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У 2015–2016 навчальному році на кафедрі фізичної географії Львівського національного 

університету імені Івана Франка впроваджено нову навчальну дисципліну «Созологія ланд-
шафту». Дисципліна розрахована на підготовку студентів старших курсів зі спеціальності 103 
«Науки про Землю». Ландшафтну созологію як спеціалізовану навчальну природоохоронну 
дисципліну виділив професор С. М. Стойко серед інших дисциплін геосозологічного циклу: 
екосозологїї людини, фітосозології, зоосозології, педосозології, гідросозології, аеросозології, 
заповідної созології, економічної созології, правовової созології, космосозології [1; 2]. При 
цьому об’єктом ландшафтної созології за С. М. Стойко є трансформовані ландшафти, їх техно-
генне забруднення та заходи ренатуралізації. 

Термін «созологія» є винятково вдалим для означення наукового природоохоронного нап-
рямку в ландшафтознавстві завдяки його лаконічності та змістовній ємкості. Старогрецьке сло-
во «sodzo» перекладають як «охороняти», «зберігати», «зцілювати». Стосовно ландшафтних 
комплексів цей термін можна трактувати як «охороняти», «зберігати», «відтворювати», що й 
визначає предмет созології ландшафту. Проте, розробники навчального курсу в якості об’єкту 
дисципліни пропонують розглядати не всі ландшафтні комплекси, а тільки ті, які вміщують 
культурну і/або природну спадщину. Поняття культурної та природної спадщини є однією з 
основних дефініцій глобальної стратегії сталого розвитку і тому має виключно важливе 
значення в імплементації багатьох міжнародних природоохоронних конвенцій. 

Таким чином, созологія ландшафту – це науковий напрямок у ландшафтознавстві, об’єктом 
якого є ландшафтні комплекси як носії культурної та природної спадщини, предметом – стра-
тегія, тактика і механізми охорони, збереження та відтворення цих ландшафтних комплексів. 

Програмою навчальної дисципліни передбачено вивчення 8 тем, на які відведено 30 ауди-
торних годин, з яких 24 лекційних і 6 практичних. Нижче наведено основний зміст пропоно-
ваних тем. 

Тема 1. Вступ до созології ландшафту. Цілі і завдання дисципліни, структура. Основні 
визначення та поняття. Созологія ландшафту як розділ геосозології. Співвідношення созології 
ландшафту і заповідної справи. Історія розвитку заповідної справи. Созологія ландшафту в 
контексті стратегії сталого розвитку. Поняття созології ландшафту в імплементації Європей-
ської ландшафтної конвенції. 

Тема 2. Ландшафтні комплекси як носії природної i культурної спадщини. Роль при-
родної і культурної спадщини в житті суспільства, його місце в територіальній організації та 
державній політиці. Основні поняття, ознаки, категорії природної і культурної спадщини. 
Ідеологія спадщини. Специфіка об’єкта і явищ природно-культурної спадщини. Екологічна 
культура як явище спадщини й етнічний атрибут. Ландшафтний підхід до охорони та викори-
стання природної і культурної спадщини. Цілі, завдання та принципи управління спадщиною. 
Географічні особливості розміщення об’єктів і явищ спадщини. Основні проблеми вивчення, 
охорони й використання культурної та природної спадщини. 
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Тема 3. Созологічні аспекти ландшафтного різноманіття. Біологічне (біотичне) і ланд-
шафтне різноманіття, співвідношення понять. Влив теорій екологічної географії, острівної 
географії, ландшафтної екології на географізацію проблем біорізноманіття. Форми біотичного і 
ландшафтного різноманіття. Ландшафтні ніші. Репрезентативність ландшафтних комплексів. 
Природність ландшафтних комплексів. Стале використання компонентів біологічного різнома-
ніття в Конвенції про охорону біологічного різноманіття. Ландшафтне різноманіття та його 
охорона в положеннях Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття. Критерії й індикатори ландшафтного різноманіття. Форми збереження ланд-
шафтного різноманіття. 

Тема 4. Ландшафтно-созологічні підходи в охороні дикої флори і фауни. Ініціативи 
IUCN у збереженні видів дикої флори і фауни. Списки загрожуваних видів дикої флори і 
фауни. Ландшафтознавче трактування понять оселище (habitat), середовище існування, біоценоз, 
біотоп, геотоп, екосистема, ареал. Ландшафтознавчі аспекти міжнародних нормативів 
збереження видів дикої флори і фауни в Директиві про охорону диких птахів 79/409/ЄЕС та 
Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних оселищ (Берн, 1979 р.). Класифікації 
габітатів СORINE та ЕUNIS. Ідеологія екологічних мереж ПРИРОДА 2000, СМАРАГД та 
ландшафтний підхід їх імплементації в сучасних умовах України. 

Тема 5. Ландшафтно-созологічна оцінка об’єктів неживої природи. Созологічна іденти-
фікація об’єктів неживої природи. Специфіка охорони об’єктів неживої природи. Розвиток 
поняття «геоспадщина» (пам’ятки неживої природи, геосайти, геопарки). Геосайти (геовиділи) 
як об’єкти ландшафтно-созологічного аналізу. Ініціативи збереження геоспадщини UNESCO 
IUCN, IUGS, ProGEO. Ландшафтно-созологічні аспекти розвитку геотуризму. 

Тема 6. Созологічна оцінка культурних ландшафтів. Основи вчення про культурні ланд-
шафти. Трактування поняття «культурний ландшафт» у ландшафтно-созологічному контексті. 
Созологічні типи культурних ландшафтів за ICOMOS. Созологічні актуальні ознаки культур-
них ландшафтів за IUCN. Созологічна оцінка сакральних ландшафтів, етнокультурних ланд-
шафтів, ландшафтів із традиційним господарським використанням. 

Тема 7. Оцінка впливів на ландшафтні комплекси. Вплив антропогенної трансформова-
ності природних територіальних комплексів на їхню созологічну цінність. Стійкість геосистем, 
кількісні показники стійкості та основні методи їх оцінювання. Типологія ландшафтних еко-
систем за їх стійкістю. Фрагментація ландшафтів. 

Тема 8. Ландшафтне планування та проектування природоохоронних територій. Спів-
відношення понять «природно-заповідні території», «території протекційної охорони», «тери-
торії збереження консерваційної охорони», «захищені території (protected area)», «особливо 
охоронювані території», «природно-заповідний фонд». Значення захищених територій у нада-
нні екосистемних послуг і збереженні культурних цінностей. Принципи визначення категорій 
захищених територій за IUCN-WCPA. Специфіка природно-заповідного фонду України. Розбу-
дова екологічних мереж. Ландшафтне обґрунтування меж територій ПЗФ. Ландшафтне про-
ектування ПЗФ. Созологічні аспекти ландшафтної політики, планування й управління. 

Таким чином, созологія ландшафту як навчальна дисципліна є необхідною для підготовки 
фахівців природоохоронних установ, основним завданням яких є збереження природної та 
культурної спадщини. 
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