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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__________ 

 

32  

Практичні, семінарські 

16  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

42  

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

іспит  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання - 53/47 

для заочної форми навчання  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

           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. 

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). 

 

  

3.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Теоретико-методичні засади регіонального еколого-

ландшафтознавчого аналізу. 

 

Тема 1. Теоретичні засади еколого-ландшафтознавчого аналізу 

 

Предмет, завдання і теоретичні основи еколого-географічних 

досліджень.Загальнонаукові підходи регіонального еколого-ландшафтознавчого 
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аналізу. Ландшафтне різноманіття. Поняття про еколого-географічний 

дослідження.  

 

Тема 2. Поняттєво-термінологічний апарат регіональних еколого-

ландшафтознавчих досліджень 

 

Тема 3. Регіональний еколого-ландшафтознавчий аналіз. 

 

Завдання і зміст регіональних еколого-ландшафтознавчих досліджень. 

Відмінність між еколого-ландшафтознавчим аналізом і ландшафтно-екологічним. 

 

Тема 4. Методика вивчення екологічного стану ландшафтних комплексів 

 

Застосування ГІС в еколого-ландшафтознавчому аналізі. Еколого-

діагностичні можливості матеріалів ДДЗ. Дослідження антропогенних 

навантажень та оцінка сучасного стану природних територіальних комплексів.  

 

Змістовний модуль 2. Ландшафтні передумови формування регіональної 

екологічної ситуації. 

 

Тема 5. Ландшафтні передумови формування екологічної ситуації 

 

Фактори формування природних територіальних комплексів. Природні 

екологічні фактори і екологічний потенціал природних територіальних 

комплексів.  

 

Тема 6. Антропогенні чинники формування ландшафтно-екологічної ситуації 

 

Демографічне навантаження. Антропогенні впливи площинного характеру. 

Локальні антропогенні навантаження.  

 

Тема 7. Ландшафтознавчий аналіз екологічних проблем 

 

Поширення несприятливих геолого-геоморфологічних процесів. Небезпечні 

гідрометеорологічні явища. Лісопатологічні явища та всихання деревостанів. 

 

Тема 8. Ландшафтознавчі засади оптимізації природокористування та 

поліпшення екологічної ситуації 

 

Ліквідація наслідків і попередження екологічно несприятливих фізико-

географічних процесів. Розвиток природно-охоронних територій. 
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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. Теоретико-методичні засади регіонального еколого-

ландшафтознавчого аналізу. 

Тема 1. Теоретичні 

засади еколого-

ландшафтознавчого 

аналізу 

9 4    5       

Тема 2. Поняттєво-

термінологічний 

апарат регіональних 

еколого-

ландшафтознавчих 

досліджень. 

7 2    5       

Тема 3. Регіональний 

еколого-

ландшафтознавчий 

аналіз. 

6 4 2          

Тема 4. Методика 

вивчення 

екологічного стану 

ландшафтних 

комплексів 

22 6 4   12       

Разом – зм. модуль1 42 16 8   22       

Змістовний модуль 2. Ландшафтні передумови формування регіональної 

екологічної ситуації 

Тема 5. Ландшафтні 

передумови 

формування 

екологічної ситуації 

6 4 2          

Тема 6. Антропогенні 

чинники формування 

ландшафтно-

екологічної ситуації 

10 4 6          

Тема 7. 

Ландшафтознавчий 

аналіз екологічних 

проблем 

16 4 2   10       
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Тема 8. 

Ландшафтознавчі 

засади оптимізації 

природокористуванн

я та поліпшення 

екологічної ситуації 

16 4 2   10       

Разом – зм. модуль 2 48 16 8   20       

Усього годин  90 32 16   42       

 

 

                                                                                                              

5. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ознайомлення із фізико-географічною характеристикою 

території  

4 

2 Методика аналізу і оцінки ландшафтного різноманіття із 

застосуванням ГІС 

2 

3 Дослідження антропогенних навантажень площинного 

характеру досліджуваної території із застосуванням ГІС 

6 

4 Дослідження ландшафтно-екологічних проблем 

території із застосуванням ГІС 

4 

                                                                                                              

 

 

6. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Регіональна Карпатська стратегія. 5 

2 Поняття про морфологічні одиниці ландшафту 5 

3 Картографування природних територіальних комплексів 

та аналіз ландшафтного різноманіття.  

6 

4 Антропогенна модифікація 6 

5 Дослідження екологічно несприятливих фізико-

географічних процесів. 

10 

6 Оптимізація об’єктів ПЗФ 10 

 

7. Методи навчання 

Оглядові лекції з мультимедійними презентаціями та практичні заняття. 

 
8. Методи контролю 

Поточний контроль у вигляді двох модулів у формі контрольної роботи. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Приклад для іспиту 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит 

Практичні  

П1 П2 П3 П4 Модуль 50 

10 5 15 10 10 

П1, П2 ...– теми практичних робіт. 
 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Топографічні карти Українських Карпат та окремі ключові ділянки. 

2. Мультимедійні презентації. 

 

11. Рекомендована література 

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 

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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