
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ І ПРАВА 
 
 

Силабус дисципліни 
“ Ландшафтознавство” 

 
1. Профіль дисципліни 

 
 
 

Кафедра  біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 
Галузь знань: 10 «Природничі науки» 
Спеціальність: 103 «Науки про Землю» 
Освітньо-професійна програма «Науки про Землю» 
Кількість кредитів – 6 
Загальна кількість годин – 180 
Рік підготовки, семестр – 2-й, 3-й 
Компонент освітньої програми: обов’язкова  
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Матковська Світлана Іванівна 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-
gospodarstva/m-about-odzp/m-sklad-odzp/matkovska-
svitlana-ivanivna 

Контактна інформація +380685882286; matkovcka@ukr.net 
Сторінка курсу в Moodle Http://  185.25.118.66/ 

нсультації Онлайн консультація через Zoom, Viber щочетверга з 
13.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 
Короткий опис курсу та його актуальність 

 
Вивчення основних понять, термінів, тулмачень з ландшафтознавства. Засвоєння 

законів розвитку, динаміки та стійкості геосистем. Ознайомлення з основними 
класифікаціями ландшафтів. Навички створення прогнознозної моделі розвитку 
ландшафтів за певних умов нададуть можливість фахівцям спеціальності 103 Науки про 
Землю, зберігати існуючу рівновагу геосистем та виносити проектні пропозиції і 
рекомендації щодо покращення ситуації у порушених природних системах та 
антропогенно змінених ландшафтах. 

 
4. Мета та цілі дисципліни 

Мета вивчення дисципліни:  розвиток у студентів здібностей на основі наукового 
мислення щодо використання знань із багатьох природничих і технічних наук, оцінювання 
екологічного стану геосистем і, з врахуванням його, розробка конкретних рішень, які за 
певних господарських, технологічних та інших дій суспільства мінімізували б порушення 
рівноваги природних систем. Формування екологічно орієнтованого мислення у фахівців 
спеціальності 103 “Науки про Землю”. 

5. Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 
 



Загальні: 

ЗК04. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
Спеціальні: 
СК13. Знання та розуміння теоретичних основ наук про Землю як комплексну 
природну систему.  
 
Код компоненту – ОК18 
 

Компетентності Програмні результати навчання 
ПР01 

ЗК04 + 
СК13 + 
 

Програмні результати: ПР01 Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області 
наук про Землю. 

 

6. Організація навчання 
 

6.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

 Денна Заочна 
Лекції 30 6 
Практичні / лабораторні 34 6 
Самостійна робота 116 168 

 
6.2. Формат дисципліни 

Змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 
навчання через систему Moodle). Для заочної форми навчання можливим є поєднання 
очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

 
6.3. Тематичний план начальної дисципліни 

Теми лекцій 

№
 з/

п 
Те

ма
 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості з ландшафтознавства 

1 Т1 Історія розвитку ландшафтознавства як науки. Історія винекнення 
ландшафтознавства. Етапи розвитку ландшафтознавства. Сучасний стан 
ландшафтознавства в Україні. 

2  

2 Т2 Сучасні нарямки досліджень в ландшафтознавстві. Космічне 
зондування Землі. Вивчення підводних ландшафтів.   

2 1 

3 Т3 Морфологічна структура ландшафтів. Фація, піурочище, урочище, місцевіс  2  

4 Т4 Вертикальна структура геосистем. Поєднання літогенного,  
кліматогенного, гідрогенного, педогенного, біогенного основни   

2  



компонентів. 

5 Т5 Властивості геосистем. Стійкість геосистем. Динаміка геосистем. 
Самоочищення геосистем. Функціонування ландшафтів. Розвиток 
ландшафтів. 

2  

6 Т6 Геохімія ландшафтів. Закономірності розповсюдження та поведінки 
різних хімічних елементів у ПТК.  Міграція та обмін мінеральних 
речовин в ландшафтах. 

2 1 

7 Т7 Геофізика ландшафтів. Метод балансів. Радіаційний баланс. 2 1 

 

Змістовий модуль 2. Прикладне ландшафтознавство 

8 Т8 Сучасні класифікації ландшафтів.  Аквальний ландшафт.  Ландшафт ге   
Ландшафт елементарний. Антропогенний ландшафт.  2 1 

9 Т9 Культурні ландшафти.   Суть. Сфери застосування. Шляхи збережен    2  

10 Т10 Рекреаційні ландшафти.  Суть. Сфери застосування.Експлуатація.  2  

11 Т11 Антропогенно зміненні ландшафти.  Оцінка ступеню антропогенного 
впливу. Типи антропогенно змінених ландшафтів. 
Агроландшафтознавчі дослідження. 

2  

12 Т12 Стійкість геосистем до антропогенних впливів.   Методи відновлення ан  
порушених ландшафтів.   

2  

13 Т13 Ландшафтний моніторинг та прогнозування.   Польові 
дослідження та картографування. Дистанційні методи досліджень.   

2 1 

14 Т 14 Галузеве ландшафтне планування. Урбаністичне ландшафтне 
планування. Будівельне ландшафтобудування. Садово-паркове 
ландшафтобудування.     

2  

15 Т 15 Ландшафтний підхід до розробки заходів з охорони 
навколишнього середовища.  Державні та регіональні програми 
ландшафтного планування. Ландшафтознавчі дослідження ліквідацій 
техногенних аварій. Комплексне планування заходів з охорони 
навколишнього середовища.  

2 1 

Разом: 30 6 

 

 

 

 

 

 Теми практичних занять 

 



№
 з/

п 
Те

ма
  Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Змістовий модуль 1.  

1 Т1 Предмет и завдання курсу ландшафтознавства. 2  

2 Т2 Основні зональні фактори, що визначають регіональну диференціацію 
геосистем.  2 2 

3 Т3 Географічна зональність. 2  

4 Т4 Географічні зони. 2 1 

5 Т5 Ландшафтні системи в просторі і часі.  2  

6 Т 6 Стани ландшафтних систем. Стійкість ландшафтних систем. 2 1 

7 Т 7 Природно-територіальні комплекси та біогеохімічний кругообіг 
речовин. 2  

8 Т 8 Секторність - парадинамічна зональність. 2 1 

9 Т 9 Модульна контрольна робота 1  2  

Змістовий модуль 2. 

10 Т10 Ландшафтні дослідження для різних галузей народного господарства. 2  

11 Т11 Методи оцінювання стану ландшафтів із застосуванням сучасних 
комп'ютерних технологій. 

2 1 

12 Т12 Комплексна оцінка антропогенного впливу на ландшафтні системи. 2  

13 Т13 Еколого-естетична оцінка природних та антропогенно змінених 
ландшафтів.  

2  

14 
Т 

14 

Ландшафтне планування та проектування урбанізованих територій. 
2 1 

15 Т 15 Ландшафтне планування та проектування природоохоронних 
територій.  

2  

16 Т 16 Ландшафтно-екологічне прогнозування. 2  

17 Т 17 Модульна контрольна робота 2.  2  

Разом : 34 6 

 

 

 

 

Самостійна робота 



№
 з/

п 
Те

ма
  Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

 Змістовий модуль 1.  

1 Т1-2 Основні чинники нестійкості ландшафту до антропогенних впливів 12 16 

2 Т3-4 Поняття про антропогенні модифікації природних комплексів 12 16 

3 Т5-6 Види ландшафтів за ступенем антропогенної трансформації 11 18 

4 Т7-8 Поняття про техногенний ландшафт 11 18 

5 Т8-9 Основні класи антропогенних ландшафтів 11 16 

 Змістовний модуль 2. 

6 
Т10-
11 

ГІС технології в ландшафтознавстві 12 16 

7 
Т11-
12 

Застосування 3-D аналізу ландшафтів Землі 12 18 

8 
Т 13-

14 
Моделювання взаємозв`язків арктичних та антарктичних ландшафтів 11 18 

9 
Т 15-

16 
Створення моделей взаємозв’язків субтропічних, тропічних, 
субекваторіальних та екваторіальних ландшафтів 12 16 

10 Т 17 Моделювання та прогнозування розвитку ландшафтів 12 16 

Разом: 116 168 

 
6.4. Система оцінювання та вимоги 

 

Вид заняття 
Максимальна 

кількість балів за 
одиницю 

Модулі 1-2 

Кількість одиниць 
Максимальна 
кількість балів 

Лекції  1 15 15 

Практичні заняття 2 17 34 

Лабораторні роботи - - - 

Семінарські заняття - - - 

Самостійна робота 3 1 3 

Модульні контрольні 
роботи*1-2 

4 2 8 

Разом: - 60  

 



6.5. Результати навчання 
 

ПР01. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області наук про Землю. 
 

7. Пререквізити 
Попередні вимоги до опанування начальної дисципліни: студент повинен  мати 

теоретичні знання із дисциплін загальнонаукової та професійної підготовки з дисциплін 
інформаційні технології, геологія та геоморфологія, загальне землезнавство.  

Уміти ефективно спілкуватись, аналізувати та представляти інформацію усно та 
письмово. 

 
8. Політики дисципліни 

Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 
таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 
плагіату в «Поліському національному університеті», «Порядок формування рейтингу 
успішності студентів Поліського національного університету для призначення 
академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 
відповідальність. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний), за 
відсутності таких причин перескладання модулю (наприклад на вищу оцінку) відбувається  
тільки шляхом усного опитування студента.   

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час здачі тестів модулів 
та заліку заборонені (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).   

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) та наявності індивідуального 
графіку навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканатом). 

 
9.Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

      Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 
засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться в 
аудиторіях та лабораторіях. Для ефективного застосування дистанційних технологій 
використовується платформа Moodl. 
 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 

1.Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства. Навчальний посібник. - Чернівці, 1994, 184 с. 

2.Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія: Навчальний посібник. - Чернівці, 2001, 
248 с. 

3.Давиденко В.А, Білявський Г.О., Арсенюк С.Ю. Ландшафтна екологія. – К.: «Лібра», 
2007. – 280 с. 

4.Іванов Є.Ландшафти гірничопромислових територій. Львів, 2007.-334 с. 

5.Петлін В. Конструктивне ландшафтознавство. –Львів – 2006.- 357 с.  

         Додаткова  
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