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МЕТА КУРСУ: 

Формування знань про природне середовище як сукупність ландшафтних комплексів, які якісно відрізняються один від одного і являють 

собою цілісне і закономірне поєднання природних компонентів, що перебувають у складній взаємодії й взаємозалежності та утворюють 

єдину нерозривну систему. 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ: 

Результати навчання Компетентності 

Студент має знати: історію зародження і становлення вчення 

про географічний ландшафт; типологічну і регіональну 

класифікацію ландшафтів; концепцію просторової організації 

(вертикальної і горизонтальної структури) ландшафтів; закон 

нерівнозначності взаємодіючих природних компонентів-факторів, 

«ряд Солнцева»; зміст і структуру понять про функціонування, 

Спеціально-професійні і загальнопедагогічні компетентності. Студент 

демонструє здатність: називати суттєві ознаки основних етапів 

зародження і становлення вчення про ландшафт, оцінювати вклад 

українських і зарубіжних вчених у розробку вчення про ландшафт, 

надавати характеристику українських і зарубіжних наукових шкіл 

ландшафтознавства; розкривати і пояснювати закономірності просторової 
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динаміку і розвиток ландшафтів; методи дослідження і 

картографування ландшафтів; основні напрями загальнонаукових 

і прикладних ландшафтознавчих досліджень. 

Студент має вміти: називати основні етапи зародження і 

становлення вчення про ландшафт; висвітлювати вклад 

українських і зарубіжних вчених у розробку вчення про 

географічний ландшафт, характеризувати українські і зарубіжні 

наукові ландшафтознавчі школи; називати критерії і показники 

виділення типологічних і регіональних одиниць ландшафтного 

поділу території, розрізняти їх на карті ландшафтів України; 

називати природні компоненти, які утворюють вертикальну 

структуру ландшафту, і морфологічні одиниці, що формують 

горизонтальну структуру рівнинного і гірського ландшафту; 

наводити формулювання закону нерівнозначності природних 

компонентів-факторів; називати складові «ряду Солнцева» та їх 

ієрархічний порядок; давати визначення понять про 

функціонування, динаміку і розвиток ландшафтів; досліджувати 

та описувати ландшафтні комплекси різного морфологічного і 

таксономічного рангу за типовим планом; складати карти 

ландшафтних комплексів різного масштабу; пояснювати 

концептуальні засади і методику різних напрямів 

загальнонаукових ландшафтознавчих досліджень; виконувати 

оцінку сприятливості ландшафтів для різних форм господарської 

діяльності людини. 

диференцiацiї одиниць типологічної і регіональної класифікації 

ландшафтів, називати критерії і показники їх виділення, розкривати зміст і 

структуру карти ландшафтів України; наводити перелік і властивості 

природних компонентів, які утворюють вертикальну структуру 

ландшафту, а також морфологічних одиниць, які формують горизонтальну 

структуру ландшафту; наводити закон нерівнозначності взаємодіючих 

природних компонентів-факторів, які утворюють ландшафт, називати 

складові «ряду Солнцева», пояснювати порядок їх розташування; 

розкривати зміст і структуру понять «функціонування», «динаміка» і 

«розвиток ландшафтів», володіти методами їх дослідження; володіти 

методами дослідження та опису ландшафтних комплексів різного 

морфологічного і таксономічного рангу за типовим планом, складати 

карти ландшафтних комплексів різного масштабу; розкривати 

концептуальні засади і методику основних напрямів загальнонаукових 

ландшафтознавчих досліджень, надавати визначення понять «гірське 

ландшафтознавство», «аквальне ландшафтознавство» тощо; розкривати 

теоретичні засади сприятливості ландшафтів для різних форм 

господарської діяльності людини, володіти методикою їх оцінювання. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ДО ВИВЧЕННЯ: 

Базові знання з курсів «Загальне землезнавство», «Картографія з основами топографії», «Геологія», «Метеорологія і кліматологія», 

«Геоморфологія», «Гідрологія», «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства», «Географія рослин», що вивчаються на попередніх курсах. 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 

Лекційні, лабораторні і практичні заняття із застосуванням мультимедійної презентації. 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА ПОБУДОВА КУРСУ: 

Теми лекцій Теми лабораторних /практичних Самостійна робота Контроль знань 



Змістовий модуль І 

Тема 1. Поняття про 

ландшафт 
Тема 1. Поняття про ландшафт 

Тема 1. Опрацювання теми «Поняття про 

ландшафт» за конспектом лекції і 

рекомендованою літературою 
Поточний контроль: 

усне або письмове 

опитування; 

комп’ютерне 

тестування тощо. 

Модульна контрольна 

робота. 

Тема 2. Просторова 

організація ландшафтів 

Тема 2. Просторова організація 

ландшафтів 

Тема 2. Опрацювання теми «Просторова 

організація ландшафтів» за конспектом лекції і 

рекомендованою літературою 

Тема 3. Класифікація 

ландшафтів 
Тема 3. Класифікація ландшафтів 

Тема 3. Опрацювання теми «Класифікація 

ландшафтів» за конспектом лекції і 

рекомендованою літературою 

Тема 4. Функціонування, 

динаміка і розвиток 

ландшафтів 

Тема 4. Динаміка ландшафтів 

Тема 4. Опрацювання теми «Функціонування, 

динаміка і розвиток ландшафтів» за конспектом 

лекції і рекомендованою літературою 

Змістовий модуль ІІ 

Тема 5. Методи дослідження і 

картографування ландшафтів 

Тема 5. Дослідження і 

картографування  ландшафтних 

комплексів 

Тема 5. Дослідження рельєфу  ландшафтних 

комплексів 

Поточний контроль: 

усне або письмове 

опитування; 

комп’ютерне 

тестування тощо. 

Модульна контрольна 

робота. 

Тема 6. Дослідження геологічної будови 

ландшафтних комплексів 

Тема 7. Дослідження грунтів ландшафтних 

комплексів 

Тема 8. Дослідження рослинності ландшафтних 

комплексів 

Тема 9. Дослідження антропогенних змін 

ландшафтних комплексів 

Тема 10. Складання карти ландшафтних 

комплексів 

Тема 11. Складання легенди карти 

ландшафтних комплексів 

Тема 6. Загальнонаукові 

напрями дослідження 

ландшафтів 

Тема 6. Загальнонаукові 

дослідження ландшафтів 

Тема 12. Опрацювання теми «Загальнонаукові 

напрями дослідження ландшафтів» за 

конспектом лекції і рекомендованою 

літературою 

Тема 7. Прикладні 

дослідження ландшафтів 

Тема 7. Прикладні дослідження 

ландшафтів 

Тема 13. Опрацювання теми «Прикладні 

дослідження ландшафтів» за конспектом лекції 

і рекомендованою літературою 



ОЦІНЮВАННЯ: 

При підсумковому семестровому контролі у формі екзамену, підсумкова оцінка за опанування курсу визначається як сума результатів 

поточного та підсумкового оцінювання (екзамену). Максимальний загальний бал оцінювання складає 100 балів. Зокрема, за виконання завдань 

поточного контролю студент може набрати 0–60 балів, за виконання завдань підсумкового контрою (екзамену) – 0–40 балів. Результати 

поточної успішності враховуються, якщо студент набрав 35 і більше балів, в іншому разі, він не допускається до складання екзамену і має 

пройти повторне вивчення курсу. 
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Я.О.Мольчака, О.І.Бондара, В.Г.Чирки. Луцьк : Надстир’я, 1999. 264 с. 

18. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. Киев : Вища школа, 1988. 192 с. 



ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

Відвідування занять є обов’язковим. Пропущені за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, відрядження, міжнародне стажування 

тощо) заняття підлягають обов’язковому відпрацюванню згідно графіку консультацій викладача. Обов’язковою є присутність студента на 

модульному та підсумковому контролях. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин. 

Перескладання незадовільних оцінок заліку або екзамену здійснюється відповідно до Порядку ліквідації академічної заборгованості у НПУ 

імені М.П.Драгоманова. Запізнення на заняття не допускаються. Використання мобільних пристроїв допускається лише з дозволу викладача 

для вирішення навчальних завдань під час виконання лабораторних і практичних робіт. При виконанні письмових робіт студенти зобов’язані 

дотримуватися термінів, передбачених програмою навчального курсу. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів). Навчання ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ 

сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу. Порушеннями 

академічної доброчесності вважаються академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування (в т. ч. із використанням мобільних 

девайсів), обман. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої програми; відрахування із закладу освіти; позбавлення академічної стипендії. 

 

 


