
 

  
 

Освітньо-професійна програма Географія 

Тип компоненти ОПП ППО5, Обов’язкова 

Спеціальність 014 Середня Освіта 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова навчання українська 

 

Викладач курсу: 
Доцент, к. географ. н. Проскурняк Мирослав Михайлович 
Контактний телефон:+38 050-193-7274 
e-mall: m.proskurnyak@chnu.edu.ua / proskurniak@ukr.net 
Сторінка курсу в Moodle (Ландшафтознавство): 
https://moodle.chnu.edu.ua/enrol/index.php?id=1371 
Консультації: Онлайн-консультації: четвер 13.00 – 15.00 
Очні консультації: вівторок з 13.00 до 14.00 (4 корпус. ауд. 52) 

Чому варто пройти цей курс, яка його мета? 

Ландшафтознавство - базовий предмет для здобуття компетенцій, пов’язаних з цілісним 

просторовим сприйняттям, аналізом та оцінкою взаємодій ландшафтник компонентів і комплексів. 

Студент отримає базові знання про генезис, будову, властивості, а також про географічне поширення 

ландшафтів, роль в природі та суспільстві, шляхи і методи їх вивчення, охорони, раціонального 

використання й збереження. Мета – сформувати у студентів світоглядні, загальнонаукові та конкретні 

науково-рефлексивні знання про ландшафти, а також розвинути науково-методичні і прикладні навички 

їх вивчення для раціонального використання. Завдання –  закласти у студентів уявлення про 

нерозривну єдність всіх природних компонентів ландшафтної сфери Землі, знання про природні та 

антропогенні комплекси, наукові основи оптимізації взаємовідносин людини і природи, принципи і 

методи створення культурних ландшафтів, освоїти методику складання карт ландшафтних комплексів, 

знати принципи їх побудови і способи зображення. 
Компетенції, якими легко оволодіти у процесі проходження практики 

Студент знатиме: історію ландшафтознавства, 

основи теорії та методології науки; 

закономірності походження, просторової 

структури, функціонування і розвитку 

ландшафту; класифікацію і фізико-географічне 

районування ландшафтів Землі; наукові та 

прикладні напрями ландшафтознавства; 

Студент вмітиме: рефлексувати 

світоглядними, загальнонауковими і конкретно-

науковими знаннями про ландшафт, а також 

володіти навичками їх аналізу та синтезу з 

метою раціонального використання 

ландшафтів; складати карти ландшафтних 

комплексів і комплексний профіль території. 

mailto:m.proskurnyak@chnu.edu.ua


Скільки і як триває дисципліна? 

Семестр 
Кількість Розподіл годин за формами навчання 

кредитів годин лекцій лабораторних індивідуальних самостійних 

4 4.0 120 30 30 00 60 

 
Головні теми, що розглядаються в курсі та їх оцінка 

Модуль Теми 
Сума 
балів 

1.Теорія та 

методологія 

Тема 1. Ландшафтознавство як наука 

Тема 2. Історія розвитку ландшафтознавства 

Тема 3. Геокомпоненти та їх роль у формуванні ландшафтів 

Тема 4. Просторова структура ландшафту 

Тема 5. Класифікація ландшафтів 

Тема 6. Ландшафтознавче районування 

Тема 7. Основні ландшафтні регіони і типи ландшафтів України, їх 

вивчення в шкільному курсі фізичної географії 

Тема 8. Функціонування, динаміка, еволюція ландшафту 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2. Наукові та 

прикладні напрями 

Тема 9. Ландшафт як ціннісна категорія 

Тема 10. Сприйняття ландшафту 

Тема 11. Основні наукові напрями дослідження ландшафту 

Тема 12. Основні напрями практичного застосування 

ландшафтознавства  

4 

4 

6 

6 

3.Картографування 

та його 

застосування у 

шкільній програмі 

Тема 13. Ландшафтні карти: науковий зміст і функції 

Тема 14. Діагностичні ознаки ландшафту і його складових  

Тема 15. Методичні основи ландшафтознавчого картографування 

Тема 16. Навчальне ландшафтознавче картографування 

Тема 17. Експериментальне ландшафтознавче картографування 

3 

4 

4 

4 

5 

 
Польові практикуми ландшафтознавства: Карпатський, Подільський 

   
 

Співвідношення між оцінюванням методичного та практичного блоку складає 50% на 50% 
Система контролю та оцінювання 

Формами поточного контролю є 

усні (колоквіум) та письмові 

(тестування, творчі та практичні 

роботи) відповіді. Формами 

підсумкового контролю є іспит. 

Оцінювання здійснюється на 

основі стандартизованих тестових 

контрольних робіт, індивідуальних 

проектів, студентських презентацій 

з обов’язковим захистом звіту. 

Критерієм успішного проходження 

практики є досягнення мінімальних 

порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом 

навчання 

Шкала оцінювання 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкало. ECTS 

Оцінка 

(бали) 

Пояснення за 

розширеною шкалою 

Зараховано 

А (90-100) відмінно 

В (80-89) дуже добре 

С (70-79) добре 

D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незараховано 

FX (35-49) 

(незадовільно) 

З можливістю 

повторного складання 

F (1-34) 
(незадовільно) 

з обов’язковим 



повторним складанням 
 

 

 

Всі письмові роботи перевіряються на предмет запозичень. У разі виявлення 

академічної недоброчесності, зокрема, протиправне присвоєння текстів, 

висловлювань, думок, ідей або тверджень іншого автора та їх подання в якості 

власної оригінальної роботи, оцінка анулюється і студент втрачає можливість 

набрати відповідну кількість балів. 

 

Викладення курсу максимально насичене практичними технологіями, а предмет на 100% 

забезпечений необхідною методичною літературою 

 
Базові підручники: 

 

 

Гродзинський, М.Д. 

Ландшафтознавство: 

навчальний посібник / 

М.Д. Гродзинський, 

О.В. Савицька. – К.: 

ВПЦ: «Київський 

університет», 2008. 

 

Гуцуляк В.М. 

Ландшафтознавство: 

теорія і практика: 

навчальний посібник. 

– Чернівці: Рута, 2008. 

 


