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ВСТУП  

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів здатності вивчення ландшафту як 

об’єкту естетичного сприйняття, здійснення естетичної оцінки ландшафтів з точки 

зору задоволення та розвитку естетичних потреб і преференцій людини, визначення 

шляхів покращення естетичних якостей ландшафту. 

 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Успішне вивчення обов’язкових навчальних дисциплін «Природнича географія», 

«Основи ландшафтної екології», «Урбоекологія».  

2. Успішне проходження навчальних практик з методів набуття та обробки 

географічної інформації.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Дана дисципліна покликана ознайомити 

студентів з ключовими теоретичними засадами естетики ландшафтів та прикладними 

аспектами формування образу та естетичних якостей ландшафту. Розглядаються 

методологічні засади, основні напрями досліджень естетики ландшафту, особливості її 

становлення та розвитку, розуміння ландшафту як об’єкту естетичного сприйняття та 

людини як суб’єкту цього сприйняття. Окремим фокусом вивчення дисципліни є 

поняття образу ландшафту, його естетичних якостей,  ландшафтних смаків і 

уподобань, їх формування, еволюція. Практичне спрямування має розкриття методів 

та методик оцінки естетичних якостей ландшафтів, а також правових засад охорони та 

відновлення естетичних властивостей ландшафтів. 

 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає у тому, щоб забезпечити набуття 

студентами знань, вмінь і навичок вивчення естетики ландшафту, зокрема: 

 застосовувати теоретико-методологічні знання естетики ландшафтів та 

методики естетичної оцінки ландшафтів у практичних ситуаціях (ЗК1); 

 здійснювати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел щодо 

образів ландшафтів, їх естетичних якостей, ландшафтних смаків і уподобань, їх 

формування та еволюції (ЗК7); 

 поєднувати польові естетико-ландшафтознавчі дослідження з теорією у 

послідовності від спостереження до розпізнавання та синтезу (СК 6); 

 розуміти правові засади охорони та відновлення естетичних якостей ландшафту 

з точки зору реалізації прав і обов’язків членів суспільства, усвідомлення 

цінності громадянського суспільства та необхідності його сталого розвитку і 

верховенства права (ЗК11); 

 усвідомлювати значення збереження та примноження естетичної цінності 

ландшафтів на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство (ЗК12). 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  
4. автономність та відповідальність) 

Форми  
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумко-

вій оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 



1. Знати:    

1.1 об’єктно-предметну область естетики 

ландшафту, її методологічні засади 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

 

 

усне 

опитування, 

перевірка 

практичних 

робіт, 

тематичні 

контрольні 

роботи, залік 

5% 

1.2 основні наукові напрями та підходи до 

естетико-ландшафтознавчих досліджень, 

особливості їх формування та еволюції 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

5% 

1.3 основні естетичні категорії, фізіономічні 

та композиційні властивості ландшафту 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

10% 

1.4 загальну схему сприйняття людиною 

ландшафту, біолого-еволюційні та соціо-

культурні чинники, індивідуальні 

особливості естетичного сприйняття 

ландшафту 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

10% 

1.5 поняття образу ландшафту, особливості 

його формування, типи та архетипи, 

естетичні якості ландшафту, особливості 

формування та еволюції ландшафтних 

смаків та ландшафтно-естетичних 

преференцій 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

10% 

1.6 національне та міжнародне 

законодавство про охорону та 

відновлення естетичних якостей 

ландшафту 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

5% 

2. Вміти:    

2.1 аналізувати фізіономічні та композиційні 

властивості ландшафту, що визначають 

його естетичні якості 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

 

перевірка та 

захист 

практичних 

робіт, 

тематичні 

контрольні 

роботи, залік 

до 45% 

2.2 застосовувати експертні, психофізичні та 

когнітивні методи оцінки естетичних 

якостей ландшафту  

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

2.3 здійснювати комплексну естетичну 

оцінку ландшафтів 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

2.4 аналізувати правові аспекти охорони та 

відновлення естетичних якостей 

ландшафту 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 



3. Комунікація:    

3.1 бути здатним до групової роботи, 

міжособистісної комунікації в процесі 

естетичного оцінювання ландшафтів та 

обґрунтування шляхів покращення їх 

естетичної якостей 

практичні 

заняття 

перевірка та 

захист 

практичних 

робіт 

до 10% 

 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання дисципліни  

  

Програмні результати  

навчання  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

Знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці базові поняття з теорії географії, а 

також світоглядних наук (Р01) 

+ + + + + + + +  + + 

Пояснювати особливості організації 

географічного простору (Р03) 
+ + +  +  +  +   

 
7. Схема формування оцінки:  

 

7.1. Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами перевірки та захисту практичних робіт, усного 

опитування, написання письмових тематичних контрольних робіт, заліку.  

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така:  

 результати навчання – 1.1, 1.2, 1.6 (знання) – до 5% за кожен; 1.3, 1.4, 1.5  

(знання) – до 10%;  

 результати навчання – 2 (вміння) – до 45%;  

 результати навчання – 3 (комунікація) – до 10%. 

 

7.2. Організація оцінювання.  
У курсі передбачено дві змістовних частини. Заняття проводяться у вигляді 

лекцій та практичних занять. Упродовж семестру після вивчення відповідних тем 

змістовних частин проводяться дві письмові тематичні контрольні роботи. 

Завершується дисципліна заліком. 

Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включаючи 

самостійну роботу. Результати навчання за умови опанування на належному рівні 

оцінюються таким чином:  

1. Перевірка та захист практичних робіт – від 23 до 35 балів. 

2. Усне опитування – від 2 до 5 балів.  

3. Тематичні контрольні роботи – від 10 до 20 балів.  

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум (20 балів) для отримання допуску до заліку виконують 

додаткове самостійне завдання (підготовка реферату або виконання аналітичного 

завдання). Рекомендований мінімум для допуску до заліку – 35 балів.  



Максимальна кількість балів на заліку – 40 балів, мінімальна кількість балів, які 

додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної кількості балів, відведених на 

екзамен).  

 

7.3. Шкала відповідності:  

  

Зараховано 60-100 

Не зараховано 0-59 

 

 

 

 
8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Назва теми 

Кількість годин 

лекції практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

Частина 1. Естетика ландшафту як науковий напрям 

Тема 1. Естетика ландшафту: вступ  2 0 4 

Тема 2. Методологічні засади естетики ландшафту  2 2 6 

Тема 3. Основні напрями та підходи естетико-

ландшафтознавчих досліджень 
2 2 6 

Тема 4. Ландшафт як об’єкт естетичного 

сприйняття 
4 4 8 

Тема 5. Людина як суб’єкт сприйняття ландшафту 4 4 8 

Частина 2. Образ та естетичні якості ландшафту 

Тема 6. Поняття образу ландшафту, його 

формування та типи 
4 4 8 

Тема 7. Ландшафтні смаки 4 4 8 

Тема 8. Методи оцінки естетичних якостей 

ландшафту 
4 6 6 

Тема 9. Правові основи охорони та відновлення 

естетичних властивостей ландшафту 
4 4 6 

Разом 30 30 60 

 
Загальний обсяг – 120 год., в тому числі: 

лекцій – 30 год. 
практичних занять – 30 год. 
самостійна робота – 60 год.  
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