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Силабус курсу “ Ландшафтне різноманіття ”2020-2021 навчального року 

 

Назва курсу “Ландшафтне різноманіття” 

Адреса викладання 

курсу 

Вул. Петра Дорошенка, 41, Львів, Львівська область, 79000 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, 

кафедра фізичної географії 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань:01Освіта/педагогіка 

Спеціальність: 014.07Середня освіта (Географія) 

Викладач курсу Буряник Олеся Олексіївна 

Контактна інформація 

викладачів 

olesya.buryanyk@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Онлайн у день проведення лекцій у команді «Ландшафтне різноманіття» 

на корпоративній платформі Університету MS Teams 

Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/ 

Інформація про курс Нормативний курс. Читається для магістрів1-го року заочної форми 

навчання 

Коротка анотація 

курсу 

Курс зосереджений на вивчення міжнародних і національних 

нормативних документів у сфері ландшафтного різноманіття та його 

охорони. 

Мета та цілі курсу Мета:. Курс передбачає ознайомлення з міжнародними і національними 

нормативними документами в галузі збереження біологічного і 

ландшафтного різноманіття, освоєння теоретичних і методичних основ 

дослідження ландшафтного різноманіття, вивчення різноманітності 

ландшафтів світу, України і Карпатського регіону. 

Завдання:. 1) вивчити зміст міжнародних конвенцій що стосуються 

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; 2) з’ясувати суть, 

роль і значення ландшафтного різноманіття; 3) освоїти методичні підходи до 

аналізу і оцінки ландшафтного різноманіття; 4) з’ясувати характерні риси 

ландшафтного різноманіття на глобальному, регіональному і локальному 

рівнях. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

Базова 

Домаранський А.О. Ландшафтне різноманіття: сутність, значення, 

метризація, збереження. - Кіровоград: ТОВ „ІМЕКС-ЛТД", 2006. - 146 с. 

Исаченко А.Г., Шляпников А.А. Природа мира: Ландшафты. – М.: 

Мысль, 1989. – 504 с. 

Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче 

дослідження. – Львів, 1999. – 286 с. 

Допоміжна 
Природа Украинской ССР. Ландшафты и фізико-географическое 

районирование / Маринич А.М., Пащенко В. М., Шищенко П,Г. – Киев: 

Наук. думка, 1985. – 224 с. 

Рутинський М. Метризація екологічних станів ландшафтних систем. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2002. – 239 с 
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Тривалість курсу 90 годин. 

Обсяг курсу 16годин аудиторних занять. З них: 

10 годин лекцій; 

6 годин практичних; 

74 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: суть, роль і значення ландшафтного різноманіття; конвенції і 

законодавчі акти України, що стосуються збереження ландшафтного 

різноманіття; теоретичні основи та методику дослідження ландшафтного 

різноманіття на локальному рівні; особливості різноманіття ландшафтів 

України і її Карпатського регіону. 

вміти: аналізувати ландшафтне різноманіття на загальнодержавному, 

регіональному і локальному рівнях на основі  використанням картографічного 

підходу за загальноприйнятими методиками. 

Ключові слова Ландшафтне різноманіття, природно територіальний комплекс, 

Українські Карпати 

Формат курсу Очний або дистанційний. Передбачає лекційні та практичні заняття у 

синхронному режимі для студентів зареєстрованих у команді 

Теми Тема 1. Міжнародна та національна стратегії збереження біологічного і 

ландшафтного різноманіття. 

Тема 2. Ландшафтне різноманіття. 

Тема 3. Методика аналізу і оцінки ландшафтного різноманіття  

(методика метризації ландшафтного різноманіття). 

Тема 4. Ландшафтне різноманіття Земної кулі та України. 

Тема 5. Ландшафтне різноманіття Українських Карпат. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із геології, 

геоморфології, кліматології, гідрології, ботаніки, ґрунтознавства, 

ландшафтознавства. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Основними формами навчання є лекційні презентації та практичні 

роботи. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу необхідно володіти такими програми як Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Протягом семестру студент може набрати 100 балів за виконання та 

захист практичних робіт і активність на лекціях. 

Питання до іспиту 1. Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року.  

2. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного  

різноманіття (Софія, 23 - 25 жовтня 1995 р).  

3. Європейська ландшафтна конвенція (Флоренція, 1998 р.).  

4.Регіональна Карпатська стратегія 

5.Основні напрями державної політики у галузі охорони довкілля. 

6.Використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 
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безпеки.  

7.Програма формування національної екомережі (1999 р.).  

8.Закон України «Про загальнодержавну програму формування 

національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки». 

9.Поняття ландшафту у фізичній географії (ландшафтознавстві) - 

загальне і регіональне трактування терміну ландшафт.  

10.Поняття ландшафту в інших науках і  суспільному житті: 

прирордничі, соціоприродничі, соціофункціональні і перцепційні 

інтерпретації терміну. 11.Поняття природного територіального 

комплексу (ландшафтного комплексу) та його характерні ознаки.  

12.Визначення ландшафтного різноманіття за М.Д.Гродзинським. 

13.Визначення ландшафтного різноманіття за В.Т.Гриневецьким.  

14.Основні напрямки дослідження ландшафтного різноманіття як 

множинності ПТК.  

15.Напрямки дослідження ландшафтного різноманіття як специфічного 

просторово-часового поєднання ПТК. 

16.Структурно-часові показники ландшафтного різноманіття: 

таксономічне різноманіття.  

17.Функціонально-часові показники ландшафтного різноманіття: 

функціональне різноманіття.  

18.Паспортизація даних метизації ландшафтного різноманіття. 

19.Показники типологічного і хорологічного ландшафтних різноманіття. 

20.Критерії систематики ландшафтів світу.  

21.Фізико-географічне районування материків.  

22.Класифікація ландшафтів світу.  

23.Критерії систематики ландшафтів України.  

24.Фізико-географічне районування України.  

25.Класифікація ландшафтів України. 

26.Критерії систематики ландшафтів Українських Карпат.  

27.Класифікація ландшафтів Українських Карпат.  

28.Фізико-географічне районування Українських Карпат. 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після 

завершенню курсу. 

 


