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ВСТУП 

Навчальна дисципліна Атрактивність географічного середовища 

віднесена до групи освітньо-професійних дисциплін підготовки Бакалаврів з 

географії. Дана дисципліна є невід’ємною частиною отримання фахових знань в 

області аналізу та оцінки рекреаційних ресурсів регіонів з метою сталого розвитку 

рекреації та туризму. 

Привабливість середовища є складовою понятійного апарату рекреаційної 

географії. Результати естетико-ландшафтознавчих оцінок складають основу 

туристсько-рекреаційного планування територій, проектування зон відпочинку та 

розробки туристичних пропозицій. Навчальна дисципліна Атрактивність 

географічного середовища орієнтована на отримання здобувачами вищої освіти в 

галузі рекреаційної географії та управління просторовими ресурсами рекреації та 

туризму знань та навичок з виявлення, вивчення та оцінки естетичних властивостей 

рекреаційних ландшафтів, як ресурсів розвитку туризму, відпочинку та 

оздоровлення, впливів ландшафтного середовища на психоемоційний стан та 

комфортність відпочинку рекреантів.  

Отже, головною метою дисципліни є в надання здобувачам вищої освіти 

знань про естетико-ландшафтознавчий аспект рекреаційної географії як 

сформований науковий напрям географічних досліджень, про об’єкт-суб’єктне 

поле естетики середовища та естетичного сприйняття географічного середовища 

людиною, його вплив на емоційний стан та самопочуття людини, про ландшафтно-

естетичні преференції та ландшафтні смаки різних епох, про методичні підходи та 

способи вивчення атрактивності географічного середовища та естетичні оцінки 

рекреаційних ресурсів територій різних рівнів. 

Часткові цілі навчального навчальної дисципліни – полягають: 

- у формуванні здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні компетентністні проблеми професійної сфери рекреації та туризму, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у професійній діяльності 

з географії або у процесі навчання із застосуванням існуючих теорій гуманістичної 

географії, географії сприйняття, імаджинальної  географії та комплексних методів 

дослідження природних і суспільних об’єктів, процесів та феноменів. 

- формуванні вмінь аналізу компонентів природного та природно-

антропогенного довкілля, в різних просторово-часових масштабах, та 

ідентифікувати властивості середовища, що мають культурну або естетичну 

цінність в процесі сприйняття людиною середовища, як естетично привабливого 

при вирішенні професійних задач ресурсного аудиту територій для цілей лікування, 

оздоровлення чи відпочинку та проектування туристичних продуктів, 

- формування у них, на базі одержаних в Університеті знань та професійних 

навичок володіння основними методиками оцінювання естетичних властивостей 

навколишнього середовища (ландшафтів), методиками створення образу територій 

та місць (іміджу та бренду територій), 
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- виховання потреби систематично поповнювати свої знання підходів 

гуманістичної та імаджинальної географії і застосовувати їх в практичній діяльності 

та/або у процесі навчання. 

Попередні вимоги до навчальної дисципліни полягають в успішному 

опануванні обов’язкових та вибіркових освітніх компонент впродовж навчання за 

ОП Економічна географія, зокрема, таких курсів як: Суспільна географія, 

Українська та зарубіжна культура, Географічне країнознавство та краєзнавство, 

Ландшафтознавство, Соціальна географія (Social geography), Географія культури і 

релігії, Урбаністична географія, Методи рекреаційно-географічних досліджень, 

Географія рекреаційних ресурсів, Рекреаційні ландшафти, Географія України тощо. 

Також на отримання студентами загальних та фахових компетентностей і 

формуванні програмних результатів навчання важливим є вимога володіння 

знанням основ базових географічних та туризмознавчих теорій та концепцій та 

розуміння загальних просторово-часових закономірностей формування та 

функціонування взаємозв’язків та відношень в  системі «людина - середовище». 

Проходження навчальної практики з основ польових географічних досліджень та 

навчальної професійно-орієнтованої практики із ознайомленням із методиками 

вивчення компонентів середовища в польових умовах. 

Завдання, навчальні цілі, навчальної дисципліни Атрактивність 

географічного середовища спрямовані на досягнення здобувачами освіти наступних 

знань, умінь та загальних та спеціальних компетентностей і, цілковито, відповідають 

Стандарту вищої освіти за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі 

науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1:  
- здатності доцільно і критично використовувати географічні поняття, концепції, 

парадигми, теорії, ідеї, принципи для пояснення явищ і процесів на різних просторових 

рівнях (глобальному, регіональному, державному, локальному) і застосовувати знання 

про естетичні властивості та якості середовища у практичних ситуаціях ділової сфери 

туризму та рекреації при проектуванні туристичних пропозицій та просуванні 

кінцевого продукту  

- здатності встановлювати роль і місце України у сучасному світі в контексті 

географічних чинників її сталого розвитку, аналізувати й пояснювати особливості 

геопросторової організації природи, населення і господарства України, особливості 

формування позитивного образу країни в світі і, зокрема, привабливого туристичного 

іміджу  

- здатності застосовувати прості кількісні та якісні методи при дослідженні 

геосистем і процесів в них, до пошуку, оброблення та аналізу інформації про елементи 

територій які є атрактивними для формування образу території з різних джерел під час 

управління дослідницькими та робочими проектами  

                                                           
1 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-106-geografiya-dlya-

pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti  

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-106-geografiya-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-106-geografiya-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti
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- здатності до критичного мислення, аналізу і синтезу під час проведення 

досліджень естетичної цінності рекреаційних територій та використання результатів 

при розробці туристичних пропозицій  

- виховання соціальної відповідальності та екологічності мислення при 

здійсненні оцінок територій для рекреаційного та туристського природокористування  

- здатності застосовувати базові знання природничих і суспільних наук та 

інформаційних технологій при вивченні географічної оболонки і її складових та 

оцінювати їх привабливість використовуючи отримані методичні навички  

- здатності спілкуватися української та  іншою мовою за спеціальністю під час 

представлення результатів власних робочих проектів з рекреаційної оцінки території 

за її естетичними показниками 

Уміння, яких набувають студенти, полягають у засвоєнні базових знань з 

перцепційної географії, естетики ландшафту, що впроваджуються в географії рекреації 

та туризмі; підготовленості при формуванні системи методичних знань та навичок в 

вивченні атрактивності середовища та естетичного сприйняття середовища 

людиною; надбання навичок в проведенні естетичної оцінки рекреаційних 

ландшафтів; у вміннях використовувати методи та методики оцінки естетичних 

властивостей середовища, які впливають на його привабливість. 

Результати навчання за дисципліною та їхнє співвідношення із 

програмними результатами навчання зведено в таблиці 1 та 2. 

Форми оцінювання студентів при опануванні навчальної дисципліни є різними і 

рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами 

виконання завдань під час семінарських занять, зокрема, самостійної пошукової роботи та 

презентації її результатів, тестових завдань під час проміжного контролю та екзаменаційної 

контрольної роботи. Оцінювання здійснюється упродовж всього курсу. Контрольні роботи, 

практичні завдання на семінарські заняття виконуються і здаються викладачу у зазначений 

термін. За результати, що подаються пізніше визначеного терміну, оцінка може складати до 

50% від максимальної кількості балів відведеної на оцінювання відповідного завдання зі 

навчальної дисципліни. Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну виставляється після 

іспиту та формується як сума з оцінок за всі виконані завдання (таблиця 3). Підсумкове 

оцінювання проводиться у формі екзаменаційної контрольної роботи (або ж тестів). 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум 

– 36 балів до складання заліку не допускаються. 

 

Формування підсумкового (семестрового) оцінювання: 
1. Контрольні роботи та тестові завдання: РН 1.1-1.6 (знання) 20 балів/50 балів. 

2. Робота на семінарах, самостійна робота: РН 2.1-2.5,4 (знання та вміння) 40 балів/20 балів. 

3.Семінари, самостійна робота: РН 3,4 (комунікація, автономність та відповідальність)10 

балів/50 балів. 

4. Іспит: РН 1.1-1.6 (знання), РН 4 (автономність та відповідальність) 30 балів/30 балів. 
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Таблиця 1. Результати навчання за навчальною дисципліною Атрактивність географічного середовища 

Код 
Результат навчання 

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

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

1.1 Розуміти об’єкт та предмет естетики середовища Лекційні та 

семінарські 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контрольні 

роботи,  

(тести) 
1.2. Знати основні наукові підходи до вивчення естетики середовища 

1.3 Знати періодизацію розвитку культури людства та виділяти етапи формування 

ландшафтних смаків та преференцій  

1.4 Володіти знаннями основних концепцій теорії сприйняття середовища людиною як 

естетичного 

1.5 Орієнтуватися в базових методиках оцінки естетичних якостей географічного середовища 

1.6 Знати фактори естетичного сприйняття середовища людиною  

2.1 Вміти аналізувати естетичні властивості географічного середовища Семінарські 

заняття, 

самостійна 

робота 

Семінарські 

заняття, 

контрольні 

завдання 

(тести) 

2.2 Вміти оцінювати естетичні якості ландшафту 

2.3 Вміти інтегрувати отримані результати естетичних оцінок в проекти розробок 

туристичних маршрутів/турпропозицій 

2.4 Вміти аналізувати досвід існуючих розробок в галузі естетичного ландшафтознавства та 

інтегрувати у власні проекти 

2.5 Володіти методами роботи по створенню туристичних геобрендів та аналізу шляхів 

формування туристичних образів регіонів 

3 Формувати навички презентації результатів вдасного дослідження. Комунікація при 

здійсненні пошуку інформації, даних та матеріалів для дослідження, оформлення запитів  

та звітньої документації  

Семінарські 

заняття, 

самостійна 

робота 

Семінарські 

заняття 

 

4 Проявити здібності в вивченні додаткового матеріалу щодо пошуку інформації про 

геомаркери територій, окремих етапів формування ландшафтних смаків та преференцій,  

щодо наукових теорій естетики природи та інше. 

Семінарські 

заняття, 

самостійна 

робота 

Семінарські 

заняття 

(додаткові 

завдання) 
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Таблиця 2. Співвідношення результатів навчання за навчальною дисципліною 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 2.5 3 3 

Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в галузях предметної 

області географічних наук  
   + + + + + + + +  + 

Використовувати інформаційні технології, картографічні та 

геоінформаційні моделі в галузях предметної області географічних наук  
+    +  + + + + + +  

Демонструвати уміння проводити польові та лабораторні дослідження        + + + + + + + 
Застосовувати моделі, методи і дані природничих і суспільних наук, 

інформаційних технологій тощо при вивченні формування і розвитку 

об’єктів і процесів географічної оболонки 

    +  + + + + +  + 

Використовувати польові та лабораторні методи для аналізу природно і 

суспільно-географічних об’єктів у системі географічного країнознавства, 

політико-географічних та міжнародних дослідженнях, рекреації та 

туризму, управління розвитком регіону та регіональної економіки 

    +  + + + + +  + 

Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, інтелектуальної та 

академічної доброчесності, професійного кодексу поведінки, вміти 

зберігати та примножувати моральні культурні наукові цінності і 

досягнення суспільства, діяти у полікультурному середовищі 

       + +   + + 

Демонструвати здатність проводити самостійні дослідження природно- та 

суспільно-географічних об’єктів, систем і процесів у географічній 

оболонці за польових і лабораторних умов 

+ + + + + + + + + + + + + 

Виявляти державницьку і громадянську позицію у професійній діяльності, 

використовувати комунікативні навички і технології, ініціювати 

запровадження методів комунікативного менеджменту на практиці, вміти 

реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства 

           + + 

 

Таблиця 3. Шкала відповідності оцінок за навчальною дисципліною Атрактивність географічного середовища 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

АТРАКТИВНІСТЬ ГЕОГРАФІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Тематичний план навчальної дисципліни зведено у таблицю 4, відповідає 

навчальному плану за освітньою програмою Економічна географія. 

 

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

Атрактивність географічного середовища 

тема Назва теми 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

сь
к

і 
за

н
я

т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а
 

1 

Введення в предмет навчальної дисципліни Атрактивність 

географічного середовища. Методологічний базис естетико-

ландшафтознавчих досліджень в рекреаційній географії: 

 
2 2 

20 

Лекція 1. Об’єкт, предмет та завдання атрактивності 

географічного середовища. 

Лекція 2. Розуміння естетики середовища в різні епохи та 

періоди – еволюція смаків. 

2 

Методи вивчення естетичних якостей середовища: 

4 4 30 
Лекція 3. Естетична оцінка ландшафтно-рекреаційних ресурсів  

3 

Образ ландшафту та естетичні якості ландшафту. Ландшафт і 

пейзаж. Структура пейзажів: 

 6 6 30 

Лекція 4. Естетичні якості ландшафтів 

Лекція 5. Образ ландшафту. Структура пейзажу. 

4 

Факторні складові сприйняття оточуючого світу як естетичного: 

 

6 6 32 

Лекція 6 Вплив рельєфу поверхні, особливостей геологічної 

будови, ландшафтного та біологічного різноманіття  на естетичні 

властивості територій. 

Лекція 7 Кліматичні та гідрологічні особливості регіонів, як 

фактор естетичності середовища. 

Загальний обсяг 150 годин 18 18 112 

Консультації 

Іспит 

2 

4 
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Завдання навчальної дисципліни Атрактивність географічного середовища 

 
ЗАВДАННЯ 1. (2 години) 

Становлення та еволюція ідей естетичного в середовищі  

 (максимальний бал за виконання практичного завдання - 10 балів) 

 

Практичне завдання до теми 1 побудоване на самостійному опрацюванні 

інформаційних ресурсів та джерел при пошуці інформації, яка відповідає проблемним 

питанням теми, а також представлення результатів дослідження у вигляді доповіді-

презентації на семінарському занятті. В ході представлення результатів завдання 

студенти разом із викладачем обговорюють проблемні питання за тематичним 

напрямком. В ході наукової дискусії розкриваються аспекти естетики природи, 

еволюція понять та становлення категорій естетики середовища. На семінар виносяться 

теоретичні питання перцепційної географії та естетики середовища. В ході 

семінарських занять студенти мають оволодіти навичками ведення наукової дискусії, 

тобто, задавати обґрунтовані питання, давати відповіді на поставлені питання, 

приводити аргументи які б підкреслювали власну думку по запропонованим темам 

семінарського заняття. Для виконання поставленої мети студенти мають здійснити 

пошук достовірної інформації за запропонованими питаннями, отриману інформацію 

оформити у вигляді електронного реферату на 3-5 сторінок та зробити доповідь на 5-7 

хвилин (доповідь-презентація). Реферат крім стислого викладення інформації у вигляді 

тез має містити власні аналітичні висновки по проблемному питанню, титульну 

сторінку та перелік інформаційних джерел й ресурсів. 

 

Проблемні питання  на самостійне опрацювання до семінару 
1. Естетичне сприйняття Природи в античну епоху (питання можна розділювати на 

окремі проблемні складові і висвітлювати їх як самостійне дослідження, наприклад, 

Естетичне світобачення давніх греків або Естетичні канони стародавнього Риму тощо) 

2. Зародження канонів краси Природи в стародавні часи. 

3. Ландшафтні смаки античності (також можна розділити на окремі тематичні 

питання - Індія, Китай, Дворіччя, Єгипет, Греція, Рим). 

4. Естетичне сприйняття Природи в ранньому Середньовіччі (до 14 ст.): 

християнський світогляд на красу природи та людину. 

5. Ландшафтні смаки раннього Середньовіччя. 

6. Сприйняття естетичного в епоху Відродження (14- 16 ст.) – «культ людини». 

7. Оточуючий світ в мистецтві Відродження. 

8. Канон Леонардо да Вінчи в основі ландшафтної архітектури. 

9. Зародження «декоративного садівництва» в епоху відродження. 

10. Естетика сприйняття Природи Нового часу (епоха Просвітництва): Дідро, 

Вольтер, Кант, Гегель. 

11. Зародження пейзажних парків 17-18 ст. 

12. Естетика «Переоцінки цінностей» (поч. 19 ст.-поч. 20 ст.). 

13. Ландшафтні смаки «Переоцінки цінностей». 

14. «Екологізація» краси природи – 20 -21 ст. 
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ЗАВДАННЯ 2-3 

Визначення об’єктивних факторів естетичної привабливості ландшафтів: 

знаходження на місцевості, аналіз та опис точок пейзажного огляду 

 (максимальний бал за виконання практичного завдання - 30 балів) 

 

Точки пейзажного огляду можуть бути включені до основи рекреаційного каркасу 

при облаштуванні зон відпочинку під час ландшафтного планування територій. На 

візуальні характеристики точок розкриття пейзажів, зокрема, такі як: далекооглядність, 

ракурс, глибина пейзажної перспективи, пейзажне різноманіття тощо має вплив 

місцеположення точок огляду - їхнє розташування відносно рельєфу чи водних 

об’єктів, рослинного покриву місцевості та забудови тощо. Так, до прикладу, 

абсолютна висота поверхні, наявність та характер схилів, значення вертикального 

розчленування рельєфу, тип та характер рослинного покриву, наявність/близькість 

водних поверхонь та інші морфометричні і ландшафтні характеристики прямо або ж 

опосередковано впливають на оглядовість місцевості та пейзажність оглядів. 

Точки пейзажного розкриття та пейзажі пов’язані. Навіть незначні зміни в позиції 

точки огляду призводять до зміни краєвиду. Оглядові точки забезпечують ракурс 

огляду краєвиду, глибину пейзажної перспективи, кількість планів та ін. Більшість 

найвиразніших точок пейзажного розкриття прив’язуються до локацій із підвищеним 

рельєфом – вододілів, при вододільних схилів, до обривів над водними об’єктами та в 

горах тощо. Наявність схилів, їхня форма та крутизна, впливає на такі характеристики 

пейзажів, як частота зміни пейзажів та багатоплановість. Амплітуди висот, вертикальне 

розчленування рельєфу формують наявність точок пейзажного розкриття в 

ландшафтах, наявність панорам, відкритість візуальних домінант, глибину 

перспективи, контрастність тощо. Отже, для візуального сприйняття потрібна 

дистанція між суб’єктами сприйняття та пейзажами, що спостерігаються ними. І така 

дистанційність забезпечується розташуванням самої точки огляду, що, в свою чергу, 

зумовлює більшу чи меншу перспективу, далекоглядність, багатоплановість пейзажу.  

Результати багатьох прикладних досліджень з естетичних оцінок територій 

доводить пряму залежність візуального сприйняття естетики оточуючого ландшафту 

від характеру морфології поверхні, а саме місцеположення точки з якої відбувається 

пейзажний огляд. Отже, місцеположення самої точки відіграє значущу роль. 

Наприклад, її розташування на підвищених ділянках забезпечує широкий огляд, 

пейзажну перспективу. На широту огляду також впливає показник характеру 

співвідношення рельєфу із силуетом пологу лісу. За кутами пейзажного огляду, 

відповідно до типологічної класифікації К.І. Ерінгіса, оглядові точки в ландшафті 

бувають наступних типів: 

 щілинними (вісти) – кут менше за 30 градусів; 

 секторними – 30-115 градусів; 

 панорамними – 120-240 градусів; 

 кругорамними – кут більший за 240 градусів. 

Цикл з практичних завдань 2 та 3 включає в себе дві взаємопов’язані частини, що 

розроблені для розуміння студентами і отримання ними знань про об’єктивні «фактори 

краси», що мають вплив на естетичні властивості оточуючих людину ландшафтів, для 
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опанування навичками визначення номінальних параметрів ландшафтів, що прямо 

впливають на визначення ландшафтів як естетично привабливих. 

Перша частина полягає в ознайомленні із територією дослідження за відкритими 

картографічними матеріалами та здійсненні аналізу видимості із використанням 

можливостей просторового аналізу ГІС (інструменти модулю Visibility Analysis 

програми QGIS). 

Друга частина заключається в натурному вивченні точок огляду та описі 

параметрів пейзажних композицій в досліджуваному ландшафті. Метою другої частини 

циклу завдань є отримання навичок натурного спостереження та опанування методами 

визначення точок пейзажного розкриття в польових умовах і розробки 

стежок/маршрутів із включенням до них точок пейзажного огляду. 

Завдання побудовані на частковому використанні методики знаходження та опису 

точок пейзажного розкриття в ландшафті за кутами пейзажного огляду (типологія 

Ерінгіса К.І.). 

 

Загальні результати завдань 2 та 3 оформлюються у вигляді аналітичного звіту, що 

ілюструється картосхемами місцеположення точок огляду та оглядової поверхні, а 

саме, розробляються макети картзображень по результатам проведеного в середовищі 

ГІС просторового аналізу геоданих, доповнюються фотографіями виднокола та 

табличним описом типу точок огляду за широтою кута огляду. Структуру та опис 

пейзажних композицій, які відкриваються з визначених фокальних місць потрібно 

надати у звіті до наступного практичного завдання. 

В цілому, звіт необхідно представити у вигляді короткої доповіді-презентації. 

 
ЗАВДАННЯ 2 (4 години) 

ГІС аналіз видимості території дослідження та знаходження на місцевості 

точок пейзажного огляду 

(максимальний бал за виконання практичного завдання - 15 балів) 

 

Практичне завдання 2 полягає в ознайомленні із територією дослідження за 

відкритими картографічними матеріалами та здійсненні аналізу видимості із 

використанням можливостей просторового аналізу ГІС (інструменти модулю Visibility 

Analysis програми QGIS). 

Навчальними цілями практичного завдання 2 є пошук точок пейзажного розкриття 

в ландшафті за картографічними матеріалами з використанням методів просторового 

аналізу і проведенні ГІС аналізу видимості території, що визначена під рекреаційні 

дослідження. 

Для вивчення пейзажно-естетичних якостей ландшафтів територій, зокрема, 

глибини та широти огляду важливою вимогою є первинні матеріали геопросторових 

даних на територію проведення рекреаційно-географічних досліджень, а отже, 

необхідно завантажити з відкритих джерел цифрову модель поверхні місцевості 

(SRTM) на конкретну територію і використовуючи відповідні аналітичні інструменти 

обраного програмного середовища, до прикладу програми ArcGIS або ж QGIS (модуль 
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Visibility Analysis) побудувати мережу точок та поверхні огляду на територію 

дослідження. 

 

 
Рис.1. Приклад побудованої поверхні огляду (інструменти ArcGIS) 

з оглядових точок на території правобережної нагірної ділянки Канівського 

природного заповідника в межах навчальних маршрутів польової практики студентів 

1 курсу ОП Економічна географія 

 

Результати завдання 2 оформлюються у вигляді аналітичної довідки, що 

ілюструється картосхемами місцеположення точок огляду та оглядової поверхні 

(рис.1), а саме, розробляються макети картзображень по результатам проведеного в 

середовищі ГІС просторового аналізу геоданих. 
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ЗАВДАННЯ 3 (6 години) 

Структура та опис пейзажних композицій з точок огляду в ландшафтах. 

 (максимальний бал за виконання практичного завдання - 15 балів) 

 

Завдання 3 виконується як логічне продовження попереднього і заключається у 

визначенні об’єктивних факторів естетичної привабливості ландшафтів досліджуваної 

території, які розкриваються через ряд фізіономічних та композиційних параметрів 

ландшафтів. До таких значущих факторів віднесено рельєф, флористичне, гідрологічне, 

ландшафтне різноманіття, рукотворні об’єкти тощо. 

Дослідження естетичної привабливості ландшафтів відбувається із використанням 

натурних спостережень і опису фізіономічних та композиційних параметрів природних 

комплексів, що мають вплив, тобто, посилюють або знижують естетично-пейзажну 

привабливість. Завдання 3 передбачає натурні спостереження природних комплексів в 

межах дослідницької ділянки, яку було обрано при виконанні завдання 2 та опис 

пейзажної композиції.  

Результати завдання 3 оформлюються у вигляді аналітичної довідки із 

доповненням з фотографій виднокола, табличним опису-бланку точок огляду, що 

типізовано за широтою кута огляду. Структуру та опис пейзажних композицій, які 

відкриваються з визначених фокальних місць потрібно надати у звіті як таблицю та 

коротких висновків (зразки оформлення нижче: рис.4 та 5 із описами до них). 

 

Завдання 3 оформлюється у вигляді заповненого бланку (таблиця 5), що 

доповнюється фотознімками видноколу. При описі пейзажних композицій з точок 

розкриття потрібною є фіксація наявності, обмежуючих простір оглядів, бічних куліс 

та композиційного фону, візуальних домінант тощо. 

Візуальними домінантами (різного типу та характеру) вважаються будь-які 

об’єкти, що привертають увагу, домінують у композиції пейзажу: озеро, будинок, 

дерево чи група дерев, міст, клумба, статуя і таке ін. Під час описів потрібно визначати 

візуальні домінанти, їхній ти та характер. 

Фоном домінант в пейзажних композиціях можуть виступати земля, небо, вода, 

масиви рослинності/забудови тощо. 

Кулісами композицій, що облямовують пейзаж, вважаються об’єкти/групи 

об’єктів, які сформовані рельєфом поверхні, рослинністю, або ж є рукотворними і 

такими, що створюють чітку рамку ландшафту, що спостерігається з оглядової точки. 

Опис пейзажних композицій потребує визначення ряду метричних параметрів 

ландшафту, який спостерігається з фокальної точки, зокрема, глибину перспективи, 

поясність, плановість та структуру пейзажних композицій (виділення елементів пейзажу 

та зв’язків між ними). 

Так, при спостереженнях та описах пейзажних композицій вивчається рельєф і 

визначаються наступні морфометричні параметри, що впливають на його пейзажність та 

естетику: експозиція ділянки та кут нахилу у разі загального нахилу поверхні, відносна та 

абсолютна висота поверхні в точці огляду, а також вимірюється горизонтальний та 

вертикальний кут огляду і встановлюється тип фокальної точки. 
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Таблиця 5. Бланк опису пейзажної композиції з точки огляду №… . 

 

р
ел

ь
єф

 

тип   

відносна висота, м  

експозиція, румб   

крутизна, °  

р
о
сл

и
н

н
іс

т
ь

 

тип та характер  

характеристика 
(наявність деревостану, чагарнику, 

підросту, розрідженість) 

 

домінуючі види  

барвистість  

динамічна контрастність  

горизонтальний кут огляду 

місцевості, ° 

 

тип точки огляду за кутом огляду 

(класифікація К. Ерінгіса ) 

 

вертикальний кут сприйняття 

місцевості, ° 

 

дальність видимості (глибина 

перспективи), км 

 

ступінчастість (поясність)  

кількість планів пейзажу 

(з точки розкриття №) 

 

візуальні домінанти 

(тип та характер) 

 

фон домінант в пейзажі  

куліси  

характер антропогенних об’єктів в 

пейзажі 
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Горизонтальний кут огляду місцевості можна виміряти в простий спосіб із 

використанням компасу. Схема вимірювання за допомогою компаса горизонтальних 

кутів подано на рисунку 2. Для вимірювання на місцевості у певній точці «Т» кут між 

напрямком на два будь-яких різні предмети «Л» і «П», потрібно визначити за компасом 

азимути цих напрямків і відняти від азимуту правого напрямку  азимут 

лівого   (у разі якщо азимут правого напрямку буде менше азимута лівого, то до 

нього потрібно додати 360°). Точки «Л» та «П» розташовують по кулісам, що 

облямовують пейзаж (куліси, що формують фактичну рамку композиції). 

 
Рис. 2. Визначення горизонтального кута огляду на місцевості (широта огляду) 

 

Вертикальний кут сприйняття місцевості 

вимірюють за допомогою екліметру аналогічним 

образом як і вимірювання кутів нахилу поверхні, але 

одним з напрямків служить уявна фіксована 

горизонтальна лінія (напрям на горизонт з точки 

огляду). З малюнка 3 видно, що якщо 

спостережувана точка («В») розташована вище 

горизонту (розміщена вище точки спостереження 

«А»), то вертикальний кут огляду буде позитивний 

(+ɣ), якщо нижче - негативний ( - ɣ). 

 

Рис. 3. Визначення вертикального кута огляду 

Далекооглядність або дальність видимості (глибина перспективи) точки 

розраховується за формулою: 

 
 

де d –дальність видимості, h – висота точки огляду відносно поверхні Землі (абсолютна 

висота за рельєфом поверхні + зріст дослідника), що вимірюються в кілометрах. 
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На далекооглядність, ракурс, глибину пейзажної перспективи та пейзажне 

різноманіття має вплив місцеположення точок огляду. 

Ступінчастість (поясність) пейзажної композиції визначається у радіальному 

напрямку – це пояси/сегменти сформовані рослинністю або формами рельєфу, що чітко 

виділяються і які можна порахувати в напрямку від себе до горизонту, відкинувши фон. 

Описом фіксується кількість таких поясів і вказується чим вони визначаються (характер 

та тип: формуються річковими островами вкритими заплавним лісом, дзеркалом 

поверхні водосховища або ж суцільна забудова житлового масиву тощо). 

Кількість планів пейзажу (силуетність) – по-різному віддалені розташовані 

одне перед одним пасма пагорбів, масивів рослинності в чергуванні із водними 

об’єктами, верхні межі невидимих долин чи об’єктів. Окремі плани утворюють, як 

правило, лінію горизонту на даному відрізку. В описі зазначити кількість планів. 

Передній план (ажурність) може бути  в ближній та середній перспективі. Його 

можуть утворювати стовбури дерев, домівки, архітектурні форми, інженерні споруди 

тощо, крізь які добре сприймається та частина пейзажу що міститься за ними. 

Ближня перспектива – закритий вид з чіткими і близько розташованими (до 

кількох метрів) об’єктами. 

Середня перспектива – закритий вид із розташованими далі ( не більше 1 – 1.5 

км) об’єктами, які все ще добре сприймаються. 

Дальня перспектива – вид на відкритий простір, коли предмети біля лінії 

горизонту (не ближче 1 -1.5 км) видніються не чітко, є розмитими і зливаються в одне. 

Рослинності дається загальна характеристика, прописуються тип, характер та 

домінуючі види, а також визначається такий параметр як барвистість. 

Барвистість – це значна кількість барв і відтінків присутніх у ландшафті, яку 

створюють аспекти різних рослин. При визначенні числа барв фоновий колір (колір 

домінуючого виду) як правило не враховується. Наприклад, сірий – колір ріллі, зелений 

– колір соснових насаджень. Підраховуються і зазначаються барви і відтінки які 

присутні і мають вплив на багату аспектність (різнокольоровість) пейзажів. Барвистість 

часто також включає в себе і кольори інших природних та антропогенних об’єктів: дахи 

та стіни будівель, дзеркало водного об’єкту, небо тощо. В описах потрібно зазначити 

фоновий колір та підрахувати і назвати супутні кольори. 

Динамічна контрастність це ефект коли ландшафт, що відкривається з 

оглядової точки значно відрізняється від ландшафтів які зустрічаються навколо точки 

підступу. В описах зазначається ступінь контрастності: дуже контрастний, 

контрастний, не контрастний (звичайний) та опис чинників впливу на прояви 

контрастності. Контрастність, наприклад, проявляється в зонах переходу: луки-ліс, 

луки-вода, ліс-вода тощо. Контрастності додає чергування або наявність 

закритих/відкритих просторів тощо. 

Характер антропогенних об’єктів в пейзажі це така характеристика, яка фіксує 

відповідність оточенню або вписаність будь-яких штучних об’єктів в оточуючий 

ландшафт, таких, які відповідають конфігураціям природних об’єктів. Наприклад, давні 

віадуки, серпантини дороги в гірських ландшафтах, середньовічні фортеці побудовані 

на природних важкодоступних об’єктах, вписаність забудови у природний рельєф 

тощо. 
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Рис.4. Фото-приклад аналізу пейзажних оглядів з точок розкриття в ландшафті 

(р. Здвиж, с. Макарів Київська область) 
Приклад опису пейзажної композиції. Точка огляду розташована в прибережній 

смузі річки Здвиж в рекреаційній зоні в межах с. Макарів Київської області. За 

глибиною оглядової перспективи - це об’ємна композиція, що формується аквальним 

ландшафтом долини р. Здвиж. Композиція має два плани. В ближній перспективі (до 1 

км) огляд фокусується на звивистому, зарослому очеретом річищі Здвижу та 

дерев’яному містку для риболовлі. В середній перспективі (1-2 км) огляд формується 

луками заплавної тераси та масивом лісу. Візуальні домінанти пейзажної композиції 

формуються безпосередньо річищем річки та штучним об’єктом - місток для риболовлі. 

Кулісами пейзажу виступають очеретяні зарості по обох берегах річки та верболози і 

вільшанники. Композиція пейзажу ступінчаста і має декілька сегментів, зокрема, це 

пляж, річище, прибережні зарості очерету, верби та вільхи і, зрештою, лісовий масив 

вдалечині. Пейзаж є контрастним за рахунок наявного переходу суша-вода, а також 

внаслідок відмінностей фіто різноманіття прибережної рослинності: перехід луки-ліс. 

Барвистість композиції сформована відповідно до пори року і є не особливо багатою, 

проте, мала кількість кольорів компенсується контрастністю та освітленням в момент 

споглядання (час доби, пора року). Базовими барвами композиції можна вважати білий, 

блакитний, сірий та чорно-бурий кольори. Контрастність композиції виражена яскраво 

і за рахунок барвистості композиції та її виразності на фоні безхмарного яскраво-
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блакитного неба та сонячної зимової погоди. Сонячна погода додає виразності за 

рахунок освітлення та посилення контрастності кольорів та переходів від світла до тіні.  

 

 
Рис.5. Фото-приклад аналізу пейзажних оглядів з точок розкриття в ландшафті 

(р. Дніпро, м. Київ) 
Приклад опису пейзажної композиції. Точка огляду розташована в межах 

інженерних укріплень річки Дніпро на набережній м. Києва (Подільський район міста). 

За глибиною оглядової перспективи - це об’ємна композиція, що формується аквальним 

ландшафтом долини р. Дніпро. Композиція має два плани. В ближній перспективі (до 1 

км) огляд фокусується на водному дзеркалі річки, укріпленнях набережної та 

заплавному Трухановому острові. В середній перспективі (1-2 км) огляд формується 

навколо візуальної домінанти пішохідного мосту через Дніпро та урбаністичним 

ландшафтом Подолу. Візуальні домінанти пейзажної композиції формуються 

штучними об’єктами - пішохідним мостом та інженерними спорудами причалів. 

Кулісами пейзажу виступають укріплення набережної та масив заплавного лісу острова 

Труханів. Композиція пейзажу ступінчаста і має декілька сегментів, зокрема, це 

інженерні споруди набережної, річище, заліснений острів та забудова міста. Пейзаж є 

контрастним за рахунок наявного переходу суша-вода, а також внаслідок різкого 

переходу між урбаністичним та природним ландшафтом гідропарку острова. 
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Барвистість композиції сформована відповідно до пори року і не є особливо багатою, 

проте, незначна кількість кольорів компенсується контрастністю та освітленням в 

момент споглядання (час доби, пора року, погодні умови). Базовими барвами 

композиції можна вважати зелений, блакитний, сірий, чорно-бурий кольори із 

вкрапленнями жовтого та піщаного. Контрастність композиції виражена яскраво за 

рахунок фону - хмарного неба. Хмари своїми формами та чіткістю також можна 

вважати окремими елементами композиції, що посилюють її виразність. Мінлива 

сонячна погода влітку додає виразності за рахунок освітлення та посилення 

контрастності кольорів та переходів від світла до тіні 

 

ЗАВДАННЯ 4. (6 години) 

Оцінка ступеня привабливості середовища за естетичними 

властивостями ландшафтів 
(максимальний бал за виконання практичного завдання - 20 балів) 

Практичне завдання 4 спрямоване на оцінку привабливості середовища за 

естетичними властивостями ландшафтів. Сприйняття краси, мальовничості 

ландшафтів, натуральних чи антропогенних, завжди було для людини природнім 

процесом відповідно до того, що споглядання естетичного є однією з потреб 

необхідних для її якісного життя та плідної праці. Потреба в красі – один з 

найсильніших проявів духовного світу людини. Краса, естетика довкілля є 

сильнодіючим фактором, що впливає на психофізичний стан й самопочуття та має 

значущий вплив на поведінку людини. За останні десятиліття зросла роль оцінок 

естетичного потенціалу територій при оптимізації рішень територіального 

планування, благоустрою населених пунктів, для її рекреаційного використання. 

Вивчення та оцінка пейзажів є значущим при плануванні та організації відпочинку, 

оздоровлення і лікування. Естетика середовища пов'язана сьогодні із поняттями 

якості та комфортності життя та праці людини, зі збереженням якості природного 

середовища. 

Цілісність візуальних відбитків ландшафтів - пейзажів виражається, при 

сенсорному сприйнятті, через їхні естетичні якості: гармонійність, мальовничість, 

контрастність, глибинність, таємничість, величність, зрозумілість, різноманітність, 

виразність та ін. Естетичні якості ландшафтів оцінюються при сенсорному 

сприйнятті здебільшого за візуальними параметрами ландшафтів (Kaplan, 1989; 

Ніколаєв 2003, 2013, Гродзинський, 2005). Отже, естетична цінність ландшафту 

проявляється через власне пейзажі, які і викликають в суб’єктів сприйняття 

захоплення і позитивні емоції. У роботах з естетичного ландшафтознавства 

наголошується на тому, що ландшафти певної території є фізичною основою 

пейзажу і саме в пейзажі передані всі внутрішні зв’язки та властивості ландшафту 

(Дірін, 2005; Кочуров, Бучацкая, 2007; Ніколаєв, 2003, 2013). Пейзаж, як відбиток 

ландшафту, також є морфологічно структурованим (різноманітним/одноманітним) і 

має просторову (композиційну) будову. При сприйнятті ландшафти здатні 

формувати (прості/складні) пейзажі, що й визначатиме їх естетичні візуальні 

властивості: пейзажну виразність, пейзажне різноманіття та ін. Пейзажні 
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властивості, як естетично цінні передаються сукупністю сенсорних вражень від 

сприйнятих образів ландшафту (Кочуров, Бучацкая, 2007). Проведені, до цього часу, 

компонентні дослідження естетичності ландшафтів виявляють, що до активних 

«факторів краси», які впливають на мальовничість, пейзажність та інші естетичні 

якості ландшафтів відносяться рельєф поверхні, рослинність, гідрологічні 

особливості, ландшафтне різноманіття, рукотворні об’єкти. 

Метою практичного завдання є отримання студентами навичок у визначенні 

таких якостей ландшафтів, які є значущими для формування їх естетичної цінності, 

проведенні тематичного опитування респондентів з метою виявлення ландшафтно-

естетичних преференцій опитуваних та подальшій оцінці ступеню привабливості 

ландшафтів. 

Для організації роботи над завданням потрібно: 

1. Сформувати портфоліо дослідницької ділянки, окремі фотозображення якого 

презентували б ландшафт, що підлягає оцінці його привабливості. Фотозображення 

повинні демонструвати все наявне пейзажне різноманіття оцінюваного ландшафту. 

Фотозображення можуть візуалізувати ландшафти або в одному ракурсі (статичний 

огляд) з однієї точки розкриття пейзажу або ж можна подати візуалізацію одного 

ландшафту з різних ракурсів (динамічний огляд - рухаючись від однієї точки 

розкриття до іншої - набір пейзажних оглядів одного й того ж самого ландшафту) 

2. Вибір методу/способу проведення опитування за тематичним напрямком. 

Методи отримання думок про естетику ландшафту та ставлення респонденту до 

конкретного місця можуть бути різні, наприклад, опитування можна провести у 

спосіб формування фокус-групи або методом анкетування. Метод опитування у 

фокус-групах призначений для виявлення спектру думок з досліджуваної проблеми 

та пошук пояснення поведінки людей у тих чи інших сферах, в нашому випадку, 

з’ясування ландшафтно-естетичних преференцій. До основних задач, які можуть 

бути вирішені за допомогою методу фокус-груп можна віднести: виявлення 

ставлення суб’єктів до такої еко послуги, як естетика середовища та виявлення тих 

якостей середовища яке впливають на його естетичну цінність. Отже, для здійснення 

опитування у такий спосіб потрібно сформувати однорідні фокус-групи (однорідні 

за рядом критеріїв), що є найважливішим принципом формування фокус-груп. У разі 

недотримання цього правила динаміка групи при проведенні опитування за 

тематикою може бути істотно загальмована. Наприклад, характер участі в дискусіях 

чоловіків і жінок істотно розрізняється в змішаних групах і в групах, розділених за 

статевою ознакою. Це пов'язано з тим, що деякі люди дуже чутливі до реакції осіб 

протилежної статі і тому часто говорять не те, що відчувають насправді. Вимога 

диференціації групи поширюється і на інші соціально-демографічні характеристики: 

вік, освіта, фах, рівень добробуту. Не існує загальноприйнятих критеріїв визначення 

ідеальної кількості осіб, які беруть участь у фокус-групі. Тим не менше вважається, 

що оптимальна чисельність групи становить 8-10 осіб. Саме ця кількість, з одного 

боку, забезпечує різноманітність поглядів та ефективну взаємодію, а з іншого боку, 

не заважає повноцінній участі в опитуванні/обговоренні кожного члена групи. 
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Метод анкетного опитування. Анкетування може бути очним, при якому 

інтерв'юер роздає анкети і присутній при їх заповненні, та дистанційним (заочним). 

Особливим різновидом опитування є експертне, тобто опитування, в ході якого 

респондентом є експерт (спеціаліст в певній галузі діяльності). Для проведення 

анкетного опитування необхідно визначитися із вибіркою (група опитуваних) та 

розробити анкету (організований набір питань, які визначаються метою та 

завданнями опитування). Якщо група респондентів не є гомогенною (різноманітна) 

за особистісними характеристиками (віком, статтю, освітою, фахом та ін.) оцінка 

може відбуватися за підгрупами в межах цілої групи респондентів і вже також буде 

оцінюватися ступінь відмінності в особливостях сприйняття. Приклади 

соціометричних питань анкети для проведення естетичної оцінки ландшафтів: 
 

1. Ваша стать 

2. Ваш вік (можна ранжувати в групи) 

3. Ваш фах(можна ранжувати в групи) 

4. Ваша освіта (можна ранжувати в групи) 

5. Регіон народження 

6. Регіон постійного проживання 

 

Також допустимими є питання для з’ясування ціннісних параметрів вибірки 

опитуваних для корегування отриманих анкетних даних, до прикладу: Чи 

подобається Вам подорожувати? Чи подобаються Вам прогулянки в 

природних/напівприродних ландшафтах? Чи миліше Вам міські парки ніж 

природний ліс? Чи отримуєте ви задоволення від перебування у дикій природі? 

3. Перед проведенням опитування роз’яснити респондентам сутність дефініцій 

запропонованих до розгляду в анкеті, включаючи семантику кожної з якостей 

середовища за якими експерт має необхідність провести оцінку, сутність окремих 

прийомів які застосовуються при оцінюванні. 

 

При оцінюванні естетичних властивостей пейзажу та емоційної реакції 

суб’єкту сприйняття застосовують різні методи оцінки, але в більшості випадках ці 

методи є бальними, що дозволяє в певному ступеню об’єктивізувати суб’єктивні 

думки респондентів переводячи вподобання у числові вирази. 

Найбільш застосовуваними є методи бальних оцінок, що базуються, 

наприклад, на демонстрації фотозображень ландшафту і пропозиціях оцінити в 

балах (від найменшого – 1 до найбільшого – 5 або 7…n) його естетичні властивості: 

красу, загадковість, гармонічність, виразність, величність, натуральність або інші. 

Отримані бальні оцінки обробляються стандартними методами математичної 

статистики з визначенням середнього арифметичного значення балів, дисперсії та 

варіації. 

Наприклад, в анкеті може бути запропоноване питання і його оціночна шкала 

(таблиця 6): Які ландшафтні компоненти представлених на фотозображеннях 

природних комплексів одразу приваблюють при сприйнятті його пейзажного 

образу? (декілька ракурсів одного і того ж ландшафту за потреби/один ракурс з 
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певної точки огляду)*. Оцініть за шкалою від 1 балу до 7 (1 бал – дуже негативне 

враження...4 бали – нейтральне враження…7 балів – дуже позитивне враження). 

 

Таблиця 6. Приклад 7ми бальної шкали оцінювання окремих компонентів 

ландшафту представленого на фотозображеннях у портфоліо  
*Проставити позначку в таблиці 

 

компоненти шкала оцінок 

 1 2 3 4 5 6 7 

повітря        

вода        

рельєф        

рослинність        

ґрунт        

рукотворні об’єкти        

 

Також, можна при опитуванні отримати вербальну характеристику враження 

від споглянутого ландшафту у фотозображеннях портфоліо. Наприклад, можна 

попросити респондентів описати декількома словами (прикметники) емоційну 

реакцію на пейзажну картину представленого ландшафту або на які, з їх думки, 

естетичні властивості споглянутих пейзажів впливають окремі його компоненти. 

 

- повітря___________________________________________________________ 

- рельєф____________________________________________________________ 

- вода______________________________________________________________ 

- рослинність_______________________________________________________ 

- геологічні породи__________________________________________________ 

- архітектура міста___________________________________________________ 

- планувальна структура міста_________________________________________ 

- ………..___________________________________________________________ 

- ………..___________________________________________________________ 

 

Оцінка естетичних властивостей пейзажу (з точки пейзажного огляду на 

оточуючі ландшафти) може бути побудована на методі подібному до методу 

семантичного диференціалу. Метод семантичного диференціалу базується на 

представленні набору фотокарток. До кожного фотозображення додається 

стрічковий бланк шкали (кожен бал рахується сантиметром стрічки) – крайніми 

точками кожної шкали є антоніми - естетичні властивості. 

Наприклад, гарний-потворний, узгоджений-хаотичний, зрозумілий-загадковий 

та таке ін. Риска між антонімічними значеннями естетичних якостей є нейтральним 

значенням оцінки. Респондентом ставиться позначка на сантиметровій шкалі, що на 

його думку відповідає оцінці якості ландшафту на зображенні. Відстань в 

сантиметрах від початкової точки до позначки респондента відповідає балу оцінки. 
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Приклад, стрічкової шкали оцінювання естетичних властивостей ландшафту 

при використанні методу семантичного диференціалу 

 
Також оцінку естетичних властивостей або ж емоційної реакції на сприйнятий 

пейзаж можна перевести у бальні шкали (приклади у таблицях 7 та 8) 

 

Таблиця 7. Приклад 7ми бальної шкали оцінювання естетичних властивостей 

ландшафту представленого на фотозображеннях у портфоліо 
*Проставити позначку в таблиці 

Властивості 

ландшафту 

Шкала оцінок Властивості 

ландшафту 

 1 2 3 4 5 6 7  

одноманітний        різноманітний 

монотонний        контрастний 

звичайний        виразний 

змінений        натуральний 

Таблиця 8. Приклад 7ми бальної шкали оцінювання емоційної реакції на 

сприйнятий пейзаж на фотозображеннях у портфоліо 

*Проставити позначку в таблиці 

емоційна реакція шкала оцінок емоційна реакція 

«-» 1 2 3 4 5 6 7 «+» 

пригніченість        емоційний підйом 

зневіра        радість 

байдужість        захват 

4. Після проведеного опитування та підрахунку кількісних  показників 

привабливості потрібно у висновках провести порівняльний аналіз думок та вказати 

що саме, які параметри ландшафтів та їхні естетичні якості впливають на 

привабливість того чи іншого ландшафту при сприйнятті.  

 

 

 

потворний 

 

 

 

привабливий 

 

 

 

типовий 
 

 

 

 

загадковий 

0 10 

0 10 

 

 

 

хаотичний 
 

 

 

 

узгоджений 

0 10 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Методи вивчення естетичних властивостей середовища. Пізнавальні методи. 

2. Перцепційна-когнітивні виміри ландшафту за С. та Р. Капланами: Складність 

та Загадковість, як категорії пізнання ландшафту. 

3. Методи вивчення естетичних властивостей середовища. Психофізичні 

методи. 

4. Перцепційна-когнітивні виміри ландшафту за С. та Р. Капланами: 

Узгодженість та Зрозумілість, як категорія розуміння, з’ясованості ландшафту. 

5. Методи вивчення естетичних властивостей середовища. Когнітивні методи. 

6. Пейзаж та образ ландшафту: спільне та відмінні риси. Формування пейзажної 

композиції. 

7. Методи вивчення естетичних властивостей середовища. Експертні методи. 

8. Просторово-часова структура пейзажної композиції. Елементи пейзажної 

композиції. 

9. Методи індивідуального та групового експертного оцінювання естетичних 

якостей середовища. 

10. Поділ пейзажних композицій за складністю пейзажної побудови. 

11. Методи експертних шкал. Шкала Лінтона. Шкала Ерінгаса-Будрюнаса. 

12. Ієрархія композиційних складових пейзажів. 

13. Застосування психофізичних методів в оцінці естетики ПТК: поєднання 

методів експертних шкал та соціологічних опитувань. 

14. Пейзажні композиції за глибиною видової перспективи. Атрактори 

ландшафтів. 

15. Методи: бальної оцінки привабливості середовища та семантичного 

диференціалу. 

16. Оглядові пейзажні точки. Класифікація та характеристика. 

17. Методика «найнятого фотографа» при оцінці естетики середовища. 

18. Пейзажні композиції за глибиною видової перспективи. Головні елементи 

глибинно-просторової композиції при візуальному аналізі ландшафтів. 

19. Базис методів аналізу та оцінки привабливості ландшафтів С. та Р. Капланів. 

20. Пейзажні композиції за глибиною видової перспективи. Другорядні елементи 

глибинно-просторової композиції при візуальному аналізі ландшафтів. 

21. Атрактивність географічного середовища – об’єкт, предмет, завдання 

дисципліни. 

22. Методологічна основа досліджень атрактивних якостей середовища – теорії 

«дистанційного» сприйняття. 

23. Методологічна основа досліджень атрактивних якостей середовища – теорії 

«задіяного» сприйняття. 

24. Основні наукові напрями досліджень естетичних якостей географічного 

середовища. Ландшафтоцентричний напрям. 

25. Основні наукові напрями досліджень естетичних якостей географічного 

середовища. Антропоцентричний напрям. 
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26. Основні наукові напрями досліджень естетичних якостей географічного 

середовища. Перцепційно-когнітивний напрям. 

27. Групи наукових підходів та методів вивчення естетичності середовища: 

інформаційно-естетичний підхід. 

28. Групи наукових підходів та методів вивчення естетичності середовища: 

якісний підхід. 

29. Групи наукових підходів та методів вивчення естетичності середовища: 

суб’єктивно-описовий підхід. 

30. Групи наукових підходів та методів вивчення естетичності середовища: 

фізіономічний підхід. 

31. Групи наукових підходів та методів вивчення естетичності середовища: 

географічний підхід. 

32. Групи наукових підходів та методів вивчення естетичності середовища: 

психолого-феноменологічний підхід. 

33. Основні категорії естетики ландшафту та естетичні якості ландшафту: краса 

та природність (натуральність). 

34. Основні категорії естетики ландшафту та естетичні якості ландшафту: 

гармонія та потворне. 

35. Основні категорії естетики ландшафту та естетичні якості ландшафту: 

величне та піднесене. 

36. Основні категорії естетики ландшафту та естетичні якості ландшафту: 

своєрідність та різноманітність. 

37. Основні категорії естетики ландшафту та естетичні якості ландшафту: 

загадковість та зрозумілість. 

38. Основні категорії естетики ландшафту та естетичні якості ландшафту: 

впорядкованість та складність. 

39. Фізіономічні риси середовища при оцінці естетичних властивостей та 

характеристик. Колір та освітленість. 

40. Фізіономічні риси середовища при оцінці естетичних властивостей та 

характеристик. Звуки та запах. 

41. Композиційні риси середовища при оцінці естетичних властивостей та 

характеристик. Перспектива та симетрія. 

42. Композиційні риси середовища при оцінці естетичних властивостей та 

характеристик. Регулярність. 

43. Композиційні риси середовища при оцінці естетичних властивостей та 

характеристик. Пропорційність. 

44. Композиційні риси середовища при оцінці естетичних властивостей та 

характеристик. Масштабність. 

45. Композиційні риси середовища при оцінці естетичних властивостей та 

характеристик. Контрастність. 

46. Теорії сприйняття середовища: гештальт-теорії. 

47. Теорії сприйняття середовища: екологічні теорії. 

48. Теорії сприйняття середовища: імовірнісні теорії. 



 

27 

49. Теорії сприйняття середовища: теорії когнітивної психології. 

50. Теорії сприйняття середовища: трансакційні теорії. 

51. Образ ландшафту. Теорії та підходи щодо розуміння образу ландшафту: 

географічні. 

52. Образ ландшафту. Теорії та підходи щодо розуміння образу ландшафту: 

географічно-фізіономічний. 

53. Образ ландшафту. Теорії та підходи щодо розуміння образу ландшафту: 

психолого-феноменологічний. 

54. Формування образу ландшафту: сенсорні та операційні образи. 

55. Формування образу ландшафту: когнітивний образ. 

56. Фокальні місця в ландшафті та місця розкриття ландшафту. 

57. Інваріантні місця ландшафту, як інформаційно ціннісні елементи при 

формуванні образу ландшафту. 

58. Структурні елементи ландшафту, що формують образ ландшафту. 

59. Образ ідеального ландшафту. 

60. Аудіо та аромообраз ландшафту.  
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