
 

 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Ландшафтознавство в землеустрої 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Заболотня Тамара Миколаївна, Сауляк Наталія Миколаївна, 

викладачі Класичного фахового коледжу Сумського 

державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів протягом 5-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг навчальної дисципліни становить 3,0 кредити ЄКТС,  

90  годин, з яких 32 години становить контактна робота з 

викладачем (20 годин лекцій, 8 годин практичних занять, 4 

години семінарських занять), 58 годин становить самостійна 

робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової підготовки 

за освітньою програмою 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Вступ до спеціальності (зі змістовим 

модулем: історія земельних відносин)», «Основи 

ґрунтознавства та геології» 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Землевпорядне 

проєктування» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є отримання студентами теоретичних і практичних навичок ландшафтно-

екологічних підходів при проектуванні антропогенних сільськогосподарських ландшафтів і 

вирішенні питань з організації раціонального використання і управління земельними 

ресурсами.  

 

 

 

 



 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА 

Тема 1. Проблеми охорони навколишнього середовища і пошук шляхів їх рішення  

Взаємодія людини з навколишнім природним середовищем на різних етапах свого розвитку. 

Сучасні масштаби, характер та наслідки взаємодії суспільства та природи. Суть сучасних 

проблем на загальнопланетарному (глобальному), національному, регіональному та 

локальному рівнях. Пошук шляхів рішення проблем охорони навколишнього середовища в 

останні десятиріччя та досягнуті результати. Об’єктивна необхідність екологізації 

природокористування в усіх сферах людської діяльності.  

Тема 2. Поняття про ландшафтознавство як про науку, її зв’язок з іншими науками 

Поняття про географічну оболонку Землі. Головні властивості географічної оболонки, що 

обособлюють її від інших оболонок (сфер) Землі. Поняття про ландшафтну сферу та її 

структурні частини. Поняття ландшафтознавства як науки. Об’єкт, предмет вивчення 

ландшафтознавства. Зміст та завдання ландшафтознавства. Поняття екології як науки. Об’єкт, 

предмет вивчення екології, її зміст та завдання. Взаємозв’язок ландшафтознавства та екології, 

їх зв’язок з іншими науками, з теорією та практикою землевпорядкування.  

Тема 3. Головні ландшафтоутворюючі фактори 

Поняття ландшафту. Природні компоненти та фактори ландшафтоутворення: рельєф і 

геологічна будова, кліматичні умови, ґрунти, рослинний та тваринний світ, антропогенна 

діяльність. Поняття про рельєф як компонент ландшафту. Ендогенні та екзогенні 

рельєфоутворюючі процеси. Головні типи, форми рельєфу земної поверхні. Морфометричні 

характеристики рельєфу. Поняття про атмосферу як компонент ландшафту. Головні 

характеристики атмосфери. Поняття клімату, погоди. Роль атмосфери в утворенні ландшафту. 

Гідросфера як компонент ландшафтної сфери та ландшафтоутворюючий фактор. Найважливіші 

властивості природних поверхневих та підземних вод. Ґрунти як компонент ландшафту. 

Головні характеристики ґрунтового покриття та його родючість. Рослинність та його рослинні 

сукупності (фітоценози) як компонент ландшафту. Культурна рослинність. Екологічні умови 

розвитку рослинності та її роль в формуванні ландшафту.  

Тема 4. Властивості  ландшафтної сфери. Класифікація ландшафтів 

Суть цілісності ландшафтної сфери. Вертикальний та горизонтальний типи взаємозв’язків між 

компонентами ландшафтної сфери та її структурними частинами – природно-територіальними 

комплексами різного таксономічного рангу. Класифікація природних ландшафтів. 

Антропогенні ландшафти та їх класифікація. Антропогенні сільськогосподарські ландшафти, 

їх класифікація та особливості формування. Поняття «культурний ландшафт» та головні 

напрямки його формування. 

Змістовий модуль 2.  

ОБЛІК ЛАНДШАФТНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ТЕРИТОРІЇ ПРИ ЗЕМЛЕУСТРОЇ 

Тема 5. Ландшафтна неоднорідність земельного фонду  

Ландшафтно-екологічний аспект характеристики земельного фонду. Комплексне природне 

районування земельного фонду. Одиниці та критерії природного районування. Морфологічні 

частини ландшафту та одиниці ландшафтознавства. Природно-сільськогосподарське 

районування території України. Одиниці та критерії природно-сільськогосподарського 

районування. Використання матеріалів природно-сільськогосподарського районування для 

цілей землевпорядкування та земельного кадастру.  

Тема 6. Врахування ландшафтних умов при землевпорядкуванні  

Покомпонентна оцінка ландшафту для цілей землевпорядкування. Кліматичні, 

геоморфологічні (рельєфні), гідрогеологічні, ґрунтові, геоботанічні ландшафтні умови. Головні 

показники, які характеризують ландшафтні умови в розрізі окремих компонентів. Явища та 

процеси в ландшафтах, несприятливі для сільського господарства. Поняття ландшафтно-

екологічної (компонентної та територіальної) рівноваги. Вплив трансформації угідь на 

ландшафтно-екологічну рівновагу. Деградація ґрунтів та головні напрямки її прояву. 



 

Відчуження і виключення ґрунтів із діючих екосистем як порушення ландшафтно-екологічної 

рівноваги. Поняття охорони земель і охорони ґрунтового покриву. Законодавство України щодо 

охорони земель і ґрунтового покриву. Екологічний і соціально-економічний аспекти охорони 

земель і ґрунтового покриву. Роль землевпорядкування в запобіганні та усуненні наслідків 

прояву деградації ґрунтів, а також формування стійких агроландшафтів.  

Контурно-меліоративна організація території (КМОТ) як просторова основа створення 

культурного сільськогосподарського ландшафту. Головні напрямки охорони та відтворення 

ландшафтних комплексів. Заповідники, заказники, природні парки.  

Тема 7. Еколого-економічний аспект природокористування  

Поняття «раціонального природокористування». Інтенсифікація сільськогосподарського 

виробництва як посилення антропогенного впливу на навколишнє природне середовище. 

Екологічно несприятливі наслідки меліорації земель, хімізації і механізації 

сільськогосподарського виробництва. Екологічні проблеми створення і функціонування 

великих тваринницьких комплексів та ферм. Проблеми виробництва екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції. Головні концепції і різновидності альтернативного 

землеробства. Економічні проблеми широкомасштабного використання альтернативного 

землеробства. Моніторинг навколишнього середовища: поняття, призначення, види. 

Екологічна експертиза: поняття, призначення, види. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. 

Знати проблеми охорони навколишнього середовища і пошук шляхів їх рішення. 

Володіти поняттям про ландшафтознавство як про науку, її зв’язок з іншими 

науками. Називати головні ландшафтоутворюючі фактори. Знати властивості  

ландшафтної сфери та класифікацію ландшафтів. Володіти поняттям «культурний 

ландшафт» та знати головні напрямки його формування. 

РН 2. 

Володіти ландшафтно-екологічний аспект характеристики земельного фонду. 

Знати природно-сільськогосподарське районування території України та одиниці та 

критерії природно-сільськогосподарського районування. Вміти використовувати 

матеріали природно-сільськогосподарського районування для цілей 

землевпорядкування та земельного кадастру.  

РН 3. 

Володіти врахуванням ландшафтних умов при землевпорядкуванні. Знати головні 

показники, які характеризують ландшафтні умови в розрізі окремих компонентів та  

явища і процеси в ландшафтах, несприятливі для сільського господарства. Знати 

законодавство України щодо охорони земель і ґрунтового покриву. Вміти 

визначати роль землевпорядкування в запобіганні та усуненні наслідків прояву 

деградації ґрунтів, а також формування стійких агроландшафтів. Знати  еколого-

економічний аспект природокористування. Володіти способами моніторингу 

навколишнього середовища та поняттями  екологічна експертизи. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 12. Розуміти взаємний вплив природніх факторів та результатів діяльності людини на 

ґрунти, природні та сільськогосподарські ландшафти. 

ПРН 19. Застосовувати знання з ландшафтно-екологічних підходів при проєктуванні 

сільськогосподарських ландшафтів  і питань  у галузі сільськогосподарського 

виробництва, пов'язаних з вирощуванням сільськогосподарських культур. 



 

ПРН 20. Використовувати основи виробництва сільськогосподарської продукції у процесі 

розв’язання спеціалізованих завдань землевпорядкування, розуміти біологічні, 

екологічні та агротехнічні аспектів вирощування сільськогосподарських культур, 

закономірності їх росту та розвитку, вимоги до факторів зовнішнього середовищ. 

ПРН 25. Використовувати знання в сфері законодавчого та організаційного забезпечення 

контролю за використанням і охороною земель та їх моніторингу, розуміти суть 

роботи та ведення документації державного інспектора з охорони земель, готувати 

та обґрунтувати, згідно законодавства та діючих методик звіт про нормативну і 

експертну оцінку земельних ділянок різного цільового призначення 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА 

Тема 1. Проблеми охорони навколишнього середовища і пошук шляхів їх рішення  

Л 1. Взаємодія людини з навколишнім природним середовищем на різних етапах свого 

розвитку. Сучасні масштаби, характер та наслідки взаємодії суспільства та природи. 

Суть сучасних проблем на загальнопланетарному (глобальному), національному, 

регіональному та локальному рівнях. Пошук шляхів рішення проблем охорони 

навколишнього середовища в останні десятиріччя та досягнуті результати. 

Об’єктивна необхідність екологізації природокористування в усіх сферах людської 

діяльності.  

Тема 2. Поняття про ландшафтознавство як про науку, її зв’язок з іншими науками 

Л 2. Поняття про географічну оболонку Землі. Головні властивості географічної оболонки, 

що обособлюють її від інших оболонок (сфер) Землі. Поняття про ландшафтну сферу 

та її структурні частини. Поняття ландшафтознавства як науки. Об’єкт, предмет 

вивчення ландшафтознавства. Зміст та завдання ландшафтознавства. Поняття екології 

як науки. Об’єкт, предмет вивчення екології, її зміст та завдання. Взаємозв’язок 

ландшафтознавства та екології, їх зв’язок з іншими науками, з теорією та практикою 

землевпорядкування.  

Тема 3. Головні ландшафтоутворюючі фактори 

Л 3. Поняття ландшафту. Природні компоненти та фактори ландшафтоутворення: рельєф 

і геологічна будова, кліматичні умови, ґрунти, рослинний та тваринний світ, 

антропогенна діяльність. Поняття про рельєф як компонент ландшафту. Ендогенні та 

екзогенні рельєфоутворюючі процеси. Головні типи, форми рельєфу земної поверхні. 

Морфометричні характеристики рельєфу. Поняття про атмосферу як компонент 

ландшафту. Головні характеристики атмосфери. Поняття клімату, погоди. Роль 

атмосфери в утворенні ландшафту. 

Л 4. Гідросфера як компонент ландшафтної сфери та ландшафтоутворюючий фактор. 

Найважливіші властивості природних поверхневих та підземних вод. Ґрунти як 

компонент ландшафту. Головні характеристики ґрунтового покриття та його 

родючість. Рослинність та його рослинні сукупності (фітоценози) як компонент 

ландшафту. Культурна рослинність. Екологічні умови розвитку рослинності та її роль 

в формуванні ландшафту.  

ПЗ 1. Визначення основних показників рельєфу. Виявлення на плані основних (типових) 

форм рельєфу. 



 

ПЗ 2. Визначення характерних ліній рельєфу і площі водозбору. 

ПЗ 3. Визначення експозицій схилів, середніх ухилів місцевості і робочих ухилів. 

ПЗ 4. Визначення зон схилів різної крутості. Типологічна характеристика схилів. 

Тема 4. Властивості  ландшафтної сфери. Класифікація ландшафтів 

Л 5. Суть цілісності ландшафтної сфери. Вертикальний та горизонтальний типи 

взаємозв’язків між компонентами ландшафтної сфери та її структурними частинами 

– природно-територіальними комплексами різного таксономічного рангу. 

Класифікація природних ландшафтів. Антропогенні ландшафти та їх класифікація. 

Антропогенні сільськогосподарські ландшафти, їх класифікація та особливості 

формування. Поняття «культурний ландшафт» та головні напрямки його формування. 

Змістовий модуль 2.  

ОБЛІК ЛАНДШАФТНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ТЕРИТОРІЇ ПРИ ЗЕМЛЕУСТРОЇ 

Тема 5. Ландшафтна неоднорідність земельного фонду 

Л 6. Ландшафтно-екологічний аспект характеристики земельного фонду. Комплексне 

природне районування земельного фонду. Одиниці та критерії природного 

районування. Морфологічні частини ландшафту та одиниці ландшафтознавства. 

Природно-сільськогосподарське районування території України. Одиниці та критерії 

природно-сільськогосподарського районування. Використання матеріалів природно-

сільськогосподарського районування для цілей землевпорядкування та земельного 

кадастру.  

Тема 6. Врахування ландшафтних умов при землевпорядкуванні   

Л 7. Покомпонентна оцінка ландшафту для цілей землевпорядкування. Кліматичні, 

геоморфологічні (рельєфні), гідрогеологічні, ґрунтові, геоботанічні ландшафтні 

умови. Головні показники, які характеризують ландшафтні умови в розрізі окремих 

компонентів. Явища та процеси в ландшафтах, несприятливі для сільського 

господарства. Поняття ландшафтно-екологічної (компонентної та територіальної) 

рівноваги. Вплив трансформації угідь на ландшафтно-екологічну рівновагу. 

Деградація ґрунтів та головні напрямки її прояву. Відчуження і виключення ґрунтів із 

діючих екосистем як порушення ландшафтно-екологічної рівноваги. Поняття 

охорони земель і охорони ґрунтового покриву. Законодавство України щодо охорони 

земель і ґрунтового покриву. Екологічний і соціально-економічний аспекти охорони 

земель і ґрунтового покриву. Роль землевпорядкування в запобіганні та усуненні 

наслідків прояву деградації ґрунтів, а також формування стійких агроландшафтів.  

Л 8. Контурно-меліоративна організація території (КМОТ) як просторова основа 

створення культурного сільськогосподарського ландшафту. Головні напрямки 

охорони та відтворення ландшафтних комплексів. Заповідники, заказники, природні 

парки.  

СЗ 1. Оцінка ґрунтозахисної ефективності сівозмін. 

СЗ 2. Оцінювання впливу складу угідь на екологічну стабільність агроландшафту. 

Тема 7. Еколого-економічний аспект природокористування  

Л 9. Поняття «раціонального природокористування». Інтенсифікація 

сільськогосподарського виробництва як посилення антропогенного впливу на 

навколишнє природне середовище. Екологічно несприятливі наслідки меліорації 



 

земель, хімізації і механізації сільськогосподарського виробництва. Екологічні 

проблеми створення і функціонування великих тваринницьких комплексів та ферм. 

Проблеми виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції. Головні 

концепції і різновидності альтернативного землеробства. Економічні проблеми 

широкомасштабного використання альтернативного землеробства. 

Л 10. Моніторинг навколишнього середовища: поняття, призначення, види. Екологічна 

експертиза: поняття, призначення, види. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до обговорення та/або опитування. 

НД 3. Виконання практичних завдань. 

НД 4. Підготовка до тестування. 

НД 5. Аналіз власної навчальної діяльності (рефлексія). 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. 
Акроматичні словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, інструктаж, робота з 

електронним навчальним контентом. 

МН 2. Наочні методи навчання: ілюстрування, самостійне спостереження. 

МН 4. Пояснювальний метод викладання і репродуктивний метод учіння. 

МН 5. 
Інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний метод 

учіння. 

МН 6. Аналіз історій і ситуацій. 

МН 7. Flipped learning/ перевернуте навчання. 

МН 8. Мобільне навчання (m-learning). 

МН 9. Blended-learning / змішане навчання. 

При подачі матеріалу використовуються акроматичні словесні методи: пояснення (через 

словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів), розповідь (образний, динамічний, 

емоційний виклад інформації про різні явища і події), лекція (надає здобувачам освіти 

теоретичну основу з теорії управління, що є основою для самостійного навчання), робота з 

електронним навчальним контентом (через самостійне опрацювання здобувачами освіти 

тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, виявити 

самостійність у навчанні), інструктаж (через короткі, лаконічні, чіткі вказівки/рекомендації 

щодо виконання практичних завдань). При подачі матеріалу також  використовуються наочні 

методи навчання: ілюстрування (оснащення ілюстраціями статичної (нерухомої) наочності, 

плакатів, малюнків, схем), самостійне спостереження (через безпосереднє споглядання та 

сприймання явищ дійсності безпосередньо з життя, власних спостережень). Опанування 

навчальної дисципліни також передбачає використання пояснювального методу викладання і 

репродуктивного методу учіння, коли викладач не тільки повідомляє певні факти, але й 

пояснює їх, домагаючись осмислення, засвоєння здобувачами освіти (здобувачі освіти 

засвоюють матеріал на рівні розуміння і запам'ятовування); інструктивно-практичного методу 

викладання і продуктивно-практичного методу учіння, коли викладач інструктує здобувачів 



 

освіти словесними, наочними або практичними способами, як виконувати певні практичні дії, 

а здобувачі освіти за допомогою вправ відшліфовують різні уміння і навички. Аналіз історій і 

ситуацій, коли викладач розповідає здобувачам освіти реальну чи вигадану історію, що є 

прикладом певного поняття чи теорії, а студенти висловлюють свої думки, оцінюють поведінку 

і дії, наслідки. Перевернуте навчання, коли студенти поза аудиторією переглядають відповідні 

навчальні матеріали, що будуть розглядатися на наступному занятті, самостійно вивчають 

теоретичний матеріал, а в аудиторії здійснюють його обговорення, виконують практичні 

завдання. Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання забезпечується m-learning з 

використанням мобільних пристроїв. Навчання через blended-learning з використанням LMS 

MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент здобуває знання як очно, так і 

самостійно онлайн. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною (традиційною) 

шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий 

відмінне виконання без помилок; студент здійснює 

евристичний пошук, використовує знання з основ 

ландшафтознавства для розв’язання ситуаційних задач та 

проблемних ситуацій, які характеризуються певною 

невизначеністю умов 

4 (добре) достатній 

вище середнього рівня з кількома помилками; 

використовує знання з основ ландшафтознавства у 

практичній діяльності при розв’язуванні типових 

ситуацій 

3 (задовільно) середній 

виконання задовольняє мінімальні критерії; студент 

відтворює знання в галузі основ ландшафтознавства, 

передбачені даною програмою 

2 (незадовільно) початковий 
виконання не задовольняє мінімальні критерії; можливе 

повторне складання 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента на семінарському занятті та усні коментарі викладача за його 

результатами, настанови викладача в процесі підготовки до виконання практичних і тестових 

завдань, оцінювання поточного тестування. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тестовий контроль. 

М 3. Практична перевірка. 

М 4. Графічна перевірка. 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

М 5. Метод самооцінки. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного 

навчання Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS MOODLE 

(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю: залік. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-опитування). 

ЗН 3. Графічні засоби: схеми, малюнки. 

ЗН 4. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література 

Воловик В. М. Ландшафтознавство: курс лекцій. Вінниця : Твори, 2018. 254 с. 

Допоміжна 

література 

1. Міхелі С.В. Основи ландшафтознавства: курс лекцій для студентів 

географічних спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів.  Київ, 

Кам'янець-Подільський: «Абетка-НОВА», 2002. 184 с. 

2. Гродзинський М.Д., Савицька О.В. Ландшафтознавство: Навчальний 

посібник. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 

2008. 319 с. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

Накази та розпорядження Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру. URL: http://www.land.gov.ua/, http://zakon.rada.gov.ua/. 
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