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ЛАНДШАФТНИЙ 
ДИЗАЙН
Курс познайомить Вас із принципами та технологіями
ландшафтноі ̈архітектури. 
Завдяки курсу Ви вивчите закони композиціі,̈ закономірності
ландшафтного благоустрою, стилі садового дизайну, основи
естетичного впливу рослин та споруд садово-паркової
архітектури, різноманітні ландшафтні прийоми.

Волкова Валерія
ВИКЛАДАЧ

Гарбузюк Валентина
КЕРІВНИК ЦЕНТРУ



Ми працюємо задля
збільшення можливостей
своіх̈ студентів, шляхом
використання здобутих
знань.
Кожен курс - це
сінергентичний ефект теоріі,̈
практики, вмінь та навичок.  

Mission

Кожен студент -це
особистість, яка розраховує
на максимальну увагу до
своіх прагнень,
професійність викладачів та
співпрацю, задля
покращення якості життя та
власниого розвитку.

Vision
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ДЛЯ НАС
ВАЖЛИВО
Кожен курс навчального ценру - це здобуття нових
знань, нову професію та вектор кар'єрного розвитку

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ
СЛОВАМИ
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КІЛЬКА СЛІВ ПРО ...

ФОРМАТ ТА ТРИВАЛІСТЬ

Навчання у групі
92 ак годин

Вартість навчаня у групі
2300 грн/міс (тривалість 4 міс)

Формат
onлайн/офлайн 

Формат
офлайн

ЛАНДША� ФТНИЙ ДИЗА� ЙН – творчий метод,
процес і результат оздоблення предметно-
просторового середовища інструментами й
засобами архітекту ри ландшафтноі,̈
ландшафтноі ̈скульптури, художнього
конструювання деталей ландшафту
культурного. 

На сьогодні налічується безліч стилів
дизайну. Звичайна земельна ділянка
може перетворитися не тільки на
красивий і мальовничий куточок, але й
показати внутрішній світ і світогляд
замовника.

У професійному виконанні ландшафтний
дизайн здатний створювати неповторні
композиціі,̈ які можна зараховувати до творів
мистецтва.

Процес розробки проєкта містить кілька
етапів.

 Початок - це комунікація з замовником,
потім знайомство з земельною
ділянкою, потім необхідно визначити
стилі та уподобання замовника, та
можливості ділянки та замовника.

Це все теми для праці на курсі.

На навчання запрошуємо охочих із
різним рівнем підготовленості, разом з
викладачем ви пропрацюєте кожну тему
курсу та розробите власний проєкт.

Вартість навчаня у групі
1610 грн/міс (тривалість  4 міс)

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ
СЛОВАМИ

Формат
онлайн



1. Мистецтво ландшафтного дизайну. (1 год).
2. Історія розвитку садово-паркового мистецтва. Основні стилі садів. Французький
регулярний сад. Англійський сад. Італійський терасовий сад. Голландський сад.
Мавританський сад. (3 год.).
3. Сучасні сади. "Сільський" сад, кантрі. Сад у стилі модерн. Архітектурний сад. Східний
сад. (2 год.).
4. Стилі садового дизайну. Основні види парків. (2 год.).
5. Виконання опорного плану ділянки. Передпроектні роботи та проектування ділянки.
Зонування ділянки. (9 год.)
6. Садовий дизайн. Концепція та композиція ділянки. Простір. Перспектива. Колір,
колорит. Поєднання кольорів. Освітленість. (6 год.).
7. Основи матеріалознавства. Натуральні та штучні матеріали. (2 год.).
8. Сходи та схили на ділянці. Геопластика. (1 год.)
9. Доріжки, майданчики, внутрішні дворики (патіо). (3 год.)
10. Декоративна дендрологія. Фізіологіі ̈та екологіі ̈рослин. Рослинні угруповання. (9
год.).
11. Технологія посадки крупномірів. (1 год.)
12. Огорожі, огорожі. (1 год.)
13. Газони. Види газонів. (5 год.)
14. Висвітлення у саду. Декоративне підсвічування саду. (3 год.)
15. Вертикальне планування. Відведення води у саду. Дренаж. (3 год.)
16. Водойми у саду. Ставки, струмки, басейни, водоспади. (6 год.)
17. Кам'янисті сади. І�хня різноманітність. Пристрій. (6 год.)
18. Малі архітектурні форми. (3 год.)
19. Печі, каміни, мангали. (1 год.)
20. Альтанки та павільйони. Арки та перголи. Рослини для вертикального озеленення. (4
год.)
21. Контейнерні сади. (1 год.)
22. Квітники. Типи висадок. (6 год.)
23. Міксбордери. (3 год.)
24. Сад безперервного цвітіння. (1 год.)
25. Ескізний проект. Які креслення існують. (2 год.)
26. Декоративний город. (3 год.)
27. Фен – шуй. (2 год.)
28. Озеленення дахів. Типи озеленення. (1 год.)
29. Календар робіт у саду.

ПРОГРАМА
КУРСУ 

Розділ/кількість академічних годин 
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ЗНАЙОМТЕСЬ,
ВАШ ВИКЛАДАЧ
Волкова Валерія Олександрівна
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"Волкова Валерія Олександрівна –
практикуючий ландшафтний дизайнер,
досвід роботи 20 років.
Диплом про вищу освіту
«Дніпропетровський Національний
університет», біолого – екологічний
факультет, магістр біологіі,̈
спеціалізація – ботаніка, дендрологія,
екологія.
Викладач курсів:
 «Ландшафтний дизайн»
 «Декоративне
рослинництво та квітникарство»
«Фітодизайн.
Проектування зимового саду» – авторський
курс. 
Досвід роботи
викладачем 11 років.
Є наукові публікаціі,̈ що постійно підвищує
кваліфікацію,
бере участь у виставках. 
Хобі – плавання, фотографія.
Особисті якості: професіоналізм,
відповідальність, комунікабельність,
творчий підхід до роботи

.

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ
СЛОВАМИ
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ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ
НАШОГО КУРСУ:

На курсах  ви отримаєте структуровані знання.
Навчальний матеріал викладається в легкій, доступній
формі.  А завдання розбираються та виправляються
помилки, ви вчитеся створювати саме -
Свій Сад, той сад, який матиме неповторний вигляд.

Викладач – практик розповість, як уникнути помилок під
час створення садів, як виправити помилки, зроблені
раніше. 

Ми наголошуємо на реальній практиці – силу практичного
підходу перевірили наші студенти. Слід зазначити, що
наші викладачі – практикуючі фахівці і точно знають про
всі модні віяння у світі дизайну.

 Навчальний план складено таким чином, що за невеликий
за часом проміжок часу ви оволодієте знаннями предмета.

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ
СЛОВАМИ
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