
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

                                       ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

                  КАФЕДРА ЕТИКИ, ЕСТЕТИКИ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Валентина ГРИЦЕНКО  

 

                 Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу 

                  «КУЛЬТУРА САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА» 

                   для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» 

                                      освітньо-професійної програми  

                     «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища» 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Затверджено НМК 

                                                 філософського факультету 

                                                                протокол №14  від  24 червня  2022 р. 

 

 

 

                                               Затверджено вченою радою 

                                               філософського  факультету 

                                                                протокол № 14  від  27 червня  2022 р.             

 

                                            

 

 

 

                                                            КИЇВ – 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу 

                 «КУЛЬТУРА САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА» 

                                                  для студентів 

 

   галузь знань                20 «Аграрні науки та продовольство»   

   спеціальність              206 «Садово-паркове господарство» 

   освітній рівень            другий (магістерський) 

   освітня програма        Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища      

   вид дисципліни           обов′язкова 

        

 

 

                                                                   Форма навчання                                денна 

                                                                   Семестр                                              І 

                                                                   Кількість кредитів ECTS                 3 

                                                                   Мова викладання, навчання 

                                                                   та оцінювання                                   українська 

                                                                   Форма заключного контролю         залік 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач:   Валентина ГРИЦЕНКО,  к.ф.н., доцент кафедри етики, естетики та  

культурології  

 

                                           

                        

 

                                                                     КИЇВ - 2022      

 

 



                                                          ВСТУП  

 

   Відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державних 

освітніх стандартів важливим фактором підготовки в системі сучасної вищої освіти 

виступає самостійна робота студентів (СРС), що серед інших видів навчальної діяльності є 

провідною у формуванні            освітньо-професійних компетенцій, передбачених освітньо-

професійною програмою, у забезпеченні осмисленого продуктивного застосування 

отриманих знань, вмінь, способів діяльності по відношенню до обраного фаху, у розвитку 

самостійності як основи особистісного самоздійснення і майбутньої професійної 

самореалізації. 

    Самостійна навчальна діяльність студента, обіймаючи аудиторний та 

позааудиторний час, є явищем  багатоаспектним і поліфункціональним. Її зміст 

визначається Робочою навчальною програмою дисципліни. Спланована викладачем, СРС 

виконується без його прямої участі, однак  під його методичним керівництвом і контролем, 

з використанням необхідних навчальних та навчально-методичних посібників, науково-

теоретичних та фахово орієнтованих інформаційних джерел, а при онлайн-навчанні – відео- 

та аудіофайлів лекцій.  

    Оптимізацію СРС забезпечують засоби контролю та самоконтролю (тести, 

контрольні запитання, контрольні завдання). Поточний та підсумковий контроль є 

обов′язковою складовою навчального процесу. Поряд з навчальним часом, передбаченим 

для СРС, Робочою програмою навчальної дисципліни визначаються дидактично 

обгрунтовані форми і час проведення контрольних заходів. 

    Кожний з видів навчальної роботи – від слухання і конспектування лекцій до 

підготовки до контролю знань – потребує самостійної праці студента. Однак найбільшого 

обсягу самостійної роботи вимагають підготовка до семінарських занять та виконання 

індивідуальних самостійних завдань. Вони виступають базовими компонентами у 

досягненні студентами результатів навчання, передбачених освітньою програмою, у 

надбанні компетентностей, необхідних для персонального розвитку та постійного 

професійного зростання. 

 

 

                                              ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

    Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів підготовлені відповідно 

до навчальної дисципліни «Культура садово-паркового мистецтва», що належить до 

обов’язкових дисциплін і викладається у І семестрі магістерського освітнього рівня. 

Передбачені її вивченням види самостійної роботи займають важливе місце в реалізації 

освітньої програми «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища».  

    Навчальна дисципліна «Культура садово-паркового мистецтва» має інтегративний 

характер, який на даному освітньому рівні забезпечує цілісне розуміння ландшафтного 

дизайну, передусім, як способу самореалізації людини, а також необхідної складової 

розвитку людства на етапі його інтенсивної урбанізації.    

    Вивчення даного курсу формує необхідне для фахового становлення 

фундаментальне бачення ландшафтного дизайну, процесів садово-паркового виробництва 

як константи культури, яка, вирішуючи проблеми екології довкілля, забезпечує і екологію 

людини. Навчальна дисципліна знайомить студентів з філософсько-культурологічними 

підходами до садово-паркового мистецтва як культурного феномену, з′ясовує зв'язок 

садово-паркової креації із саморозвитком людини, обумовленість ландшафтного дизайну 

особливостями світосприйняття та домінуючими духовно-естетичними інтенціями, 

закономірність їх кореляції зі стильовими домінантами мистецтва, висвітлює питання 

залежності рукотворних ландшафтних моделей від соціокультурної специфіки етапів 



суспільного розвитку, характеру сприйняття світу, можливостей здійснення такого виду 

креативної діяльності.  

     Зважаючи на свою загальногуманітарну спрямованість та акцент на філософсько-

культурологічних універсаліях, навчальна дисципліна «Культура садово-паркового 

мистецтва» потребує поглибленого вивчення саме з боку здобувачів природничо-

прикладних знань. Це робить необхідним виконання студентами письмової узагальнюючої 

самостійної роботи до кожної з тем семінарських занять.  

           Формою СРС, що перевіряє здатність до практичного використання засвоєних знань, 

виступає індивідуальна самостійна робота - експертиза окремого (за вибором) садово-

паркового феномену, підготовлена і здійснена у формі презентації. Виконана студентом 

особисто, робота має бути завершеною розробкою, що демонструє достатню теоретичну 

обґрунтованість, культурознавчу компетентність, коректне використання понятійно-

аналітичного апарату, обов’язкову практичну спрямованість та самостійність висновків.  

    Поглибленому опануванню базових питань навчального курсу сприяє 

самопідготовка студентів до різних форм контролю знань – поточних, що перевіряють 

рівень їхньої підготовленості з певних розділів (тем) навчальної програми, та підсумкового 

модульного контролю, що проводиться з метою оцінювання результатів засвоєння 

навчальної дисципліни в цілому. В усіх формах контролю використовуються тести, а 

також завдання аналітичного характеру, що вимагають від студента послідовного 

вивчення всього навчального матеріалу, вміння виокремлювати вузлові питання, 

осмислювати логічну послідовність та взаємозв’язок його смислових компонентів. 

 

 

                ЕКСПРЕС-АНАЛІТИКА ЗА ТЕМАМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

 

           Головна мета семінарських занять – спонукати студентів до колективного творчого 

обговорення, оволодіння науковими методами аналізу проблем і явищ, самостійного 

вивчення теоретичних джерел, вміння критично їх оцінювати, вести аргументовану 

дискусію. Семінарські заняття потребують від студента ретельної самостійної підготовки, 

вдумливого підходу до планів занять, уважного опрацювання рекомендованої літератури. 

СРС з навчальної дисципліни «Культура садово-паркового мистецтва», крім 

самопідготовки з питань, визначених для розгляду на семінарському занятті, передбачає 

письмове виконання завдання узагальнюючого характеру, спрямованого на поглиблене 

засвоєння навчальної теми. Така послідовна – від семінару до семінару - модель самостійної 

роботи дозволяє вповні реалізувати основні завдання дисципліни: 

- сформувати уявлення про культурну сутність феномену садово-паркового 

виробництва, його обумовленість духовними інтенціями саморозвитку людини; 

- дати розуміння зв′язку ландшафтного формотворення з культурно-естетичною 

суттєвістю періодів суспільно-історичного розвитку; 

- навчити художньо-естетичному аналізу продуктів садово-паркового виробництва, їх 

співвідношення з тенденціями розвитку мистецтва; 

- сформувати навички культурологічної експертизи явищ садово-паркового мистецтва, 

вміння оперувати відповідним категоріально-понятійним апаратом; 

-  навчити орієнтуванню в гуманітарних дослідженнях садово-паркової форми 

облаштування світу, її цілісному – міждисциплінарному – баченню; 

-  виробити вміння враховувати людинотворчий ресурс у практиці створення та у 

фаховій експертизі ландшафтних проєктів;  

-  поглибити уявлення про духовно-рекреаційне значення садово-паркових зон у 

сучасному урбанізованому світі, про необхідність просвітницької природоохоронної 

роботи. 

             Даний вид самостійної роботи, згідно з Робочою програмою дисципліни, 

передбачає виконання протягом семестру шести окремих узагальнюючих  завдань, 



пов’язаних із конкретною навчальною темою і спрямованих на її оптимальне засвоєння. 

Системне й послідовне виконання таких завдань сприяє засвоєнню студентами логічно 

завершеної змістової частини навчального курсу, дозволяючи водночас контролювати хід 

процесу засвоєння. (Форма звітування – Додаток А, Додаток Б). 

    Самостійна робота в усіх її формах планується і виконується згідно із структурою 

навчальної дисципліни і годинами, передбаченими для її вивчення.  

 

 

                                         СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

                         ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 

Назва лекції                    Кількість годин 

Лекції  Семінари Самостійна 

робота 

                     Частина 1. Теоретичні засади культурологічного аналізу садово-паркового мистецтва   

   1 Тема 1. Антропні чинники природо-перетворювальної діяльності         2          2 6 

   2 Тема 2. Садово-паркове мистецтво як територія олюднення. 

Значення парків у семіосфері міста.  
       2          2 4 

                      Частина 2. Практика функціонування садово-паркового мистецтва як культурного феномену 

   3 Тема 3. Поліморфність як ознака сучасного садово-паркового 

мистецтва. Експертність художньо-образних інновацій у 

визначенні актуальних духовних потреб  людини 

       2 2 6 

   4 Тема 4. Семіотика садово-паркових просторів        2 2 4 

   5 Тема 5. СПМ у системі видів мистецтва: внутрішньо-видова та 

стильова кореляція, зв’язок з естетичною домінантою конкретно-

історичного періоду 

       2 2 8 

   6 Тема 6. Діалог культур Сходу і Заходу у садово-парковому 

виробництві 
        2 2 6 

   7 Презентація самостійної роботи «Культурно-естетична 

експертиза садово-паркового феномену» 
        2 28 

   8 Підсумкова контрольна робота 2            

 Всього        14          14 62 

 

 

 

Частина 1. Теоретичні засади культурологічного аналізу садово-

паркового мистецтва 
 

    Тема 1. Антропні чинники природо-перетворювальної діяльності  

 
    Методичні вказівки: у ході вивчення теми студентам необхідно навчитися виявляти 

зв'язок обраної ними професійної діяльності із саморозвитком людини, з її сутнісними 

силами, що від самого початку історичного поступу людства реалізуються в освоєнні та 

перетворенні природи; встановлювати, що зміни їх тенденцій і форм обумовлюються 

актуальними соціокультурними запитами; визначати специфіку садово-паркового 

виробництва з антропних позицій філософії культури, володіючи відповідними категоріями 

та поняттями; виокремлювати та враховувати духовну складову у справі 

ландшафтотворення, розуміючи практичний і експертний потенціал цього знання. 



   Окрему увагу слід звернути на міждисциплінарність навчального матеріалу, на 

потребу  засвоєння всіх його парадигм у зв′язку з необхідністю людиноцентричного 

забезпечення практики ландшафтного дизайну. На основі отриманих знань із даної теми 

студенти мають сформувати базовий фундамент для подальшої самостійної аналітичної 

роботи, навички теоретично коректного експертного висловлювання щодо явищ садово-

паркового виробництва як культурних феноменів.  

      

     Робота із джерелами: 

 

1. Гриценко В.С. Садово-паркове мистецтво як територія олюднення // Українська 

     культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наук. зб. – Вип..29. - Рівне: РДГУ, 2018.-  

      С.140-145.   http://nbul.gov.ua/UJRN/ukrk_ 2018_ 29_ 25 

2. Петрушенко В.Л. Діяльність та екзистенціали людського буття. Структура людської 

діяльності та  сутнісні сили людини. ukrtextbook.com/filosofiya-petrushenko-v-l/filosofiya-

petrushenko-v-l-13-3-diyalnist-ta-ekzistenciali-lyudskogo-buttya-stru… 

3. Природа як об′єкт філософської рефлексії.  

pidru4niki.com/14100821/filosofiya/priroda_obyekt_ filosofskoyi_refleksiyi 

        4.   Сторіжко Л.В. Творчість як самотворення людини.  VKPI_fpp_2011_2_30.pdf 

   5.  Сутність людини та сенс її життя. pidru4niki.com/1221060537… 

   6.  Ягодзінський С.М.  Синергетична концепція природи: методологічний та культурологічний   

аспекти. – С.37-55. https://dspace.nau.edu.ua›Я... 

   

          Питання і завдання для самоконтролю: 

1. Роз′ясніть твердження, що людина є «абсолютною у можливості». 

2. Аргументуйте, що творчість є сутнісною характеристикою людини. 

3. Розкрийте тезу «Культура є  результатом людського світовлаштування». 

4. Природа у ресурсах самоздійснення людини. 

5. Гармонізація стосунків зі світом як основа естетичної діяльності. 

6. У чому полягає специфіка творчої енергії? 

7. Чому творчість забезпечує самодостатність людини? 

 

Узагальнююче завдання № 1:  

на основі вивчення навчального матеріалу і опрацювання рекомендованих та самостійно 

залучених джерел дати письмову відповідь на питання «Творчість як територія людини». 

(Оформлення -  див. додатки). 

 

 

     

         Тема 2.  Садово-паркове мистецтво як територія олюднення.   

                       Значення  парків у семіосфері міста 

 
   Методичні вказівки: у ході вивчення теми студентам необхідно засвоїти, що садово-

паркове мистецтво є однією з форм людського світовлаштування, важливою складовою 

людської культури, в межах якої відбувається реалізація сутнісних сил людини, скерована 

потребою у творчо-перетворювальній діяльності, у креативному самовияві; навчитися 

встановлювати зв'язок між явищами ландшафтного дизайну і духовними потребами 

людини, зокрема, в ситуації ″міського стресу″; розуміти рукотворні природні зони як 

особливий простір людського життя, сприятливий для саморозвитку; розглядати місто як 

http://nbul.gov.ua/UJRN/ukrk_%202018_%2029_%2025


систему знаків і текстів, як специфічний простір дії семіотичних механізмів, що 

забезпечують їх циркуляцію і постійні видозміни; виокремлювати смислові одиниці і 

структури у загальній семіосфері міста; орієнтуватися у сучасних концепціях садово-

паркового облаштування міста, зокрема, із засадами теорії ″ландшафтного урбанізму″ та 

науковими уявленнями про місто майбутнього як простір забезпечення екології людини.  

         

           

Робота із джерелами: 

 

1. В′язовська Анна. До визначення терміну ″ландшафтний урбанізм″. 

zenodo.org/record/3364664#.Yvd5Buxn01I 

2. В′язовська А.В. Ландшафтний підхід у містобудуванні. academia.edu/20336572/Ла… 

3. В′язовська Анна. Місто як ландшафт. academia.edu/20336741/Сity _as_ Landscape.pdf 

4. Гриценко В.С. Садово-паркове мистецтво як територія олюднення // Українська 

культура:      минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наук. зб. – Вип..29. - Рівне: РДГУ, 2018.- 
      С.140-145.     http://nbul.gov.ua/UJRN/ukrk_ 2018_ 29_ 25  

5. Гриценко В.С. Місто і парк: візуалізація смислів // Українські культурологічні студії.   

Зб. наук. праць. – Вип.2(5). – 2019. – С.70-74. ucs-univ.kiev.ua/images/archive/      

issue5/14.pdf  

6. Кузьменко Т., Дмитренко А. Підходи до збільшення ландшафтного потенціалу 

великого міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- 2021. - № 60. – 

С.226-236.  archinform.knuba.edu.ua/article/view/234619/2326407 

7. Міклін М.В. Місто як структуроутворювальна машина знаків у феноменологічній  

     перспективі. https://wwwa.sworld.com.ua›...   

 

 

Питання і завдання для самоконтролю: 

 

1. Роз′ясніть зв′язок ландшафтного дизайну із сутнісною самореалізацією людини. 

2. Визначте роль парку у семантично-візуальному ресурсі міста. 

3. Cхарактеризуйте історичні моделі містоустрою за Кевіном Лінчем. 

4. Розкрийте концепти, позначені терміном ″ландшафтний урбанізм″. 

5. Яке розуміння міста складає основу теорії ″ландшафтного урбанізму″? 

6. Місто у «Проєкті Венера» Жака Фреско. 

7. Поясніть значення міського парку як зони ретриту. 

 

 

Узагальнююче завдання № 2:  

на основі вивчення навчального матеріалу і опрацювання рекомендованих та самостійно 

залучених джерел дати письмову відповідь на питання «Паркові зони як ідентифікатор 

сучасного міста». 

 

 

 

Частина 2. Практика функціонування садово-паркового мистецтва як 

культурного феномену 
 

 

   Тема 3.   Поліморфність  як  ознака  сучасного   садово-паркового                         

мистецтва.  Експертність  художньо-образних   інновацій  у визначенні 

актуальних духовних потреб людини. 

http://nbul.gov.ua/UJRN/ukrk_%202018_%2029_%2025


 
                        Методичні вказівки: у ході вивчення теми студентам необхідно ознайомитись з 

існуючими сьогодні формами садово-паркового мистецтва, зрозуміти закономірний 

характер їх появи на даному етапі його загального розвитку, встановити їхній зв'язок з 

конкретним соціальним замовленням, яке віддзеркалює внутрішні інтенції людини в 

сучасних обставинах її буття; навчитись виокремлювати та аналізувати новації у садово-

парковій естетосфері, користуючись відповідним понятійним апаратом; вміти виявляти 

системно-образні домінанти стилів садово-паркового мистецтва, розвивати експертне 

бачення його феноменів як художніх явищ з характерною для них естетичною парадигмою; 

виявляти у поліморфності сучасних ландшафтних практик тенденції, що найбільше 

відповідають актуальним духовним запитам суспільства, а, отже, мають визначати 

мейнстрім садово-паркового виробництва; навчитись навичкам експертизи духовного 

стану суспільства на основі аналізу його потреб у даній царині з метою проєктування 

моделей духовно-психологічної гармонізації людини художньо-естетичними ресурсами 

ландшафтного дизайну. 

 

 

Робота із джерелами: 

 

 1.  Грані постмодернізму.zarlit.com/reader/epoch  _ zar  _ lit/12.html 

   2.  Риндюк С.В., Семко Т.В. Сучасний ландшафтний дизайн як діяльність по організації  

        середовища. stmkvb.vntu.edu.ua/index.p… 

   3.  Роздорожнюк О.Я. Сади здоров′я або що таке ландшафтна арт-терапія.  

        ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.06.01.html 

   4.  Стилі ландшафтного дизайну. kievrem.com/ua/ua/svit-landshaftu/stili-landshaftnogo- 

dizajnu/ 

        5.  Сучасний садово-парковий дизайн. jak.koshachek.com/articles/suchasnij- 

sadovo-parkovij-dizajn-landshaftnij.html 

 6.  Хай буде сад: архітектори розповіли, що не так із озелененням українських міст  

             nerukhomi.ua/ukr/news/lyudi/haj-stanetsya-sad-arhitektori-rozpovili-chomu-kievu-brakue- 

             zeleni-ta-scho-z-tsim-robiti.htm 

 

 

       Питання і завдання для самоконтролю: 

1. Поясніть, чому на відміну від одностильових регіональних моделей садово-паркового               

мистецтва минулого його сучасний стан характеризується вільною від регіональної 

залежності багатоманітністю форм? 

2. Які чинники викликають появу нових чи актуалізацію старих форм садово-паркового 

мистецтва? 

3. Проаналізуйте, в яких культурах і чому сад і парк маніфестують як частину життєвого 

світу людини. 

4.  Визначте антропні витоки появи пейзажних парків. 

5.  Схарактеризуйте особливості ставлення до садівництва у Великобританії. 

6.  Чому сьогодні є актуальною релаксаційна функція садово-паркових зон? 

7. Яку соціомоніторингову складову має містити фахова експертиза об’єкта садово- 

паркового мистецтва? 

 

      Узагальнююче завдання № 3:  



            на основі вивчення навчального матеріалу і опрацювання рекомендованих та самостійно 

залучених джерел дати письмову відповідь на питання «Які духовні дефіцити сучасної 

людини сформували існуючий тренд на східні сади?»   

      

        Тема 4.  Семіотика садово-паркових просторів 

 
            Методичні вказівки: у ході вивчення теми студентам необхідно засвоїти, що   

мистецтво в цілому й, відповідно, його садово-паркова царина є специфічними системами 

комунікації, яка здійснюється за посередництва художніх образів, що, концентруючи в собі 

певну сукупність значень, виступають як знаки-комуніканти; зрозуміти, що семіотичність 

характерна як для всієї цілісності рукотворного садово-паркового простору, так і для 

окремих її складових; усвідомити, що робота ландшафтного дизайнера є створенням 

художнього тексту, розрахованого на визначену автором модель його прочитання з боку 

споживачів; переконатись, що види садово-паркової символіки відповідають архетипам 

конкретних культур, мають свою філософсько-світоглядну основу, особливості морально-

естетичних регулятивів; навчитись здійснювати декодування ландшафтно-паркової 

семіотики на прикладі класичних типів парків, спираючись на знання регіональної  типології 

культур та специфіки історичних етапів розвитку культури; усвідомити потужність і 

результати можливого впливу на духовну структуру людини візуального ресурсу садово-

паркового мистецтва. 

 

 

Робота із джерелами: 

 

       1. Гриценко В.С. Коди візуальності: знак-образ-символ // Символічні виміри візуальної  

культури. Матеріали міжн.наук.-практ. конф. – Луцьк, MCYMK, 11-12 жовт.2019. – Київ-

Луцьк, 2019. – С.25-27. https://mokonshu.art›2021/12 

2.  Дударець В.М. Семантика садів і парків України. https://ic.ac.kharkov.ua›kult... 

3.  Масони в Софіївці. Прихований сенс парку «Софіївка».   

            https://www.gweek.com/ua›2011/05      

       4.  Сад в китайському стилі.  Фото основних елементів композиції. 

     jak.koshachek.com/articles/sad-v-kitajskomu-stili-foto-osnovnih-elementiv.html 

5.  Семіотична основа художньої образності. pidru4niki.com/1586102861… 

       6.  Січна О.В., Погрібна В.Я. Культурологічний аналіз семантики садів і парків України.   

rusnauka.com/28  _  PRNT _ 2011/Philosophia/4 _ 94120.doc.htm 

 

 

          Питання і завдання для самоконтролю: 

       1.  У чому полягає семіотична основа садово-паркової виразності? 

2.  Поясніть знакову природу художнього образу. 

3.  Як впливають архетипи на формування садово-паркової символіки? 

4.  Проаналізуйте основні семантичні відмінності традиційних китайських та українських  

     садів і парків. 

5.  Визначте, що впливає на повноту сприйняття людиною садово-паркового феномену. 

6. Схарактеризуйте потенціал зорового сприйняття  садово-паркового твору порівняно з 

іншими аналізаторами.  

7.  Розгляньте парковий образ як спосіб творчої мобілізації. 

       Узагальнююче завдання № 4:  



              на основі вивчення навчального матеріалу і опрацювання рекомендованих та самостійно    

залучених джерел дати письмову відповідь на питання «Семантичні коди садів і парків 

України, чинники їх появи».   

 

 

           Тема 5. СПМ у системі видів мистецтва: внутрішньовидова та стильова 

кореляція, зв’язок з естетичною домінантою конкретно-історичного 

періоду 

 
            Методичні вказівки: у ході вивчення  теми студентам необхідно виявити художню  

природу паркотворення, його зв'язок з іншими видами мистецтва, підпорядкованість 

загальним закономірностям естетичного освоєння світу, динаміці формотворення, 

володіння семіотичним ресурсом образної мови, засобами художньо-образного впливу на 

людину; виділити основні виразні засоби садово-паркового мистецтва, з′ясувати механізми 

їх дії і потенціал у процесах духовного розвитку людини; визначити новітні тенденції 

ландшафтно-паркового дизайну та чинники їх появи, оволодіти навичками філософсько-

культурологічного та естетичного аналізу сучасних трендів, їх соціокультурному 

декодуванню; розкрити вплив садово-паркової естетики на інші види мистецтва, їх жанрове 

збагачення; засвоїти фаховий протокол художньо-естетичної експертизи явища садово-

паркового мистецтва, необхідний аналітичний апарат філософського, естетичного та 

культурологічного характеру; розвинути свій професійний інтерес до мистецтва як видової 

та жанрово-стильової системи, до розуміння як соціокультурного індикатора. 

 

           

Робота із джерелами: 

 

1. Всередині Лас Позас, сад сюрреалістів Едуарда Джеймса в мексиканських джунглях. 

ukr.architecturaIdesignschool.com/inside-las-pozas-edward-jamessurrealist-garden-mexican-

jungie-87332 

2. Гамалія Катерина. Синтетичний характер садово-паркового мистецтва. 

https://Inam.edu.ua›visnyk 

3. Ірина Ісаченко. Драматичний ландшафт в епоху метамодерну. 

pragmatika.media/ru/dramaticheskij-landshaft-v-jepohu-metamoderna/ 

4. Садово-паркове мистецтво. Коротка історія розвитку та методи створення художніх 

садів: Навч. посібн./ В.І.Білоус. – К.: Наук.світ, 2001. – 299 с. https://library.udpu.edu.ua›I...  

5. Тарас Вікторія. Садово-паркове мистецтво: структура, функції, стильові ознаки.  

https://nz.lviv.ua›... 

 

 

          Питання і завдання для самоконтролю: 

         1.  Які підстави дають право вважати паркобудування мистецтвом? 

  2.  Проаналізуйте, з якими видами мистецтва і яким чином пов’язано садово-паркове    

       мистецтво. 

  3.  Дайте характеристику класичним стилям садово-паркового мистецтва. 

 

         4.  Порівняйте естетичні домінанти регулярного і пейзажного паркових стилів. 

         5.  Розкрийте на прикладах зв'язок естетики паркового стилю з духовними інтенціями  

              культурно- історичних періодів.               

  6.  Поясніть, чим обумовлена полістилістичність сучасного садово-паркового 



       виробництва? 

  7.  Зробіть прогноз щодо майбутнього садово-паркового мистецтва в естетосфері нашого 

       часу. 

 

 

Узагальнююче завдання № 5:  на основі вивчення навчального матеріалу і  опрацювання 

рекомендованих та самостійно залучених джерел дати письмову відповідь на питання   

«Якими загальнохудожніми ресурсами володіє мистецтво паркотворення?»   

 

 

 

            Тема 6.  Діалог культур  Сходу і  Заходу у садово-парковому   

                                                           виробництві 

 
                           Методичні вказівки: у ході вивчення теми студентам необхідно зосередитись на 

традиційних культурах Китаю і Японії, що порівняно із західним світом демонструють у 

ставленні людини до природи непохитність гуманістичних філософсько-світоглядних 

принципів, й, таким чином, залучитись до ресурсу культурологічної компаративістики; 

переконатись на класичних прикладах далекосхідного паркотворення у продуктивності 

його моделей, спрямованих на духовне вдосконалення людини як складової універсуму, 

зрозуміти зв'язок сьогоднішньої моди на китайські і японські сади з духовною кризою 

людства; ознайомитись з історією формування і типологією китайських і японських садів 

як складних філософсько-естетичних синтезів, орієнтованих на високий духовний ідеал, 

з′ясувати їх просторові, композиційні, формотворчі, колористичні принципи та художньо-

образні елементи; проаналізувати взаємний вплив Сходу і Заходу у розвитку 

паркотворення, зокрема, у розробці пейзажного стилю; розглянути спровоковані 

глобалізацією тенденції зняття регіональних кордонів у садово-парковому мистецтві, їх 

можливі перспективи. 

 

 
  Робота із джерелами: 

 

1. Гриценко В.С. Схід як культурний тренд // Українські культурологічні студії. Українські 

культурологічні студії. Зб. наук. праць. – Вип.1(8). – 2021. – С.9-14. ucs-univ.kiev.ua/ 

arkhiv 

2. Китайський стиль у ландшафтному дизайні – мудрість тисячоліть. allbuild.pp.ua/blagoustrii-

ta-odlashtuvannia/vporiadkuvannia-teritoriyi/landshaftnii-dizain-ozelenennia/kitaiskii-stil-v-land… 

3. Китайські сади. uk.oburocharlevoix.com/646-chinese-gardens 

4. Новікова О.В. Китайський сад – модель взаємовідносин Людини і Природи. http://ec-

dejavu.ru/g/Garden.html 

5. Сад в японському стилі: історія, концепція створення японського саду. woodstar.com.ua/sad- 

v-japonskomu-stili-istorija-koncepcija/# 

6. Формування садово-паркового мистецтва Японії. sad.ukr/bio/ua/articles/4549/ 

7. Фрейдліна В.В. Роль садово-паркового мистецтва в культурі Японії. http://www.sci-

notes.mgu.od.ua›... 

 

 

         Питання і завдання для самоконтролю: 

1. Визначте різницю у розумінні природи європейцями і представниками традиційних  

    далекосхідних культур. 



 2. Дайте характеристику основним типам класичного китайського саду. 

 3. Які естетичні принципи виражають розуміння японцями саду як універсуму? 

 4. Проаналізуйте потенціал дзенських садів для самовдосконалення людини. 

 5. Які риси та елементи є канонічними для традиційного китайського саду? 

        6. Чи є західний інтерес до моделей далекосхідного садово-паркового облаштування суто  

            естетичним? 

 7. Наведіть приклади впливу Сходу на розвиток західного паркобудівництва. 

 

 

                                                         ГРАФІК ВИКОНАННЯ СРС 

 

 

     

       № теми 

 

 

            Назва   теми 

Кількість 

   годин 

    СРС 

Форма 

контролю 

       Термін 

виконання СРС 

   (сем./тижд.) 

 

           

         Тема 1 

 

Антропні чинники 

природо-

перетворювальної 

діяльності 

 

 

 

        6 

 

 

письмова 

робота 

    

 

І/3 

 

 

Тема 2 

 

 

Садово-паркове мистецтво 

як територія олюднення. 

Значення  парків у 

семіосфері міста 

 

 

 

        4 

 

 

письмова 

робота       

              

             

              І/5 

 

 

 

 

Тема 3 

 

Поліморфність  як  ознака  

сучасного   садово-

паркового  мистецтва. 

Експертність  художньо-

образних   інновацій    у 

визначенні   

актуальних духовних                  

потреб людини                

 

 

 

 

 

        6 

 

 

 

 

письмова 

робота 

            

              

 

 

              І/7 

           

        Тема 4 

 

 

Семіотика садово-паркових 

просторів 

 

 

        4 

 

письмова 

робота 

             

              І/9 

       

     Тема 5 

 

 

СПМ у системі видів 

мистецтва… 

 

 

        8 

 

письмова 

робота 

              

І/11 

 

    

     Тема 6 

 

 

Діалог культур Сходу і  

Заходу у садово-парковому 

виробництві 

 

 

 

        6 

 

 

письмова 

робота 

              

             І/13 

   

 

моніторинг 

презентації, 

 

І/14 



Тема 

самостійного 

вибору  

 

Презентація СР «Культурно-

естетична експертиза садово-

паркового феномену»  

(за вибором) 

       28 відповідей на 

питання  та 

рівня ведення 

дискусії 

 

                        Разом годин СРС 

 

       62 

  

 

 

 

                   Загальним підсумком засвоєння навчального матеріалу з курсу «Культура 

садово-паркового мистецтва» є презентація індивідуальної самостійної роботи 
«Культурно-естетична експертиза садово-паркового феномену» (за вибором із запропонованих для 

аналізу  об’єктів СПМ), а також написання підсумкової контрольної роботи. 

 

 

    І. Для здійснення передбаченої робочою програмою самостійної культурологічної 

експертизи явища СПМ обираються його сучасні напрямки і феномени, що мають 

сформований художньо-естетичний характер чи виражені тенденції його набуття. 

      

 Алгоритм виконання завдання: 

 

- виокремити обране явище із загального масиву існуючих моделей садово-паркового 

дизайну, спираючись на явні чи відрефлексовані критикою ознаки його художньо-

естетичної специфічності; 

-  визначити соціокультурні чинники його появи, звертаючи особливу увагу на їх духовні 

стимули; 

-  з′ясувати співвідношення у даній моделі художньо-образної самобутності і цитатності; 

-  розкрити її основну ідейно-конструктивну спрямованість; 

-  проаналізувати її художньо-образний інструментарій; 

-  спрогнозувати на підставі зробленого перспективи її подальшого розвитку та  

   функціонування. 

 

        

             ІІ. Підсумкова контрольна робота складається із двох завдань – тестового (з 20 

питань) та 2 питань для письмової відповіді. Кожна правильна відповідь на питання тесту 

оцінюється у 0,5 бала, на питання для письмової відповіді – у 5 балів. Максимальна сукупна 

оцінка складає 20 балів. 

 

                                                  Приклад підсумкової контрольної роботи 

 

       І. Тест 

 

       І. Термін «ландшафтна архітектура» запроваджено 

          1.  Ебенізер Говардом 

          2.  Френсісом Беконом 

          3.  Фредеріком Олмстедом 

 

      ІІ.     Тип англо-китайського саду сформувався в Європі у 

1. ХУІ ст. 



2. ХІХ ст. 

3. ХУІІІ ст. 

 

     ІІІ.     Концепція «Міста-сади майбутнього» належить 

1. Льюїсу Мамфорду 

2. Ебенізеру Говарду 

3. Жаку Фреско 

    

      ІУ.    Місцевий різновид бароко мав місце у паркотворенні   

1.  України 

2.  Росії 

3.  США 

      

      У.     Космічним агентом вселенського коловороту енергії у 

              китайському парку виступає 

1. вода 

2. бамбук 

3. камінь 

 

   УІ.    Творчість є 

1. відхиленням від норми 

2. грою архаїчних пластів свідомості 

3. людською нормою 

 

  УІІ.    До середини ХХ ст. в Європі панувала ідеологія 

1. підкорення природи 

2. ігнорування природи 

3. збереження живої природи 

 

 УІІІ.    Для садово-паркового стилю бароко характерна 

1.  лаконічна простота 

2. вигадлива пишність 

3. геометрична композиція 

 

  ІХ.    Ідея зв′язку садово-паркового мистецтва із світобудовою характерна для 

1. Італії 

2. Китаю 

3. Франції 

 

  Х.    Формування та збереження садово-паркових об’єктів, окрім екологічного, має значення 

    1.   декоративне 

    2.   економічне 

    3.   людиноохоронне 

 

 ХІ.   Не є стилем садово-паркового мистецтва 

1. романський 



2. пейзажний 

3. регулярний 

 

 ХІІ.  Японці у паркотворенні вклоняються 

1. симетричності 

2. красі непостійності 

3. правильності форм 

 

ХІІІ.  До типів китайських садів не входять 

1.  храмові 

2.  регулярні 

3.  природних пейзажів 

 

 ХІУ.  Феншуй – це вчення про вплив  

1.  певних рослин на долю людини 

2.  простору на стан людини 

3.  енергії ландшафтних форм на життєдіяльність людини 

 

 ХУ.   Стильові пріоритети у створенні парків не пов’язані з 

1.  фінансовим забезпеченням проекту 

2.  культурно-історичними умовами 

3.  смаками замовників 

 

 ХУІ.  Види садово-паркової символіки мають зв'язок з 

1.  місцем розташування 

2.  культурними архетипами 

3.  розмірами зайнятої площі 

 

ХУІІ. Синтетичний характер садово-паркового мистецтва полягає у злитті 

    1.   людини і природи 

    2.   образотворчих знаків і простору 

    3.   видів мистецтва 

 

ХУІІІ. Творчі енергії – це енергії  

    1.   пансексуального характеру  

    2.   буттєвого укорінення 

    3.   сутнісної спрямованості 

 

 ХІХ.  Протокол художньо-естетичної експертизи явища садово-паркового мистецтва не  

           передбачає    

    1.   розкриття зв′язку з художніми напрямами мистецтва 

    2.   співвідношення природного і штучного ландшафтів 

    3.  семіотичного аналізу його структури 

  

 

  ХХ.   Явище паркового ансамблю є продуктом 



    1.    давньоперської традиції 

    2.    середньовічної Франції 

    3.    Стародавнього Риму 

 

      

 

   ІІ.  Питання для письмової відповіді 

 

1. Міський парк як зона компромісу. 

2. Естетика японського садово-паркового мистецтва: основні принципи та базові поняття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Додаток А 

 



 

 

         КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

                                   Кафедра етики, естетики та культурології 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Самостійна робота № _____ 

                                                                        з дисципліни 

                                      «Культура садово-паркового мистецтва» 

 

    Тема:  «_________________________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Виконав: 

_________________________ 

 

                                                                                          Перевірено: 

                                                                                         _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2022 

                                                                                                                           Додаток Б 

 



 

 

 

          Порядок оформлення самостійної роботи студента з узагальнюючих завдань:  

 

1. Звіт про виконання СР подається у друкованому вигляді у форматі А4; оформлення: 

шрифт –Times New Roman; розмір шрифту – 14 кегль; інтервал між рядками – 1,5; абзац 

– 1,25 см. 

2.      Звіт повинен мати наступну структуру: 

-  титульну сторінку (див. Додаток); 

-  формулювання завдання; 

-  виклад ходу міркувань; 

-  висновки; 

-  список використаних джерел. 

3.  СР подається викладачу згідно з навчальним графіком. 

4.  Оцінка за СР є обов’язковою складовою підсумкової оцінки з навчальної дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Навчально-методичне видання 

 



 

               Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу 

              «КУЛЬТУРА САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА» 

               для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» 

                                  освітньо-професійної програми  

                  «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища» 

 

Укладач:  к.філос.н., доц. Валентина ГРИЦЕНКО 

Лектор:   к.філос.н., доц.  Валентина ГРИЦЕНКО 

Викладач: к.філос.н., доц. Валентина ГРИЦЕНКО 
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