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Силабус курсу “Регіональний еколого-ландшафтознавчий аналіз”2020-2021 навчального 

року 

 

Назва курсу “ Регіональний еколого-ландшафтознавчий аналіз ” 

Адреса викладання 

курсу 

Вул. Петра Дорошенка, 41, Львів, Львівська область, 79000 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, 

кафедра фізичної географії 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

103 Науки про Землю (географія) 

 

Викладач курсу Буряник О.О. 

Контактна інформація 

викладачів 

0977201175 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Онлайн у день проведення лекцій у команді «» на корпоративній 

платформі Університету MS Teams 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/rehional-nyy-ekoloho-

landshaftoznavchyy-analiz 

Інформація про курс Нормативний курс. Читається для магістрів1-го року денної форми 

навчання 

Коротка анотація 

курсу 

Курс спрямований на вивчення екологічних проблем з точки зору 

ландшафтознавства 

Мета та цілі курсу Мета: навчальний курс передбачає ознайомлення з теоретичними 

основами і методикою регіонального еколого-ландшафтознавчого 

(геоекологічного) аналізу – комплексного розділу геоекології і 

конструктивної географії, який грунтується на використанні 

ландшафтознавчого підходу до вирішення екологічних проблем 

людини в межах природних і адміністративних територіальних 

одиниць – басейнових систем, областей, районів, держлісгоспів, 

територіальних громад, національних природних парків, біосферних 

заповідників та ін.           

Завдання: 1) вивчити зміст регіонального еколого-ландшафтознавчого 

аналізу; 2) оволодіти методами регіонального еколого-

ландшафтознавчого аналізу; 3) освоїти методичні підходи до аналізу 

антропогенного навантаження; 4) з’ясувати характерні риси впливу 

ландшафтної структури на поширення екологічно небезпечних фізико-

географічних процесів на регіональному і локальному рівнях. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

Базова 

Мельник А. В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого 

аналізу. Видання 2-е.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 

Франка,2002. – 229 с.  

Мельник А. В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче 

дослідження / Анатолій Васильович Мельник. – Львів, 1999. – 286 с. 

Миллер Г. П. Ландшафтны еисследования горных и предгорных 

территорий. – Львов, 1974. – 202 с. 

Допоміжна 
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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. 

Тривалість курсу 90 годин. 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них: 

32 годин лекцій; 

16 годинипрактичних; 

42 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 1) теоретичні основи регіональних еколого-ландшафтознавчих 

досліджень, їх алгоритм, зміст і завдання основних етапів, методи 

аналізу і оцінки антропогенних навантажень на ландшафти, методи 

оцінки сучасного екологічного стану ландшафтних комплексів та 

наукові засади його оптимізації; 

2) основні ландшафтно-екологічні проблеми Карпатського регіону 

України, особливості їхнього регіонального прояви та комплексно-

географічні засади їх вирішення. 

        вміти: 1) застосовувати теорію і методику еколого-

ландшафтознавчого аналізу до вирішення екологічних проблем 

конкретних територіальних одиниць – басейнових систем, областей, 

районів, держлісгоспів, територіальних громад, національних 

природних парків, біосферних заповідників та ін.; 

2) збирати і  аналізувати за допомогою ГІС-технологій ландшафтно-

екологічну інформацію, оцінювати екологічний стан ландшатних 

комплексів, проводити ландшафтно-екологічне районування, 

розробляти заходи спрямовані на вирішення ландшафтно-екологічних 

проблем. 

3) реалізувати дослідницький проект в рамках магістерської роботи з 

використанням методів польових і дистанційних досліджень (аналіз 

космознімків різної роздільної здатності); кількісного статистичного 

аналізу; геоінформаційного аналізу (програмне забезпечення ArcGIS 

9.3 з використанням допоміжних програм SAS Planet, Corel, Exel та 

інших). 

Ключові слова Аналіз, еколого-географічні дослідження, антропогенне навантаження 

Формат курсу Очний або дистанційний. Передбачає лекційні та практичні заняття у 

синхронному режимі для студентів зареєстрованих у команді 

Теми Тема 1. Теоретичні засади еколого-ландшафтознавчого аналізу 

Тема 2. Поняттєво-термінологічний апарат регіональних еколого-

ландшафтознавчих досліджень. 

Тема 3. Регіональний еколого-ландшафтознавчий аналіз. 

Тема 4. Методика вивчення екологічного стану ландшафтних 

комплексів 

Тема 5. Ландшафтні передумови формування екологічної ситуації 

Тема 6. Антропогенні чинники формування ландшафтно-екологічної 

ситуації 

Тема 7. Ландшафтознавчий аналіз екологічних проблем. 
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Тема 8. Ландшафтознавчі засади оптимізації природокористування та 

поліпшення екологічної ситуації. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із геології, 

геоморфології, кліматології, гідрології, ботаніки, ґрунтознавства, 

ландшафтознавства. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Основними формами навчання є лекційні презентації та практичні 

роботи 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу необхідно володіти такими програми як Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point, ГІС. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Протягом семестру студент може набрати 50 балів за виконання та 

захист практичних робіт і 50 балів на іспиті. 

Питання до іспиту 1.Предмет, завдання і теоретичні основи еколого-географічних 

досліджень. 

2.Загальнонаукові підходи регіонального еколого-ландшафтознавчого 

аналізу.  

3.Ландшафтне різноманіття.  

4.Поняття про еколого-географічний дослідження.  

5.Завдання і зміст регіональних еколого-ландшафтознавчих 

досліджень.  

6.Відмінність між еколого-ландшафтознавчим аналізом і ландшафтно-

екологічним. 

7.Застосування ГІС в еколого-ландшафтознавчому аналізі.  

8.Еколого-діагностичні можливості матеріалів ДДЗ.  

9.Дослідження антропогенних навантажень та оцінка сучасного стану 

природних територіальних комплексів. 

10.Фактори формування природних територіальних комплексів. 

11.Природні екологічні фактори і екологічний потенціал природних 

територіальних комплексів. 

12.Демографічне навантаження.  

13.Антропогенні впливи площинного характеру.  

14.Локальні антропогенні навантаження.  

15.Поширення несприятливих геолого-геоморфологічних процесів. 

16.Небезпечні гідрометеорологічні явища.  

17.Лісопатологічні явища та всихання деревостанів. 

18.Попередження екологічно несприятливих фізико-географічних 

процесів. 19.Розвиток природно-охоронних територій. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після 

завершенню курсу. 

 


