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1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Дистанційні методи 
геоекологічних досліджень”)

Характеристика навчальної 
дисципліниНайменування 

показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень денна форма 

навчання
заочна форма 

навчання

Кількість кредитів,  – 
Галузь знань

географія
(шифр, назва)

Нормативна
(за вибором студента)

Модулів – 1
Напрям

географія
(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1 5-й 3-й
Курсова робота Семестр

9-й 5-й
Загальна кількість годин - 

Спеціальність 
(професійне 

спрямування)
Лекції

18 год. 10 год.
Практичні, семінарські
6 год. 4 год.

Лабораторні
год.  год.
Самостійна робота
18 28

ІНДЗ: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента - 2

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: бакалавр

Вид контролю: залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить:

для денної форми навчання – 28:18
для заочної форми навчання – 14-28



2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета:
Розкрити методологічні засади прикладного ландшафтознавства, визначити принципи та 
методи прикладних ландшафтних досліджень, навчити студентів методик оцінки 
ландшафту, закласти знання про ландшафтне планування як форму організації 
ландшафтного простору.

Завдання:
 дати уявлення про цілі прикладного ландшафтознавства як складової частини 

регіональної політики і регіонального розвитку; 
 ознайомити з теорією та методологією прикладного ландшафтознавства;
 ознайомити з вітчизняним і зарубіжним досвідом використання ландшафтознавства для 
прикладних цілей; 
 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 оцінки ландшафту; 
 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 прикладного ландшафтознавства;
 нормативно-правову основу ландшафтного планування; 
 основні соціально-економічні функції ландшафту в їх просторово-часової 
інтерпретації; 
 основні інженерно-географічні та інженерно-біологічні заходи з оптимізації 
ландшафтного простору; 
 співвідношення ландшафтної екології і конструктивного і прикладного 
ландшафтознавства.
вміти:
 визначити об'єкт прикладних ландшафтних досліджень, його ієрархічний рівень;
 володіти методами і методологією оцінки ландшафтів для різних галузей господарства; 
 володіти сучасними комп'ютерними технологіями (зокрема ГІС технологіями); 
  скласти ландшафтний план або інший документ, що завершує  оцінку ландшафту; 

3.Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. 
Тема 1. Вступ до прикладного ландшафтознавства

Цілі і завдання дисципліни, структура. Основні визначення та поняття. Прикладне 
ландшафтознавство, конструктивна географія, ландшафтна екологія, ландшафтне 
планування, меліорація ландшафтів. Місце прикладного ландшафтознавства в системі 
географічних наук. Адаптивне і конструктивне природокористування. Ресурси 
ландшафту. Прикладне ландшафтознавство та сталий розвиток. Ландшафтна та 
регіональна політика. Історія становлення та розвитку прикладного ландшафтознавства в 
Україні і за кордоном. Районне планування, територіальні комплексні схеми охорони 
природи. Рекультивація земель, порушених виробництвом, меліорації..



Тема 2. Принципи і методи ландшафтного аналізу у проектуванні.
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. Антропогенні ландшафти та антропогенні модифікації природних 
ландшафтів
Поняття про природні та антропогенні фактории у функціонуванні ландшафтних систем. 
Поняття про інваріантні властивості ландшафтних систем. Антропогенні модифікації 
ландшафтних систем – як організаційно природні об’єкти. Прямі та опосередковані 
антропогенні модифікації природних систем. Види антропогенних модифікацій. Ієрархія 
взаємозв’язків та наслідки їх антропогенної модифікації. Види еластичності в 
ландшафтних системах. Співвідношення еластичності з антропогенними модифікаціями 
ПТК. Гармонізація – як основна мета еволюційного розвитку ландшафтної сфери. Види 
гармонізації.

Тема 4. Ландшафтні дослідження для цілей містобудування.
Вибір цілей і завдань. Фізико-географічні фактори впливу у містободуванні. 
Функціональне зонування міста. Ландшафтно-екологічний та містобудівний каркаси. 
Ландшафтне планування міських ландшафтів. Ландшафтна архітектура, естетика і 
ландшафтний дизайн. ОВНС у містобудівельних проектах.

Тема 5. Ландшафтні дослідження для цілей сльського господарства.
ПТК і агроландшафтні системи. Конфігурації агроландшафтних систем. Особливост 
функціонування та динаміки агроландшафтних систем. Основні принципи контурного 
землекористування. Основні види і класифікація селітебних навантажень на ландшафтні системи. 
Прояв механізмів додатніх і від’ємних зворотніх зв’язків у селітебно навантажених ландшафтних 
комплексах. Їх диференціація за видами селітебного навантаження.

Тема 6. Ландшафтні дослідження для пошуків та експлуатації родовищ корисних 
копалин.
Актуальність розробки  заходів з оптимізації структури ландшафтів при гірничо-видобувному 
втручанні у функціонування територіальних систем.Типи гірничо-видобувного використання 
ландшафтних систем. Відновлення системних взаємозв’язків на місці повністю знищених 
ландшафтних комплексів. Меліорація антропогенно модифікованих природних територіальних 
систем. Гірничотехнічна рекультивація. 

Тема 7. Ландшафтні дослідження для будівництва та експлуатації транспортних 
мереж.
Види транспортних навантажень на природні територіальні системи. Ландшафтні дослідження  
автомобільних транспортних мереж. Ландшафтні дослідження залізничних транспортних мереж. 
Ландшафтні дослідження трубопровідних та енергетичних мереж. 

Тема 8. Ландшафтне планування та проектування природоохоронних територій. 
Ландшафтне обгрунтування меж територій ПЗФ. Ландшафтне проектування ПЗФ. 
Національна екомережа України державні природні 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 
ландшафтні парки, пам'ятки природи, території традиційного природокористування, 
ботанічні сади, сакральні  об'єкти, резервні території. 

Тема  9. Галузеве та інтегральне ландшафтне планування.  
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 10. Оцінка впливу на наколишнє середовище (ОВНС)

4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин

Денна форма Заочна форма
у тому числі у тому числі

Назви змістових 
модулів і тем

Усього 
л п лаб інд ср

Усього 
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 
прикладного 
ландшафтознавства.

4 2 2 4 2 2

Тема 2. Принципи і 
методи 
ландшафтного 
аналізу у 
проектуванні.

4 2 2 4 2 2

Тема 3. 
Антропогенні 
ландшафти та 
антропогенні 
модифікації 
природних 
ландшафтів.

8 2 4 2 4 2 2

Тема 4. Ландшафтні 
дослідження для 
цілей 
містобудування.

4 2 2 4 4

Тема 5. Ландшафтні 
дослідження для 
цілей сільського 
господарства.

6 2 2 2 4 4

Тема 6. Ландшафтні 
дослідження для 
пошуків та 
експлуатації 

6 2 2 4 4



родовищ корисних 
копалин.

Тема 7. Ландшафтні 
дослідження для 
будівництва та 
експлуатації 
транспортних 
мереж.

6 2 2 2 4 4

Тема 8. Ландшафтне 
планування та 
проектування 
природоохоронних 
територій. 

4 2 2 4 2 2

Тема  9 Галузеве та 
інтегральне 
ландшафтне 
планування.  

4 2 2 4 2 2

2
Разом – зм. модуль1 42 18 6 18 36 10 28

Усього годин 
42 18 6 18 36 10 28

                                                                                                             
5. Теми практичних  занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Розробка програми наукового дослідження для практичних цілей. 2
2 Складання ландшафтного плану вибраної території. 2
... Методи ГІС-технологій на базі ландшафтної карти. 2

                                                                                                            

6. Самостійна  робота
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Прикладне ландшафтознавство та сталий розвиток. 2
2 Просторова фізико-географічна (ландшафтна) диференціація на 

локальному, регіональному та планетарному рівнях. 
2

3 Антропогенні модифікації ландшафтних систем – як 
організаційно природні об’єкти. 

2

4 Ландшафтне планування міських ландшафтів. 4
5 Основні принципи контурного землекористування. 4
6 Актуальність розробки  заходів з оптимізації структури ландшафтів при 

гірничо-видобувному втручанні у функціонування територіальних 
систем.

4

7 Види транспортних навантажень на природні територіальні системи. 4
8 Проектування національної екомережі України. 4
19 Регіональна  специфіка прикладних ландшафтних досліджень. 2

Разом 28



9. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №1

Сума

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

100

Т1 – Зміст основних визначень та понять прикладного ландшафтознавства. Т2 – Принципи 
і методи ландшафтного аналізу у проектуванні. Т3 – Геоекологічна концепція культурного 
ландшафту. Т4 – Антропогенні ландшафти та антропогенні модифікації природних 
ландшафтів.  Т5 – Ландшафтні дослідження для цілей містобудування.  Т6 –  Ландшафтні 
дослідження для цілей сільського господарства. Т7 – Ландшафтні дослідження для 
пошуків та експлуатації родовищ корисних копалин. Т8 – Ландшафтні дослідження для 
будівництва та експлуатації транспортних мереж. Т9 – Ландшафтне планування та 
проектування природоохоронних територій.  Т10 – Галузеве та інтегральне ландшафтне 
планування.
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