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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета . 
Розкрити методологічні засади ландшафтного планування, визначити 

принципи та методи ландшафтного планування, навчити студентів методик 
ландшафтного планування, закласти знання про ландшафтне планування як 
форму організації ландшафтного простору. 

 
Завдання  

• дати уявлення про цілі ландшафтного планування як складової частини 
регіональної політики і регіонального розвитку;  

• ознайомити з теорією та методологією ландшафтного планування;  
• ознайомити з вітчизняним і зарубіжним досвідом ландшафтного 

планування;  
• навчити прийомам і методам ландшафтного планування та проектування;  
• ознайомити з нормативно-правовим забезпеченням ландшафтного 

планування, нормами і стандартами стану ландшафтів та їхніх 
компонентів;  

• навчити комп'ютерним технологіям ландшафтного планування на основі 
ГІС технологій;  

• дати уявлення про основні інженерно-географічні і біотехнічні заходи 
щодо реалізації ландшафтного планування;  

• навчити складати ландшафтні плани різних масштабів.  

 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати:  

• теоретичні основи ландшафтного планування; 
• нормативно-правову основу ландшафтного планування;  
• основні соціально-економічні функції ландшафту в їх просторово-часові 

інтерпретації;  
• основні інженерно-географічні та інженерно-біологічні заходи з 

реалізації ландшафтного плану;  
• співвідношення ландшафтної екології і ландшафтного планування. 

вміти: 
• визначити об'єкт ландшафтного планування, його ієрархічний рівень; 
• володіти методами і методологією ландшафтного планування;  
• володіти сучасними комп'ютерними технологіями (зокрема ГІС 

технологіями);  
•  скласти ландшафтний план або інший документ, що завершує 

ландшафтне планування;  

 
 
 
 
 
 



2. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Вступ до ландшафтного планування. 
Цілі і завдання дисципліни, структура. Основні визначення та поняття. 
Ландшафтна екологія,  та ландшафтне планування, меліорація ландшафтів. 
Співвідношення територіального планування і проектування, землеустрою та 
екологічної експертизи. Ландшафтна архітектура, естетика і дизайн ландшафту. 
Адаптивне і конструктивне природокористування. Рівні ландшафтного 
планування. Ландшафтне планування та сталий розвиток. Європейська 
ландшафтна конвенція. Ландшафтна та регіональна політика. Історія 
становлення та розвитку напряму в Україні і за кордоном. Районне планування, 
територіальні комплексні схеми охорони природи. Рекультивація земель, 
порушених виробництвом. 
 
Тема 2 Науково-методичні принципи ландшафтного планування. 
Взаємообумовленість компонентів ландшафту. Ієрархічні рівні природних 
територіальних комплексів (геосистем). Просторова фізико-географічна 
(ландшафтна) диференціація на локальному, регіональному та планетарному 
рівнях. Антропогенний, техногенний і культурний ландшафт. Геоекологічна 
концепція культурного ландшафту. 
Геоекологічні принципи проектування та охорони природи.  Принципи 
екологічної безпеки населення та врахування його інтересів, історичності, 
обмеження, системності та комплексності, оптимізації, превентивності, 
регіональність. Принципи управління. Випереджаючий і оперативне 
управління.  
 
Тема 3 Структура ландшафтного плану та етапи його складання 
Організація ландшафтно-планувальних робіт. Принципи та умови сумісності та 
рівні компетенції.  
Дрібномасштабні ландшафтний план (масштаб 1: 200 000), рівень районного 
планування.  
Структура ландшафтного плану.  
Основа ландшафтного планування - ландшафтний блок. Етап інвентаризації та 
оцінки сучасної ситуації. Аналіз дрібномасштабних ландшафтних карт, карт 
змінних станів ландшафтів (антропогенних і техногенних модифікацій), 
космічної інформації.  
Господарський блок. Типи та види, інтенсивність використання ландшафтів 
(землекористування, лісокористування, водокористування, розселення, 
рекреація, використання природних ресурсів ландшафтів та їх альтернативи, 
конфлікти природокористування).  
Великомасштабний ландшафтний план (1:10 000 - 1:25 000), рівень 
генерального плану міста. Структура ландшафтного плану. Об'єкт 
ландшафтного планування міських ландшафтів. Каркас міських ландшафтів. 
Функціональне зонування міста. Ландшафтно-екологічний та містобудівний 
каркаси. Ландшафтне планування міських ландшафтів. Ландшафтна 
архітектура, естетика і ландшафтний дизайн. 
Екологічний блок. Екологічна оцінка ландшафтів, екологічних обмежень 
використання ландшафтів. Етап прогнозування. Прогнозування зміни стану 
ландшафтів в часі при збереженні інтенсивності сучасного використання, 
перспектив розвитку.  



Розробка цілей і концепцій ландшафтного планування з урахуванням еволюції, 
сучасного стану і перспектив розвитку ландшафтів.  
 
Тема 4 Інформаційна база ландшафтного планування. 
Цільові установки і завдання конкретного плану. ГІС у ландшафтному 
плануванні, її структура. Принципи побудови карт. Основні джерела 
інформації: картографічна інформація на основі топографічних і тематичних 
карт; дистанційна аеро-і космічна інформація; інформація польових обстежень з 
інструментальною прив'язкою; літературна, фондова, архівна та інші види 
інформації. Інженерно-географічні, інженерно-геологічні вишукування і 
дослідження на різних стадіях ландшафтного планування. Специфіка 
інженерно-екологічних вишукувань для обгрунтування містобудівної 
документації.  
 
Тема  5 Галузеве та інтегральне ландшафтне планування.  
Містобудування; лісове, сільське і водне господарство; території природно-
заповідного фонду (ПЗФ) тощо.  
Ландшафтне планування та проектування природоохоронних територій. 
Ландшафтне обгрунтування меж територій ПЗФ. Ландшафтне проектування 
ПЗФ. Національна екомережа України  природні та біосферні заповідники, 
біосферні резервати, національні парки, природні заказники, пам'ятки природи, 
дендрологічні парки та ботанічні сади, лікувально-оздоровчі місцевості та 
курорти.  
Регіональна (обласна) система природоохоронних територій: природні парки, 
регіональні ландшафтніпарки, пам'ятки природи, території традиційного 
природокористування, ботанічні сади, сакральні  об'єкти, резервні території. 
Ландшафтно- екологічний каркас адміністративного району, адміністративної 
області. Досвід ландшафтного планування (обгрунтування регіональної 
екомережі Львівської області). 
Регіональна (зональна) специфіка ландшафтного планування. Ландшафтне 
планування в Карпатах, Поділлі і Поліссі. 
 
Тема  6 Ландшафтне планування, УВД та екологічна експертиза. 
Взаємозв'язок ландшафтного планування, оцінки впливу на навколишнє 
середовище та екологічної експертизи. Положення про порядок проведення 
державної екологічної експертизи. Склад проектної документації, що 
представляється на експертизу. Громадські слухання проектів ландшафтного 
планування та громадська експертиза.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Структура навчальної дисципліни 
Назви 

змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Ландшафтне планування. 
Тема 1.  
Вступ до 
ландшафтного 
планування 
 

2 2           

Тема 2.  
.Науково-
методичні 
принципи 
ландшафтного 
планування. 

2 2           

Тема 3 
Структура 
ландшафтного 
плану та 
етапи його 
складання.  

8 4 4          

Тема 4 
Інформаційна 
база 
ландшафтного 
планування.  

8 4 4          

Тема  5 
Галузеве та 
інтегральне 
ландшафтне 
планування. 

6 4 2          

Тема  6 
Ландшафтне 
планування, 
ОВНС та 
екологічна 
експертиза 

2 2           

Разом – зм. 
модуль1 

28 18 10          

Усього 
годин  

28            

 
 



5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Оцінка впливу на навколишнє середовище конкретного об’єкта 2 
2   
...   

 
                                                                                                              

 
6. Теми практичних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Розробка програми наукового дослідження для цілей 
ландшафтного планування.  

2 

2 Складання ландшафтного плану вибраної території 4 
... Методи ГІС-технологій на базі ландшафтної карти.  4 

 
                                                                                                              

7. Самостійна  робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Ознайомлення з літературними даними прикладів розробки 
ландшафтних планів містобудування. 

6 

2 Оцінка екологічного обгрунтування генерального плану міста 
Львова. 

6 

3 Оцінка  специфіки ландшафтного планування місця проживання 
студента. 

6 

 Разом  18 
 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 100 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Т1 - Зміст основних визначень та понять ландшафтного плануванняї. . Т2 
– Історія становлення та розвитку ландшафтного планування в Україні і за 
кордоном. Ландшафтна та регіональна політика. . Т3 – Зміст ландшафтних та 
геоекологічних принципів проектування та охорони природи. . Т4 -. Зміст 
геоекологічної концепції культурного ландшафту. Т5 –  Організація 
ландшафтно-планувальних робіт.. Т6 – Масштаби і структурні блоки 
ландшафтного планування. Т 7 – .Методика ландшафтного планування. Т8 – 
Ландшафтне картування як основа ландшафтного планування. Т9 – Зміст та 
структура галузевого ландшафтного планування.. Т10 – Особливості розробки 
УВД при ландшафтному плануванні. 
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