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ВСТУП 

1. Мета дисципліни: формування у студентів здатності коректно і творчо 
розв’язувати типові й складні спеціалізовано-наукові задачі ландшафтознавства 
(вивчення екологічних й історичних передумов та закономірностей поширення 
геосистем) та практичні проблеми предметної області (охорони й збереження 
ландшафтного різноманіття) у професійній діяльності. А також розуміння можливостей 
застосування сучасних теоретико-методичних засад ландшафтознавства до пізнання й 
збереження ландшафтного різноманіття, зокрема, й за умов недостатності інформації. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. знати ключові положення теоретичних засад дисциплін фізико- географічного циклу, 
що викладаються впродовж І-ІІІ-го семестрів (геологія, метеорологія, гідрологія, 
ґрунтознавство); 

2. вміти застосовувати принципи, підходи й методи пізнання фізико- географічної 
організації територій й простору буття ландшафтів; 

3. володіти методиками географічного аналізу й синтезу, базовими знаннями з картування 
територій, методами статистичного й математичного аналізу; 

4. володіти інструментарієм пошуку ландшафтознавчої інформації та даних в 
різноманітних інформаційних джерелах 

3. Анотація навчальної дисципліни: Висвітлюється коло теоретичних та 
прикладних проблем, які розробляє сучасне ландшафтознавство, а також на розгляд 
змісту і підходів його окремих напрямів – наукових (геофізика, геохімія, естетика 
ландшафту, культурне, історичне, антропогенне ландшафтознавство тощо) і прикладних 
(ландшафтне об ґ рунтування т еритор і а л ьно го планування , про ект і в 
природокористування, екологічна експертиза та аудит, екологічний менеджмент тощо). 
Розглядаються особливості стану, структури, динаміки та еволюції ландшафтних 
комплексів, що сформувалися на земній поверхні, як природних, так і антропогенних, їх 
головні властивості, процеси, що в них протікають тощо, а також методи і методика 
сучасних ландшафтознавчих досліджень. 

4. Завдання: забезпечити набуття студентами загальних та фахових  компетентностей, 
зокрема, здатності до: 

ЗК - 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК08. Здатність працювати в команді. 
СК02. Здатність застосовувати теорії, принципи, методи фізико- математичних, 
природничих, соціально-економічних, інженерних наук при виконанні завдань геодезії та 
землеустрою. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

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)

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 
дисцип ліни

Код Результат навчання

1 2 3 4 5

1.1 об’єкт і предмет ландшафтознавства лекція, практичне 
заняття

Тестування, 
виконання 
творчих 

аналітичних 

5%
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1.2 принципи і фактори 
ландшафтної диференціації 
земної поверхні

лекція, практичне 
заняття

творчих 
аналітичних 
робіт, МКР, 

залік

5%
1.3 системи таксономічних одиниць 

регіональних та типологічних 
ландшафтних комплексів

лекція, практичне 
заняття

1.4. методи вивчення ландшафтів лекція, практичне 
заняття

5% 
1.5 особливості і види динаміки 

ландшафту
лекція, практичне 

заняття, 
аналітична 
робота

1.6 різновиди варіантів 
ландшафтної сфери

лекція, практичне 
заняття, 
аналітична 
робота

5%

1.7 наслідки антропогенного впливу 
на сучасні ландшафти

лекція, практичне 
заняття 5% 

1.8 особливості ландшафтного 
підходу в оптимізації взаємодії 
природи і суспільства

лекція, практичне 
заняття

2.1 отримувати з описів пунктів 
спостережень фацій та урочищ 
інформацію, необхідну для побудови 
ландшафтних карт та розрахунків 
основних параметрів геомасової та 
геогоризонтної структур 
ландшафтів

практичне заняття, 
аналітична   робота

Тестування, 
виконання творчих 
аналітичних 
робіт, залік

до 40%

2.2 встановлювати взаємозв’язки між 
компонентами природних та 
природно-антропогенних комплексів 
та відображати такі взаємозв’язки під 
час ландшафтного профілювання  
території

Практичне  
заняття,

2.3 складати карти ландшафтних 
територіальних структур

практичне 
заняття,

3. здатність до командної роботи і 
міжособистісної комунікації в процесі 
ландшафтного аналізу за допомогою 
ГІС-інструментарію 
та пошуку компромісних рішень

Практичне  заняття Виконання 
творчих групових 
робіт, дискусія

до 10%

4. при аналізі передумов й стану 
ландшафтного різноманіття та 
прийнятт і рішень в зв ’язку з 
п і знанням т а конструктивним 
використанням ландшафтознавчої 
інформації для організації простору 
буття; розумінні значення достовірної 
ландшафтознавчої інформації в 
прийнятті управлінських рішень, 
зокрема в розбудові екомереж й 
ландшафтному плануванні

практичне заняття, 
дискусія, вирішення 
конкретних задач та 

ситуацій

виконання творчих 
аналітично- 
розрахункових 
робіт, дискурс, до 10%
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із 
програмними результатами навчання 

7. Схема формування оцінки: рівень досягнення всіх запланованих результатів 
навчання визначається за результатами опитування, написання модульних контрольних 
робіт (МКР) та виконання практичних робіт. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 
належному рівні така: 

результати навчання – 1.1 – 1.8 (знання) – до 5% за кожен; 
результати навчання – 2 (вміння) - до 40%; 
результати навчання – 3 (комунікація) - до 10%; 
результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) - до 10% 
7.1. Форми оцінювання студентів: 
У курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 

практичних. Завершується дисципліна іспитом. 
Семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом семестру є 

сумою балів, що були отримані при оцінюванні виконаних практичних робіт, опитуванні 
та виконанні модульних контрольних робіт. 

Організація оцінювання: опитування у тестовій та письмовій формі проводиться 
після завершення викладання кожної теми.   Практичні роботи захищаються по 
виконанню, відповідно до графіка проведення практичних занять. 

Модульні контрольні роботи (МКР) проводяться у тестовій формі. Студенти, які 
отримали за МКР меншу за мінімально передбачену кількість балів, перескладають її. 

Результат 
навчання 

дисципліни
(код) 

Програмні 
результати навчання (назва)

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 3 4

ПР 2 . Організовувати і  керувати 
професійним розвитком осіб і груп. 

+ + +

ПР 5. Застосовувати концептуальні знання 
природничих і соціально-економічних наук 
при виконанн і з а вдань геоде з і ї т а 
землеустрою. 

+ + + + + + + + +

ПР 14. Планувати складну професійну 
діяльність, розробляти і реалізовувати 
проєкти у сфері геодезії та землеустрою за 
умов ресурсних та інших обмежень.

+
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Оцінювання за формами контролю: 

Умови допуску до заліку: рекомендований мінімум для допуску - 36  балів. Для 
студентів, які набрали сумарно меншу від 36 балів (рекомендований мінімум) кількість, 
обов’язковою умовою для отримання допуску до заліку є написання рефератів за 
питаннями пропущених чи недостатньо засвоєних тем. Загалом, формування оцінки 
спирається на «Положення про організацію освітнього процесу у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка», введеного в дію наказом № 716-32 
від 31 серпня                       2018 року. 

7.2. Шкала відповідності 

ЗМ
1

ЗМ
2

Min. – 18 
балів

Max.– 30 
балів

Min. – 18 
балів

Max.– 30 
балів

Опитування «1» х 5= 5 «2» х 5 = 10 «1» х 5= 5 «2» х 5 = 10

Практичні роботи «2» х 5 = 10 «3» х 5 = 15 «2» х 5 = 10 «3» х 15 = 5

Модульна контрольна робота 
*

«3» х 1 = 3 «5» х 1 =5 «3» х 1 = 3 «5» х 1 =5

«1» мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 - мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

Зараховано / Passed 60-10
0

Не зараховано / Fail 0-59
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Загальний обсяг – 90 год., в тому числі: 
лекції – 14 год., практичні заняття – 28 год., самостійна робота – 48 год. 

№  

 п/п

Назва лекції

Кількість годин

лекції практичні Самос
тійна 
робота

Змістовий модуль 1 
ЛАНДШАФТНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ

1
Вступ до курсу. Ландшафтознавство як наука. Історія, сучасний 
стан та перспективи  розвитку ландшафтознавчих досліджень.

4 4 6

2
Ландшафтна сфера як частина географічної оболонки. 
Регіональна і локальна диференціація ландшафтної сфери. 2

4 6

3 Ландшафт як просторово-часовий феномен. 2 6 10

4 Класифікація ландшафтів і ландшафтознавче районування. 2 4 8

Підсумкова контрольна робота 1 2

Змістовий модуль 2 
ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТИ

5 Ландшафти, змінені людською діяльністю. 2 6 8

6
Основні наукові напрями дослідження ландшафту та основні 
напрями практичного застосування ландшафтознавства.

2 4 6

Підсумкова модульна контрольна робота 2

ВСЬОГО 14 28 48

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 
1. Беручашвили Н.Л. Методы комплексных физико-географических исследований: Учебное 

пособие / Н.Л. Беручашвили, В.К. Жучкова. – М.: Изд- во Московского ун-та, 1997. – 320 с. 
2. Геренчук К.І. Польові географічні дослідження: Навчальний посібник 

/ К.І. Геренчук, Е.М. Раковська, О.Г. Топчієв. – Київ: Вища школа, 1975. – 246 с. 
3. Гродзинський М.Д. Ландшафтознавство: Навчальний посібник / М.Д. Гродзинський, О.В. 

Михайленко; КНУТШ. – Київ: Київський університет, 2008. – 320 с. 
4. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник / М.Д. Гродзинський. – Київ: 

Либідь, 1993. – 224 с. 
5. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: Монографія: У 2-х т. / М.Д. 

Гродзинський; КНУТШ. – Київ: РВЦ Київський університет, 2005. – Т.1. – 2005. – 431 с. 
6. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: Монографія: У 2-х т. / М.Д. 

Гродзинський; КНУТШ. – Київ: РВЦ Київський університет, 2005. – Т.2. – 2005. – 504 с. 
7. Денисик Г.І. Регіональне антропогенне ландшафтознавство: Монографія / Г.І.Денисик, О.В. 

Тімець. – Вінниця: Едельвейс і К, 2010. – 168 с. 
8. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование: Учебник / А.Г. 

Исаченко. – Москва: Высшая школа, 1991. – 365 с. 
Додаткова: 

1. Антипов А.Н. Ландшафтное планирование: принципы, методы, европейский и российский опыт: 
Монография / А.Н. Антипов, А.В. Дроздов, В.В. Кравченко и др. – Иркутск: Изд-во Института 
географии СО РАН, 2002.– 141 с. 

2. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М.: Мысль, 1975. – 287 с. 
3. Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Землезнавство. – К.: Либідь, 2000. – 464 с. 
4. Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафта: Учебное пособие / Н.Л. Беручашвили. – М.: Высшая 

школа, 1990. – 287 с. 
5. Беручашвили Н.Л. Этология ландшафта и картографирование состояний природной среды. – 

Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1989. – 186 с. 
6. Видина А.А. Методические указания по полевым крупномасштабным исследованиям. – М., 1962. 

– 147 с. 
7. Демек Я. Теория систем и изучение ландшафта. – М.: Прогресс, 1977.– 222 с. 
8. Веклич М.Ф. Основы палеоландшафтоведения: Учебник / М.Ф. Веклич. – К.: Наукова думка, 

1990. – 189 с. 
9. Геоэкологические принципы проектирования природно-технических геосистем: Сборник АН 

СССР / Отв. ред. Т.Д. Александрова. – М.: Изд-во Ин- та географии АН СССР, 1987. – 322 с. 
10. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. - – М.: Высшая школа, 

1978. – 328 с. 
11. Городские ландшафты (вопросы теории и практики) / Ф.В. Тарасов // Вопросы географии. – 1977. 

– Вып. 106. – С. 58 – 64. 
12. Гродзинський М.Д. Естетика ландшафту: Навчальний посібник / М.Д. Гродзинський, О.В. 

Михайленко; КНУТШ. – К.: РВЦ Київський університет, 2005. – 183 с. 
13. Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України: Монографія / Г.І. Денисик. – 

Вінниця: Арбат, 1998. – 292 с. 
14. Дьяконов К.Н. Экологическое проектирование и экспертиза: Учебник/ К.Н. Дьяконов, А.В. 

Дончева. – М.: Аспект-Пресс, 2005. – 348 с. 
15. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.Ф.Семенова, О.Л. Михалюк. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с. 
16. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – Л., 1980. – 222 с. 
17. Исаченко А.Г. Развитие географических идей. – М., 1971. – 416 с. 
18. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки: Учеб. пособие для вузов. М.: 

Академия, 2004. – 400 с. 
19. Жекулин В.С. Историческая география ландшафтов: Учебник / В.С. Жекулин. – Л., 1972. – 228 с. 
20. Калесник С.В. Общие географические закономерности Земли. – М.: Мысль, 1970. – 283 с. 
21. Крауклис А.А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. – Новосибирск, 1979. – 232 с. 
22. Ландшафтное планирование: принципы, методы, европейский и российский опыт. – Иркутск: 

Изд-во Института географии СО РАН, 2002. – 141 с. 
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