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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

(освітній) рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

0401 природничі науки 

(шифр і назва) Нормативна 

(за вибором) 

 

Напрям підготовки  

014 Середня освіта 

(Географія) 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

«Фізична географія» 

_________________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –2   1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 

Освітньо-

кваліфікаційний 

(освітній) рівень: 

____Магістр__________ 

 

  10 год. 

Практичні, семінарські 

 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 год. 74 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

 залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання –……………………… 

для заочної форми навчання –  18/82 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

           Мета: ознайомлення з міжнародними і національними нормативними 

документами в галузі збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, 

освоєння теоретичних і методичних основ дослідження ландшафтного 

різноманіття, вивчення різноманітності ландшафтів світу, України і Карпатського 

регіону. 

          Завдання: 1) вивчити зміст міжнародних конвенцій що стосуються 

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; 2) з’ясувати суть, роль і 

значення ландшафтного різноманіття; 3) освоїти методичні підходи до аналізу і 

оцінки ландшафтного різноманіття; 4) з’ясувати характерні риси ландшафтного 

різноманіття на глобальному, регіональному і локальному рівнях. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

        знати: суть, роль і значення ландшафтного різноманіття; конвенції і 

законодавчі акти України, що стосуються збереження ландшафтного 

різноманіття; теоретичні основи та методику дослідження ландшафтного 

різноманіття на локальному рівні; особливості різноманіття ландшафтів України і 

її Карпатського регіону. 

        вміти: аналізувати ландшафтне різноманіття на загальнодержавному, 

регіональному і локальному рівнях на основі  використанням картографічного 

підходу за загальноприйнятими методиками. 

  

3.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Концепція ландшафтного різноманіття 

 

Тема 1 Міжнародна та національна стратегії збереження біологічного і 

ландшафтного різноманіття 

 

Глобальна стратегія: Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 

року. Континентальна стратегія: Всеєвропейська стратегія збереження 

біологічного та ландшафтного  різноманіття (Софія, 23 - 25 жовтня 1995 р).  

Європейська ландшафтна конвенція (Флоренція, 1998 р.). Регіональна Карпатська 

стратегія. Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 року «Основні 

напрями державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки». Програма формування національ-

ної екомережі (1999 р.). Закон України «Про загальнодержавну програму 

формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки». 

 

 

Тема 2. Ландшафтне різноманіття 

 

     Поняття ландшафту у фізичній географії (ландшафтознавстві) - загальне і 

регіональне трактування терміну ландшафт. Поняття ландшафту в інших науках і  
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суспільному житті: прирордничі, соціоприродничі, соціофункціональні і 

перцепційні інтерпретації терміну. Поняття природного територіального комплексу 

(ландшафтного комплексу) та його характерні ознаки. Визначення ландшафтного 

різноманіття за М.Д.Гродзинським. Визначення ландшафтного різноманіття за 

В.Т.Гриневецьким. Основні напрямки дослідження ландшафтного різноманіття як 

множинності ПТК. Напрямки дослідження ландшафтного різноманіття як 

специфічного просторово-часового поєднання ПТК. 

 

 

Тема 3. Методика аналізу і оцінки ландшафтного різноманіття  

(методика метризації ландшафтного різноманіття) 

(Домаранський, Рутинський, Геренчук та ін.) 

 

Структурно-часові показники ландшафтного різноманіття: таксономічне 

різноманіття. Функціонально-часові показники ландшафтного різноманіття: 

функціональне різноманіття. Паспортизація даних метизації ландшафтного 

різноманіття. Показники типологічного і хорологічного ландшафтних різноманіть 

 

Змістовний модуль 2. Аналіз ландшафтного різноманіття на різних рівнях 

 

Тема 4. Ландшафтне різноманіття Земної кулі та України 

 

Критерії систематики ландшафтів світу. Фізико-географічне районування 

материків. Класифікація ландшафтів світу. Критерії систематики ландшафтів 

України. Фізико-географічне районування України. Класифікація ландшафтів 

України 

 

Тема 5. Ландшафтне різноманіття Українських Карпат 

 

Критерії систематики ландшафтів Українських Карпат. Класифікація ландшафтів 

Українських Карпат. Фізико-географічне районування Українських Карпат. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

зокрема Усього  зокрема 

л п ла

б 

і

н

д 

ср л п ла

б 

ін

д 

ср 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Концепція ландшафтного різноманіття 

Тема 1. Міжнародна 

та національна 
      19 2 2   15 
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стратегія збереження 

біологічного і 

ландшафтного 

різноманіття 

Тема 2. Ландшафтне  

різноманіття 
      17 2    15 

Тема 3. Методика 

аналізу і оцінки 

ландшафтного 

різноманіття  

      19 2 2   15 

Разом – зм. модуль1       55 6 4   45 

Змістовний модуль 

2. Аналіз 

ландшафтного 

різноманіття на 

різних рівнях 

 

           

Тема 4. Ландшафтне 

різноманіття Земної 

кулі та України 

      17 2    15 

Тема 5. Ландшафтне 

різноманіття 

Українських Карпат 

      18 2 2   14 

Разом – зм. модуль 2       35 4 2   29 

Усього годин        90 10 6   74 

             

             

             

 

 

                                                                                                              

5. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ландшафтне різноманіття Міжнародна та національна 

стратегія збереження біологічного і ландшафтного 

різноманіття 

2 

2 Методика аналізу і оцінки ландшафтного різноманіття 2 

3 Ландшафтне різноманіття Українських Карпат 2 

4   

5   
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6. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Регіональна Карпатська стратегія. 4 

2 Закон України «Про загальнодержавну програму 

формування національної екологічної мережі України на 

2000-2015 роки». 

 

10 

3 Роль ландшафтного різноманіття в організації біосфери 7 

4 Напрямки дослідження ландшафтного різноманіття як 

специфічного просторово-часового поєднання ПТК. 

 

7 

5 
Ландшафтне різноманіття - чинник суспільного 

(соціального і економічного) розвитку 

 

7 

6 Показники типологічного і хорологічного ландшафтних 

різноманіть 

7 

7 Класифікація ландшафтів світу. 7 

8 Фізико-географічне районування України 7 

9 Фізико-географічне районування Українських Карпат. 7 

10 Аналіз класифікацій ПТК локального рівня  по окремих 

регіонах Українських Карпат 

9 

 

7. Методи навчання 

Оглядові лекції з мультимедійними презентаціями та практичні заняття. 

 
8. Методи контролю 

Поточний контроль у вигляді двох модулів у формі контрольної роботи. 

                                                                        
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 100 

20 20 20 20 20 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Ландшафтні карти України, Українських Карпат та окремі ключові ділянки. 

2. Мультимедійні презентації. 

11. Рекомендована література 

Базова 

Домаранський А.О. Ландшафтне різноманіття: сутність, значення, метризація, 

збереження. - Кіровоград: ТОВ „ІМЕКС-ЛТД", 2006. - 146 с. 
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Исаченко А.Г., Шляпников А.А. Природа мира: Ландшафты. – М.: Мысль, 

1989. – 504 с. 

Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. – 

Львів, 1999. – 286 с. 

Допоміжна 

Природа Украинской ССР. Ландшафты и фізико-географическое 

районирование / Маринич А.М., Пащенко В. М., Шищенко П,Г. – Киев: Наук. 

думка, 1985. – 224 с. 

Рутинський М. Метризація екологічних станів ландшафтних систем. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2002. – 239 с. 

 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Національний атлас України 

2. Інтернет 
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