Історія , теорія, типологія ландшафтного мистецтва
(освітній ступінь «бакалавр»)
Семестр: п’ятий, шостий, сьомий, восьмий
Обсяг : загальна кількість годин – 540(кредитів ЄКТС-18), аудиторні години172 (100-лекції), (72-практичні заняття).
Викладач:
Дмитрович

професор кафедри дизайну середовища Жирнов Анатолій

Результати навчання:
- засвоїти ґенезу та розвій художніх форм, що є актуальними і нині;
- оволодіти теорією композиції та закономірностями побудови
ландшафтних об’єктів;
- засвоїти закономірності та типологічні особливості формування різних
типів об’єктів ландшафту та ландшафтного дизайну.
Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне
Зміст:
Історія садово-паркового мистецтва від Давнього Єгипту до наших днів як
ґенеза та розвій художніх форм, що є актуальними і нині. Питання історії
садово-паркового мистецтва викладено з позиції мистецькознавчого
визначення стилю, що допомагає обґрунтуванню ґенези різних прийомів
паркобудівництва.
Теорія ландшафтного мистецтва включає в себе закономірності побудови
просторової композиції ландшафтного об’єкта, елементи ландшафту,
структуру ландшафтного простору.
Типологія в ландшафтному дизайні – вивчення та зведення в систему
різноманітності об’єктів дизайну та їх елементів, відповідно до типів потреб,
типів можливості в функціональних процесах, умов споживання відповідно
до цілей (історична типологія, типологічне ландшафтне проектування різних
місць, типологія процесу проектної справи).
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль(40%):виконання розрахунково-графічних робіт, усне
опитування;
- підсумковий контроль(60%, 5,7- диференційований залік; 6,8- екзамен ).
Мова навчання : українська

