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1. Мета дисципліни 

 

Оволодіти знаннями та розумінням закономірностей розвитку, оцінки та 

забезпечення стійкості ландшафтних геоекосистем до антропогенних 

навантажень, формування компетентностей щодо моделювання ландшафтних 

територіальних структур та динаміки ландшафтних геоекосистем та управління 

ними в контексті досягнення цілей сталого розвитку територіальних громад. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
відповідно до структурно-логічної схеми освітньої програми 

 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на:  
ОК16 Ґрунтознавство; ОК17 Основи загальної екології та охорони довкілля; 

ОК18 Методи аналізу екологічних систем та процесів; ОК20 Засоби та інструменти 

інженерно-екологічних розрахунків; ОК21 Моніторинг довкілля; ОК32 Управління 

водоохоронною діяльністю; ОК33 Технології захисту геологічного середовища; 

ВК П.2.1 Геотехногенні системи 

 

3. Результати навчання 

відповідно до Матриці забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) компонентами 

чинної Освітньої програми 

 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 

ВПР05: Вміти 

аналізувати фактори, 

що визначають 

формування 

ландшафтно-

біологічного 

різноманіття, обирати 

та впроваджувати 

ландшафтно-

інженерні заходи 

забезпечення 

екологічної безпеки 

міст 

1. Словесні: 

індуктивно-

дедуктивні, 

прагматичні та 

проблемно-

еврістичні під 

час лекцій, 

практичних 

занять, 

колоквіумів, 

консультацій. 

2. Наочні: 

репродуктивні, 

індуктивно-

дедуктивні, 

прагматичні 

під час 

демонстрації 

графічних та 

відеоматеріалів 

на лекціях, 

практичних 

заняттях, 

консультаціях, 

Спостереження 

за діяльністю 

студентів під час 

практичних 

занять. 

Фронтальне усне 

опитування під 

час колоквіумів 

Письмовий та 

графічний 

контроль 

індивідуальних і 

групових завдань 

Розв’язання 

задач під час 

практичних 

занять 

Письмовий 

контроль 

відповідей на 

питання 

екзаменаційних 

білетів 

1. Знати теоретичні основи 

ландшафтознавства, принципи 

систематизації та класифікації 

природних і антропогенних 

ландшафтів. 

2. Знати природні фактори 

організації ландшафтних 

геоекосистем. 

3. Вміти застосовувати принципи 

та показники оцінки стійкості 

ландшафтів до антропогенних 

впливів. 

4. Вміти виділяти ландшафтно-

територіальні структури за 

окремими ознаками та 

комплексами показників. 

5. Вміти визначати елементи 

біоцентрично-мережевої 

структури ландшафтів та 

розробляти схеми територіальних 

екологічних мереж. 

6. Вміти розраховувати 

коефіцієнти антропогенного 

навантаження на ландшафтні 
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а також під час 

польових 

екскурсій. 

3. Практичні: 

репродуктивні, 

прагматичні, 

проблемні та 

дослідні під 

час 

практичних 

занять, 

консультацій 

та інструкцій 

студентів щодо 

самостійної 

роботи 

геоекосистеми на основі власних 

досліджень. 

7. Мати навички створення 

тематичних ландшафтних карт та 

просторово-орієнтованих 

експертних систем засобами ГІС. 

 
 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 – СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ЛАНДШАФТНИХ ГЕОЕКОСИСТЕМ 

Змістовий модуль 1.1 – Основи вчення про ландшафтні геоекосистеми 

Ландшафти як геоекосистеми. Ландшафтний та екологічний підходи до вивчення 

геосистем. Фактори формування ландшафтів. Компоненти ландшафту як фактори 

впливу на його структуру та функціонування. Морфологічні структурні одиниці 

ландшафтів. 

Змістовий модуль 1.2 – Методи дослідження ландшафтних геоекосистем 

Методи ландшафтно-екологічних досліджень. Просторовий аналіз ландшафтних 

геоекосистем. ГІС-моделювання ландшафтних геоекосистем. 

Змістовий модуль 1.3 – Ландшафти як поліструктурні складні системи 

Вертикальна (топічна) структура ландшафтних геосистем. Ландшафтні 

територіальні структури. Біоцентрично-мережева ландшафтна територіальна 

структура. 

Модуль 2 – АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА ЛАНДШАФТНИХ ГЕОСИСТЕМ ТА 

УПРАВЛІННЯ НИМИ 

Змістовий модуль 2.1 – Динаміка ландшафтних геоекосистем 

Просторово-часова динаміка ландшафтів. Стійкість ландшафтних геоекосистем. 

Принципи та підходи щодо дослідження антропогенних модифікацій 

ландшафтних комплексів. 

Змістовий модуль 2.2 – Природні та антропогенні ландшафти України 
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Природно-антропогенні ландшафти України. Ландшафтне різноманіття територій 

та його збереження. Класифікація і типологія антропогенних ландшафтів. 

Антропогенні ландшафти України. 

Змістовий модуль 2.3 – Інженерні підходи щодо відновлення природних та 

створення культурних ландшафтів 

Деградація та відновлення ландшафтів. Соціально-економічні функції 

ландшафтів. Культурні ландшафти і технології їх створення. Ландшафтне 

планування та впорядкування на рівнях територіальної громади, міста і регіону. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (5-й семестр) 150 30 30  90 

Змістовий модуль 1.1 30 6 6  18 

Змістовий модуль 1.2 60 12 12  36 

Змістовий модуль 1.3 45 12 12  21 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 2 (6-й семестр) 120 24 48  48 

Змістовий модуль 2.1 45 10 20  15 

Змістовий модуль 2.2 30 8 16  10 

Змістовий модуль 2.3 30 6 12  12 

Підсумковий контроль 15    15 
 

6. Теми лекцій 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Модуль 1– СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ЛАНДШАФТНИХ ГЕОЕКОСИСТЕМ 

Змістовий модуль 1.1 – Основи вчення про ландшафтні геоекосистеми 

Тема 1. Ландшафти 

як геоекосистеми 

Визначення природних систем, 

природно-територіальних 

комплексів, геосистем, ландшафтів. 

Ландшафти як геосистеми. 

Ландшафти та екосистеми: спільне 

та відмінне.Загальні властивості 

геосистем. 

2 

Тема 2. Фактори 

формування 

ландшафтів 

Абіотичні компоненти як фактори 

формування ландшафтів. 

Біотичні компоненти як фактори 

формування ландшафтів. 

Антропогенні компоненти як 

фактори формування ландшафтів. 

Концепція ландшафтної екологічної 

4 
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ніші. 

Структура і межі ландшафтних 

систем, підходи щодо їх виділення, 

їх значення для територіального 

планування та впорядкування. 

Морфологічні структурні одиниці 

ландшафтів. 

Класи структур геосистем. 

Змістовий модуль 1.2 – Методи дослідження ландшафтних геоекосистем 

Тема 3. Геофізичні та 

геохімічні методи 

дослідження 

ландшафтів 

Геофізичні методи. 

Геохімічні методи. Принципи 

створення геохімічних карт. 

Ідентифікація геохімічних бар’єрів 

в ландшафтах. 

4 

Тема 4. Методи 

дистанційного 

зондування у 

дослідженні 

ландшафтів 

Дистанційне зондування. Типи 

космічних знімків та їхні якісні 

характеристики. Система 

глобального позиціонування GPS. 

Дешифрування природно-

антропогенних об’єктів. 

Використання даних дистанційного 

зондування для екологічних цілей. 

Класифікація та аналіз знімків. 

4 

Тема 5. ГІС як 

інструмент аналізу та 

прогнозування 

динаміки 

ландшафтних 

геоекосистем 

Визначення, структура і функції 

ГІС. Структурні одиниці ГІС. Етапи 

розвитку та основні організаційні 

аспекти створення ГІС в 

екологічних цілях. 

4 

Змістовий модуль 1.3 – Ландшафти як поліструктурні складні системи 

Тема 6. Вертикальна 

(топічна) структура 

ландшафтних 

геосистем 

Вертикальна (топічна) структура 

ландшафтних геосистем, її складові, 

способи декомпозиції та підходи 

щодо виділення. 

Геокомпонентний спосіб виділення 

вертикальних структур геосистем. 

Речовинно-фазовий (геомасовий) 

спосіб виділення вертикальних 

структур геосистем. 

Просторово-об’ємний 

(геогоризонтний) спосіб виділення 

вертикальних структур геосистем. 

Потоки енергії та речовини в 

геосистемах. Ландшафтно-

геохімічні бар’єри. 

4 
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Верхні та нижні межі геосистем. 

Тема 7. Ландшафтні 

територіальні 

структури 

(хорологічна 

ландшафтна екологія) 

Рівні територіальної розмірності 

геосистем. 

Геотоп – елементарна ландшафтно-

екологічна територіальна одиниця. 

Дослідження внутрішньотопічної 

територіальної структури 

геосистем. Екоїди та поліекоїди. 

Генетико-морфологічна 

ландшафтна територіальна 

структура. 

Позиційно-динамічна ландшафтна 

територіальна структура. 

Парагенетична ландшафтна 

територіальна структура. 

Басейнова ландшафтна 

територіальна структура. 

4 

Тема 8. Біоцентрично-

мережева 

ландшафтна 

територіальна 

структура – основа 

створення екологічної 

мережі. 

Біоцентри, біокоридори та 

інтерактивні елементи як складові 

біоцентрично-мережевої 

ландшафтної територіальної 

структури. 

Територіальні особливості 

дисемінації та ецезису рослин, 

переміщень та міграцій тварин. 

Фрагментація та інсуляризація 

ландшафтів, їх наслідки для біоти. 

Ландшафтна матриця. Мета-

популяції та мета-угруповання. 

Типи ландшафтних меж, їх ранги та 

критерії виділення. Екотони. 

4 

Модуль 2 – АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА ЛАНДШАФТНИХ ГЕОСИСТЕМ ТА 

УПРАВЛІННЯ НИМИ 

Змістовий модуль 2.1 – Динаміка ландшафтних геоекосистем 

Тема 9. Просторово-

часова динаміка 

ландшафтів 

Характерний час та часові 

масштаби аналізу геоекосистем. 

Стан, простір та області станів 

ландшафтів. 

Типи динаміки та часових структур 

геоекосистем. 

Типова структура як інваріант 

геосистеми. 

Часові закономірності ландшафтних 

процесів. 

Добова, сезонна, багаторічна 

4 
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динаміка геоекосистем. Ландшафтні 

сукцесії та флуктуації. 

Тема 10. Принципи та 

підходи щодо 

дослідження 

антропогенних 

модифікацій 

ландшафтних 

комплексів 

Кількісні показники хорологічної і 

типологічної різноманітності та 

складності ландшафтних 

територіальних структур.  

Кількісні показники стійкості 

геоекосистем та основні методи їх 

оцінювання. 

Природні потенціали геоекосистем 

та їх оцінка. 

Класифікація та ординація 

ландшафтних геоекосистем. Базові 

та прикладні класифікації. Основні 

види ординації геосистем. 

4 

Тема 11. Еволюція 

ландшафтних 

геоекосистем 

Загальні закономірності еволюції 

геосистем. 

Динаміка та еволюція ландшафтних 

територіальних структур. 

Загальні форми стійкості геосистем. 

Типологія геосистем за їх стійкістю. 

2 

Змістовий модуль 2.2 – Природні та антропогенні ландшафти України 

Тема 12. Класифікація 

і типологія природних 

ландшафтів. 

Ландшафтна сфера Землі ті її 

відділи. Класи, підкласи, типи 

ландшафтів наземного, 

земноводного, водно-поверхневого, 

донного та льодового відділів (за 

Ф. М. Мільковим). 

4 

Тема 13. Класифікація 

і типологія 

антропогенних 

ландшафтів. 

Природні та антропогенні 

ландшафтні серії в межах відділів 

ландшафтної сфери Землі. 

Класи антропогенних ландшафтів 

наземного відділу ландшафтної 

сфери Землі. Антропогенні 

ландшафти земноводного, водно-

поверхового та донного відділів 

ландшафтної сфери Землі. 

4 

Змістовий модуль 2.3 – Інженерні підходи щодо відновлення природних 

та створення культурних ландшафтів 

Тема 14. Деградація 

та відновлення 

ландшафтів 

Деструкція як фактор відновлення 

ландшафтів. Різновиди деструкцій 

ландшафтів. 

Типологія антропогенних факторів 

впливу на геоекосистеми. 

Оцінка антропогенних навантажень 

4 
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та ступеню гемеробності 

геоекосистем. 

Деградація та відновлення земель, 

водних об’єктів, рослинного 

покриву. Фактори деградації та 

відновлення родючості ґрунтів.  

Контрольоване та неконтрольоване 

заліснення територій. 

Здатність ландшафтів до 

самовідновлення. 

Екологічні ризики, їх природно-

ландшафтна та соціоекономічна 

складові, проблеми оцінки. 

Зміст та просторово-часові 

масштаби ландшафтно-екологічного 

прогнозування. 

Ландшафтно-екологічні пріоритети 

та критерії оптимальності 

геоекосистем. 

Тема 15. Культурні 

ландшафти і 

технології їх 

створення 

Зональні, інтразональні, 

екстразональні та азональні 

ландшафтні комплекси на території 

України. 

Типологія антропогенних 

ландшафтів. Сільськогосподарські, 

промислові, лінійні, селитебні, 

лісові, водні, рекреаційні 

ландшафти України. 

2 

Тема 16. Оптимальна 

ландшафтно-

екологічна 

організація території 

Національні та міжнародні підходи. 

Європейська конвенція із охорони 

ландшафтів.  

Соціально-економічні функції 

ландшафтних геоекосистем.  

Ландшафтне природне та культурне 

різноманіття, принципи і підходи 

щодо його збереження. 

Ландшафтне планування територій. 

2 
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7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин** 

Модуль 1– СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ЛАНДШАФТНИХ ГЕОЕКОСИСТЕМ 

Змістовий модуль 1.1 – Основи вчення про ландшафтні геоекосистеми 

ПЗ 1.1. Ландшафтний 

та екологічний 

підходи до вивчення 

геосистем 

Ландшафтознавство у системі 

природничих наук. 

Етапи історії ландшафтознавства. 

Наукові школи. 

Особливості ландшафтного та 

екологічного підходів щодо 

дослідження геосистем, їх 

інтеграція. Ландшафтно-екологічний 

підхід. 

Визначення ландшафтної екології: 

різні погляди. 

Історія виникнення та етапи 

розвитку ландшафтної екології. 

2 

ПЗ 1.2. Морфологічні 

структурні одиниці 

ландшафтів.  

Виділення фацій та геотопів на 

місцевості. 

Створення робочих шкиців 

ландшафтних карт територій. 

Виділення ландшафтних урочищ. 

Ієрархія морфологічних структурних 

одиниць ландшафтів. 

4 

Змістовий модуль 1.2 – Методи дослідження ландшафтних геоекосистем 

ПЗ 1.2. Методи 

ландшафтно-

екологічних 

досліджень 

Методи досліджень геосистем: 

картографічні, геофізичні, 

геохімічні, геоботанічні, 

геозоологічні, мікробіологічно-

біогеохімічні, дистанційне 

зондування.  

Географічні інформаційні системи 

(ГІС) та їх застосування у 

ландшафтній екології. 

4 

ПЗ 1.7. 

Концептуальне та 

графічне 

моделювання 

ландшафтних 

геоекосистем 

Ландшафтні карти. Графічні та 

матричні моделі. 

Індекси зв’язності графу 

біоцентрично-мережевої 

ландшафтної територіальної 

структури. Індекси центральності та 

доступності біоцентрів. 

Оцінка ступеню перекриття 

ландшафтних екологічних ніш. 

4 

ПЗ 1.8. Застосування Використання ArcGIS для вирішення 2 
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ГІС в дослідження та 

охороні довкілля 

науково-дослідницьких та 

практичних задач в екології та 

екологічній безпеці. Приклади 

використання. 

ПЗ 1.9. Основи 

роботи із ГІС 

Інтерфейс ArcGIS. Настроювання 

робочого простору. 

4 

Змістовий модуль 1.3 – Ландшафти як поліструктурні складні системи 

ПЗ 1.4. Встановлення 

вертикальної 

(топічної) структури 

ландшафтних 

геосистем 

Речовинно-фазовий (геомасовий) 

спосіб виділення вертикальних 

структур геосистем. 

Просторово-об’ємний 

(геогоризонтний) спосіб виділення 

вертикальних структур геосистем. 

Потоки енергії та речовини в 

геосистемах. 

2 

ПЗ 1.5. Встановлення 

генетико-

морфологічної, 

позиційно-динамічної 

та басейнової 

ландшафтних 

територіальних 

структур (ЛТС) 

Об’єднання елементарних геотопів у 

наногеохори. Встановлення меж та 

характеристика мікрогеохор на 

підставі дослідження модельної 

місцевості (генетико-морфологічна 

ЛТС). Типи урочищ і типи 

місцевості. 

Виділення ландшафтних смуг та 

парагенетичних ланок позиційно-

динамічної ЛТС. 

Виділення елементарних басейнів 

(басейнів 1-го порядку). Об’єднання 

басейнів 1-го порядку модельної 

території у басейни вищих порядків. 

4 

ПЗ 1.6. Біоцентрично-

мережева 

ландшафтна 

територіальна 

структура 

Біоцентри, біокоридори та 

інтерактивні елементи як складові 

біоцентрично-мережевої 

ландшафтної територіальної 

структури 

Тварини і рослини як «екосистемні 

інженери» 

Територіальні особливості 

дисемінації та ецезису рослин 

Територіальні особливості 

переміщень та міграцій тварин 

4 

Модуль 2 – АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА ЛАНДШАФТНИХ ГЕОСИСТЕМ ТА 

УПРАВЛІННЯ НИМИ 

Змістовий модуль 2.1 – Динаміка ландшафтних геоекосистем 

ПЗ 2.1. Часові 

закономірності 

Типова структура як інваріант 

геосистеми. 
4 
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ландшафтних 

процесів. 

Добова, сезонна, багаторічна 

динаміка геоекосистем. 

ПЗ 2.2. Бази даних 

часової динаміки 

геосистем 

Бази даних та їх створення. Типи 

даних. Географічна привʼязка даних. 

Системи координат. Картографічні 

проекції. Джерела, стандарти та 

формати даних в ГІС. 

4 

ПЗ 2.3. Оцінка 

антропогенних 

навантажень та 

ступеню гемеробності 

геоекосистем. 

Шкала гемеробності. Відображення 

просторово-зосередженої інформації 

стосовно гемеробності ландшафтів 

на тематичних картах. 

4 

ПЗ 2.4. Методи 

дистанційного 

зондування в аналізі 

динаміки 

ландшафтних 

геосистем 

Дистанційне зондування. Типи 

космічних знімків та їхні якісні 

характеристики. Система 

глобального позиціонування GPS. 

Зміст та просторово-часові масштаби 

ландшафтно-екологічного 

прогнозування. 

4 

ПЗ 2.5. Аналіз даних 

дистанційного 

зондування 

Дешифрування природно-

антропогенних об’єктів. 

Використання даних дистанційного 

зондування для екологічних цілей. 

Класифікація та аналіз знімків. 

4 

Змістовий модуль 2.2 – Природні та антропогенні ландшафти України 

ПЗ 2.6. Природно-

антропогенні 

ландшафти України 

Зональні, інтразональні, 

екстразональні та азональні 

ландшафтні комплекси на території 

України: Регіональні аспекти. 

4 

ПЗ 2.7. Класифікація 

і типологія 

антропогенних 

ландшафтів 

Сільськогосподарські, лісові, водні, 

рекреаційні ландшафти України: 

Регіональні аспекти 

4 

ПЗ 2.8. Аналіз 

структури та 

динаміки 

антропогенних 

ландшафтів - 1 

Промислові та лінійні ландшафти 

України: Регіональні аспекти 

4 

ПЗ 2.9. Аналіз 

структури та 

динаміки 

антропогенних 

ландшафтів - 2 

Селитебні сільські та міські 

ландшафти України: Регіональні 

аспекти 

4 

Змістовий модуль 2.3 – Інженерні підходи щодо відновлення природних 

та створення культурних ландшафтів 
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ПЗ 2.10. Відновлення 

порушених 

ландшафтів 

Критерії стійкості ландшафтних 

геоекосистем. Різновиди деструкцій 

ландшафтів. Типологія 

антропогенних факторів впливу на 

геоекосистеми. Здатність 

ландшафтів до самовідновлення. 

4 

ПЗ 2.11. Створення 

культурних 

ландшафтів та 

управління ними 

Деградація та відновлення земель, 

водних об’єктів, рослинного 

покриву. Фактори деградації та 

відновлення родючості ґрунтів.  

Контрольоване та неконтрольоване 

заліснення територій. 

Ландшафтно-екологічні пріоритети 

та критерії оптимальності 

геоекосистем. 

4 

ПЗ 2.12. Ландшафтне 

планування та 

впорядкування на 

рівнях 

територіальної 

громади, міста і 

регіону 

Ландшафтне районування. 

Регіоналізація та уніфікація 

ландшафтів. Міжнародна програма 

«Геосфера-біосфера», експертна 

мережа та карти ландшафтів Європи 

CORINE, LANDMAP2. 

4 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 

Не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 
Методи поточного контролю:  

- усне або письмове опитування; 

- графічний контроль (таблиці, діаграми, графіки, тематичні ГІС-карти); 

- тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE; 

- практична перевірка умінь і навичок щодо користування польовим обладнанням та 

фаховим інструментарієм (аналіз просторово-зосередженої інформації, застосування 

ГІС, спеціалізованих комп’ютерних програм); 

- розв'язання експериментально-дослідних задач; 

- проведення колоквіумів, прослуховування доповідей із самостійно вивчених тем. 

Методи підсумкового контролю: 

- письмовий контроль відповідей на теоретичні питання екзаменаційних білетів; 

- графічний контроль відповідей на задачі або практичні питання екзаменаційних білетів. 
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Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (5-й семестр) 100  -  

Змістовий модуль 1.1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 1.2 25 10 - 10 

Змістовий модуль 1.3 25 10 - 15 

Підсумковий контроль 30 - - - 

МОДУЛЬ 2 (5-й семестр) 100  -  

Змістовий модуль 2.1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 2.2 25 10 - 15 

Змістовий модуль 2.3 25 10 - 15 

Підсумковий контроль 30 - - - 
 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання, звіти з лабораторних 

занять тощо) 

Розподіл 

балів 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1.1 20 

Практичне завдання № 1.1.  2 

Практичне завдання № 1.2.  4 

Практичне завдання № 1.3.  4 

Завдання до самостійної роботи № 1.1. 10 

Змістовий модуль 1.2 25 

Практичне завдання № 1.4.  5 

Практичне завдання № 1.5.  5 

Практичне завдання № 1.6.  5 

Завдання до самостійної роботи № 1.2.  10 

Змістовий модуль 1.3 25 

Практичне завдання № 1.7.  5 

Практичне завдання № 1.8.  5 

Практичне завдання № 1.9.  5 

Завдання до самостійної роботи № 1.3.  15 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Задача або практичне питання 10 

Всього за модулем 100 

Модуль 2  

Змістовий модуль 2.1 20 
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Практичне завдання № 2.1 3 

Практичне завдання № 2.2 3 

Практичне завдання № 2.3 4 

Завдання до самостійної роботи № 2.1.  10 

Змістовий модуль 2.2 25 

Практичне завдання № 2.4 5 

Практичне завдання № 2.5. 5 

Практичне завдання № 2.6 5 

Завдання до самостійної роботи №2.2. 10 

Змістовий модуль 2.3 25 

Практичне завдання № 2.7 5 

Практичне завдання № 2.8 5 

Практичне завдання № 2.9 5 

Завдання до самостійної роботи № 2.3.  15 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Задача або практичне питання 10 

Всього за модулем 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Вергелес Ю. І. Ландшафтна інженерія довкілля: Методичні рекомендації до практичних 

занять та самостійної роботи (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за 

спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харк. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Ю. І. Вергелес. Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2018. 24 с. 

2. Вергелес Ю. І. Ландшафтна інженерія довкілля: Конспект лекцій (для студентів 2 курсу 

денної та заочної форми навчання за спеціальністю 183 – Технології захисту 
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навколишнього середовища / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: 

Ю. І. Вергелес. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 48 с. (Рукопис)  

3. Дядін Д.В. Просторовий аналіз в охороні довкілля: конспект лекцій (для студентів 5 

курсу денної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього 

середовища») / Дядін Д.В., Хандогіна О.В.  – Х.: ХНУМГ, 2015 [Рукопис]. 

4. Дядін Д.В. Просторовий аналіз в охороні довкілля: методичні вказівки для виконання 

курсового проекту (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 

«Екологія та охорона навколишнього середовища») / Дядін Д.В., Хандогіна О.В.  – Х.: 

ХНУМГ, 2015 [Рукопис]. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Басос Н. Ю., Вергелес Ю. И. Биоцентрически-сетевая структура урбанизированных 

ландшафтов. Сравнительный анализ континентальных и приморских городов. LAP 

Lambert Acadmic Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrücken, 2010. 92 с. 

2. Беручашвили Н. Л. Четыре измерения ландшафта. М. : Мысль, 1986. 182 с. 

3. Бондаренко Е.Л. Географічні інформаційні системи : навчальний посібник. Київ : ТОВ 

«СПТ Бавок», 2011. 160 c. 

4. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов. / под ред. А.М. Берлянта и А.В. 

Кошкарева. М., 1999. 205 с. 

5. Геосистемы контакта тайги и степи: юг Центральной Сибири / Бессолицына Е. П., 

Какарека С. В., Крауклис А. А., Кремер Л. К.; Отв. ред. А. А. Крауклис. Новосибирск : 

Наука, Сиб. отд-ние, 1991. 217 с. 

6. Гродзинський М. Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. Київ : “Либідь”, 1993. 

224 с.  

7. Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: Монографія. У 2-х томах / 

Михайло Дмитрович Гродзинський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2005. – Т. 1. – 431 с.; Т. 2. – 503 с. 

8. Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія: теорія і практика. Навчальний посібник. Чернівці : 

Книги-ХХІ, 2008. 167 с. 

9. ДеМерс Майкл Н. Географические информационные системы : пер. с англ. М. : Изд-во 

«Дата+», 1999. 489 с.  

10. Денисик Г. І. Лісополе України. Вінниця : ПП «Видавництво «Тезис»», 2001. 284 с. 

11. Дідух Я. П. Плюта О. О. Фітоіндикація екологічних факторів. Київ : Наук. думка, 1995. 

280 с. 

12. Казаков Л. К. Ландшафтоведение (природные и природно-антропогенные ландшафты): 

Учеб. пособие. М. : Изд-во МНЭПУ, 2004. 264 с. 

13. Королев Ю. К. Общая геоинформатика. –Ч.1 Теоретическая геоинформатика. М., 1998. 

118 с. 

14. Лурье И. К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков. М. : Изд-во «КДУ», 2008. 414 с.  

15. Малишева Л. Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану території. Київ : 

Вища школа, 2004. 264 с.  

16. Мильков Ф.Н. Общее землеведение: Учебник. М. : Высш. шк., 1990. 336 с. 
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17. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Соломещ А. И. Современная наука о растительности: 

Учебник. М. : Логос, 2002. 264 с. 

18. Неспокойный ландшафт: Пер. с англ. / Под ред. Д. Брансдена и Дж. Дорнкемпа. М. : 

Мир, 1981. 188 с. 

19. Николаев В. А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн: Учеб. пособие. М. : Аспект-

Пресс, 2005. 176 с. 

20. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование / 

Маринич А. М., Пащенко В. М., Шищенко П. Г.; Под общ. ред. А. М. Маринича. Киев : 

Наук. думка, 1985. 225 с. 

21. Світличний О. О. Злотницький С. В. Основи геоінформатики: навч. посіб. / за заг. ред. 

О.О. Світличного. Суми : ВДТ Університетська книга, 2006. 295 с. 

22. Шеляг-Сосонко Ю. Р., Осычнюк В. В., Андриенко Т. Л. География растительного 

покрова Украины. Киев : Наук. думка, 1980. 288 с. 

23. Шищенко П. Г. Прикладная физическая география: Учеб. пособие для ВУЗов. Киев : 

Вища шк. Головное изд-во, 1988. 192 с. 

24. Экологическая оптимизация агроландшафтов / Багдонас В., Балейшис Р., Бальчяускас 

А., Балявичене Ю., Басаликас А., Баубинас Р., Беляускас П., Блузма П., Бумблаускас Т., 

Бучас Ю., Бяцонис М., Вирбицкас Ю. и др.; Ред.: Т. В. Васильева, В. Л. Контримавичус, 

Р. Ю. Пакальнис, Г. Б. Паулюкавичус; Отв. ред. В. Е. Соколов. М. : Наука, 1987. 240 с. 

25. Forman R. T. T., Godron M. Landscape Ecology. John Wiley & Sons, Inc., New York etc., 

1986. 620 p. 

26. Naveh Z., Lieberman A. S. Landscape Ecology. Theory and Application. Berlin – Heidelberg – 

Tokyo, etc.: Springer Verlag, 1984. 356 p. 

27. Steiner F. The Living Landscape: An Ecological Approach to Landscape Planning, 2nd ed. – 

New York – St. Louis – San Francisco, etc.: McGraw Hill, Inc., 1999. xii + 478 p. 

28. Vybrané terestrické biokoridory a biocentrá v kontaktnej zone Trnavskej pahorkatiny a Malých 

Karpát. Hodnotenie biotických pomerov, krajinnej štruktúry a funkčnosti / Jana Ružičková, 

Blanka Lehotská a kolektív. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. 204 s. 

29. CORINE Land Cover [Електронний ресурс] URL: www.eea.europa.eu/publications/COR0-

landcover  

30. EEA - European Environment Agency [Електронний ресурс]. URL: 

http://www.eea.europa.eu/  

31. EUROPA - Environment [Електронний ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/environment/ 

32. Google Maps [Електронний ресурс]. URL: http://maps.google.com/ 

33. OPERAs - Ecosystem Science for Policy and Practice [Електронний ресурс]. URL: 

www.operas-project.eu/about 

34. The Nature of Cities: A collective blog on cities as ecological spaces [Електронний ресурс]. 

URL: http://www.thenatureofcities.com/ 

35. 10 Free GIS Data Sources: Best Global Raster and Vector Datasets - GIS Geography 

[Електронний ресурс]. URL: www.gisgeography.com/best-free-gis-data-sources-raster-

vector/ 

36. Довідкова бібліотека ArcGIS (10.2, 10.2.1 та 10.2.2). [Електронний ресурс]. URL: 

http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/  

 

http://www.gisgeography.com/best-free-gis-data-sources-raster-vector/
http://www.gisgeography.com/best-free-gis-data-sources-raster-vector/
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/
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Обладнання, устаткування, програмні продукти 

1. Індикатор кута ИУ-1М. 

2. Рулетки 5 м, 30 м. 

3. Біноклі польові. 

4. ГПС-навігатори e-Trex. 

5. Програмні комплекси ESRI ArcGIS 10.1. 

6. Платформи просторового аналізу QGIS з відкритим кодом. 

7. Комп’ютерний клас на 12 робочих місць. 

8. Обладнання для мультимедійних презентацій (проектор, екран, комутатор). 
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 
 

УПРАВЛІННЯ ЛАНДШАФТНИМИ ГЕОЕКОСИСТЕМАМИ 
 

вид дисципліни, шифр за ОП вибіркова, ВК П.2.5 

семестри 5, 6 

кількість кредитів ЄКТС 9: Модуль 1 – 5; модуль 2 - 4 

форма підсумкового 

контролю 

Модуль 1 – екзамен; модуль 2 – екзамен 

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська та англійська 

кафедра Інженерної екології міст 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

галузь знань 18 – Виробництво та технології 

спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього 

середовища 

освітня програма  Технології захисту навколишнього середовища 

форма навчання Денна (скорочений термін навчання) 

 

 

Завідувач кафедри __________________________________________________ 
 яка забезпечує викладання дисципліни 

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 

 

Гарант Освітньої програми  

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 


