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Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати аспірантам третього року 

навчання спеціальності Науки про Землю необхідні знання про часову 

організацію ландшафтів, яка характеризується через їхнє 

функціонування, динаміку і еволюцію. 

Такі знання необхідні для розуміння закономірностей змін ландшафтів 

і їхніх морфологічних одиниць в часі, вміння виявляти, класифікувати і 

картографувати стани ландшафтних комплексів. Тому у курсі 

представлено як огляд питань теоріїі функціонування, динаміки і 

еколюції ландшафтів, так і методи їх вивчення шляхом стаціонарних, 

напівстаціонарних і експедиційних польових досліджень та 

камерального аналізу первинних даних. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна “Функціонування, динаміка та еволюція ландшафтів”  є 

вибірковою дисципліною зі спеціальності 103 Науки про Землю для 

освітньої програми аспірантів, яка викладається в 3-му семестрі в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни “Функціонування, динаміка та 

еволюція ландшафтів” є формування необхідних теоретичних знань і 

практичних навиків, які дозволять аналізувати якісні і кількісні 
характеристики часових спонтанних і антропогенно обумовлених змін 

ландшафтів, виявляти різночасові функціонально-динамічні, еволюційні і 

антропогенні стани ландшафтів та прогнозувати їхні зміни. 
Цілі курсу: пізнання чинників змін ландшафтів; знання 

закономірностей процесів основних функціональних ланок; розуміння 

суті основних видів динаміки ландшафтів (добова, сезонна, 

багаторічна); знання методики дослідження функціонування і динаміки 

ландшафтів.  

Література для 

вивчення дисципліни 

 Базова література: 

Гродзинський М. Д. Ландшафтна екологія: підручник. - Київ: 

Знання, 2014. - 550 с. 

Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: 
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монографія у 2-х томах. - К.: Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2005. Т. 1. - 431 с. 

Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: 

монографія у 2-х томах. - К.: Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2005. Т. 2. - 503 с. 

Гродзинський М.Д., Савицька О.В. Ландшафтознавство. – К.: 

Видавничо-поліграфічний центр ”Київський університет”, 2008. – 319 

с.  

Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое 

районирование. – М., Высшая школа, 1991. – 366 с. 

Мельник А.В. Польове ландшафтне картування: система термінів 

і понять. – Львів, 2014. 

Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных 

территорий. – Львов, 1974. – 202 с. 

Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: 

теорія і практика. – Львів, 2002. –172 с. 

Солнцев Н.А. Учение о ландшафте. – М.: Изд-во МГУ. – 2001. – 

384 с. 

 

Допоміжна: 

Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М., Наука, 1975.-288 с. 

Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. – М., Наука, 

1986. –  182 с. 

Геренчук К.І. Основні проблеми фізичної географії. – К., 1969. – 

132 с. 

Геренчук К.І., Раковська Е.М., Топчієв О.Г. Польові географічні 

дослідження. – К.: Вища школа, 1975. – 248 с. 

Гриневецький В. Т. До обґрунтування основних понять та 

методології досліджень ландшафтного різноманіття в Україні. Укр. 

геогр. журнал. 2000. № 2. С. 8–13.  

Гуцуляк В. М., Максименко Н. В., Дудар Т. В. Ландшафтна 

екологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Х.: 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 280 с. 

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

метризація, збереження. - Кіровоград: ТОВ „ІМЕКС-ЛТД", 2006. – 146 

с. 

Исаченко А.Г. Природа мира. Ландшафты. – М., Наука, 1989. – 

505 с. 

Корытный Л. М. Бассейновая концепция в природопользовании: 

учеб. пособ. Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН, 2001. 63 с.  

Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа 

Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое 

районирование. – К., Наук. думка, 1985. – 222 с. 

Маринич А.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України. – К.: 

Наук. Думка, 2005. – 479 с. 

Міллер Г.П. Польове ландшафтне знімання гірських територій. – 

Київ, 1996. – 167 с. 

Охрана ландшафтов. Толковый словарь. – М., Прогресс, 1982. – 

272 с. 



 3 

Проблеми ландшафтного різноманіття України. Зб. наук. праць. – К., 

2000. – 400 с. 

Рутинський М. Метризація екологічних станів ландшафтних 

систем. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2002. – 239 

с. 

Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск, 

Наука, 1978. – 319 с. 

Farina A. Principles and Methods in Landscape Ecology: Toward a 

Sciense of Landscape. – Springer, 2006. – 412 p. 

Forman R.T.T. Land Mosaics: the ecology of landscapes and regions. 

– Cambridge, UK: Cambridge University press, 1995. 632 p. 

Leser H. Landschftsekologie: Ansatc, Modelle, Methodik, 

Adwendung. 3 Aufl. – Stuttgart: Eugen Ulmer, 1991. – 647 s. 

Naven Z., Liberman A.S. Landscape Ecologie: Theore and 

Application. – New York: Springer-Verlag, 1994. – 30 p. 

Richlig A., Solon J. Ekologija krajobrazu.– Warszawa: Wyd-wo 

naukowe PWN, 2011. – 464 s. 
Turner M.G., Gardner R.N., ONiel R.V. Landscape Ekologie in Theory and 

Practice: Patter and Process. – New York: Springer-Verlag, 2001.– 401 p. 

Тривалість курсу 90 годин. 

Обсяг курсу 48 години аудиторних занять. З них: 

32 годин лекцій; 

16 годин семінарських; 

42 години самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

У результаті вивчення дисциплін “Функціонування, динаміка та 

еволюція ландшафтів” аспірант повинен: 

знати: закономірності часової організації ландшафтів, зокрема такі її 

різночасові форми як функціонування і його ланки, динаміка і її 

різновиди та розвиток і його етапи, що зумовлюють зміну одних 

ландшафтів іншими; чинники формування і механізми прояву 

функціонально-динамічних та еволюційних змін, в тому числі й 

пов’язаних з господарською діяльністю людини. 

вміти:  

досліджувати процеси функціонування, динаміки і розвитку 

ландшафтів стаціонарними, напівстаціонарними та експедиційними 

методами, аналізувати чинники їх формування, сучасний прояв та їхні 

наслідки. 

Ключові слова Ландшафт, ландшафтний комплекс, функціонування, ландки 

функціонування, динаміка, розвиток, плейстоцен, голоцен.  

Формат курсу Очний. Передбачає постійний особистий контакт науково-

педагогічного працівника і аспіранта. Аспіранти денної форми 

навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом. 

Теми Теми лекцій. 

Тема 1. Чинники змін ландшафтів у часі. 

Компоненти, фактори, властивості ландшафтів. Роль компонентів-

факторів у формуванні і розвитку ландшафтів. Стани природних 

територіальних комплексів. Прогнозування часових змін у ландшафтах. 

Тема 2. Функціонування ландшафту та його ланки. 

Поняття про функціонування ландшафту. Вологообмін. Газоомін. 
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Біологічний метаболізм. Абіотична міграція речовини.  

 Тема 3. Енергообмін в ландшафтах. 

Сонячна енергія. Радіаційний баланс. Теплові потоки в ландшафтах. 

Трансформація сонячної енергії біотою. Внутрішня енергія Землі.

 Тема 4. Динаміка ландшафтів. 

Добова і сезонна динаміка. Погодна динаміка. Багаторічна динаміка. 

Катастрофічні амплітуди ритмів природних процесів. Внутрівікові та 

вікові ритми. Сукцесійні зміни. Антропогенно зумовлена і 

антропогенна динаміка. Динаміка і стійкість ландшафтів.  

 Тема 5. Морфодинамічні процеси в ландшафтах. 

Класифікація морфодинамічних процесів. Магматизм. Повільні 

горизонтальні та вертикальні тектонічні рухи,  Землетруси. Площинний 

змив і лінійнаерозія. Берегова ерозія. Осипища і  зсуви. Карстові 

явища. Лавинні процеси. 

Тема 6. Методи та методики дослідження функціонування і 

динаміки ландшафтів.  

Стаціонарні дослідження функціонування і динаміки. Напівстаціонарні 

дослідження функціонування і динаміки. Екпедиційні досілдження 

динаміки і розвитку ландшафтів. Метод просторово-часового аналізу і 

синтезу. Метод комплексної ординації геосистем. Балансові методи.  

Тема 7. Розвиток ландшафтів. 

Мікроеволюція ландшафту. Макроеволюція ландшафтів. Рушійні сили 

розвитку ландшафту. Механізм розвитку ландшафту. Вік і 

довговічність ландшафту.  

   Тема 8. Розвиток ландшафтів України у плейстоцені і голоцені. 

Основні віхи історії розвитку палеоландшафтів України впродовж 

геологічного часу. Методи дослідження плейстоценового та 

голоценового ландшафтогенезу. Зміни в географічній оболонці 

протягом плейстоцену і голоцену.  

 

Теми семірських занять 

Тема 1. Критерії виділення і класифікація станів ландшафтних 

комплексів. 

Тема 2. Річний цикл функціонування ландшафту.  

Тема 3. Потоки механічної енергії. 

Тема 4. Антропогенна динаміка. 

Тема 5. Лавинні процеси. 

Тема 6. Методика вимірювання складових радіаційного, водного, 

теплового балансів. 

Тема 7. Особливості розвитку гірських ландшафтів. 

Тема 8. Еволюційні зміни ландшафтів території України у плейстоцені 

і голоцені. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці третього семестру. Екзаменаційні білети. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із геології, 

геоморфології, метеорології і кліматології, гідрології, біогеографії і 

ґрунтознавства, регіональної фізичної географії, вчення про ландшафт. 

геофізики і геохімії ландшафтів, ландшафтної екології. 

Навчальні методи та Основними формами навчання є лекційна подача матеріалу і 
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техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

проведення семінарських занять, а також організація самостійної 

роботи аспірантів. Також широко використовуватиметься форма 

семінарів-дискусій, які передбачають обмін думками та поглядами 

учасників щодо даної теми. 

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. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Протягом семестру аспірант може набрати 40 балів.  

Під час іспиту аспірант може набрати ще 60 балів. Для написання 

екзаменаційних завдань необхідний допуск, а саме наявність не менше 

20 балів за поточний семестр. Отримані бали під час іспиту додаються 

до балів, отриманих на семінарських заняттях. 

Питання до іспиту  Чинники змін ландшафтів у часі. 

Компоненти, фактори, властивості ландшафтів.  

Роль компонентів-факторів у формуванні і розвитку ландшафтів.  

Стани природних територіальних комплексів.  

Критерії виділення і класифікація станів.  

Прогнозування часових змін у ландшафтах. 

Поняття про функціонування ландшафту.  

Ланки функціонування ландшафтів.  

Вологообмін.  

Газоомін.  

Біологічний метаболізм.  

Абіотична міграція речовини.  

Річний цикл функціонування ландшафту.  

Енергообмін в ландшафті. 

Сонячна енергія.  

Радіаційний баланс. 

Теплові потоки в ландшафтах.  

Трансформація сонячної енергії біотою.  

Внутрішня енергія Землі.  

Потоки механічної енергії. 

Поняття динаміки ландшафтів. 

Добовадинаміка.  

Сезонна динаміка.  

Погодна динаміка.  

Багаторічна динаміка.  

Катастрофічні амплітуди ритмів природних процесів.  

Внутрівікові та вікові ритми.  

Сукцесійні зміни.  

Антропогенно зумовлена і антропогенна динаміка.  

Динаміка і стійкість ландшафтів.  

Морфодинамічні процеси в ландшафтах. 

Класифікація морфодинамічних процесів.  

Магматизм.  

Повільні горизонтальні та вертикальні тектонічні рухи. 

Землетруси.  

Площинний змив і лінійна ерозія.  



 6 

Берегова ерозія.  

Осипища і  зсуви.  

Карстові явища. 

Лавинні процеси. 

Особливості методики дослідження функціонування і динаміки 

ландшафтів.  

Стаціонарні дослідження функціонування і динаміки.  

Напівстаціонарні дослідження функціонування і динаміки. 

Екпедиційні досілдження динаміки і розвитку ландшафтів. 

Метод просторово-часового аналізу і синтезу.  

Метод комплексної ординації геосистем.  

Балансові методи.  

Методика вимірювання складових радіаційного, водного, теплового 

балансів. 

Розвиток ландшафтів. 

Мікроеволюція ландшафту.  

Макроеволюція ландшафтів.  

Рушійні сили розвитку ландшафту. 

Механізм розвитку ландшафту.  

Вік і довговічність ландшафту.  

Особливості розвитку гірських ландшафтів. 

Основні віхи історії розвитку палеоландшафтів України впродовж 

геологічного часу. 

Методи дослідження плейстоценового та голоценового 

ландшафтогенезу. 

Зміни в географічній оболонці протягом плейстоцену і голоцену.  

Еволюційні зміни ландшафтів території України у плейстоцені і 

голоцені. 

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

вершенню курсу. 

 

 

 


