самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (40%), виконання РГР;
- підсумковий контроль (60%), 1-8 сем.–диференційовані заліки; 3-7сем. –
захист курсових проектів.
Мова навчання : українська

