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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів   

- 3 

 

Галузь знань 

10 Природничі науки 
 (шифр і назва) 

Нормативна 

 

 
 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

 106 Географія 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  128 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 2,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

____ бакалавр____ 

 

48 год.   год. 

Практичні, семінарські 

16  год. год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

64  год. год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

іспит іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 

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

 

Мета – ознайомлення з методами геоекологічних досліджень, як виду наукоємної 

практично-орієнтованої діяльності, і закладання підґрунтя для подальшого самостійного 

дослідження під час написання курсових та магістерської робіт, а також для професійного 

самовдосконалення. 

Завдання:  

1. Сформувати у студентів базові знання теорії наукових досліджень 

2. Ознайомити з теоретико-методологічними основами геоекології як науки про 

геоекосистеми  

3. Розглянути основні традиційні, нові  та новітні методи дослідження геоекосистеми 

4. Сприяти опануванню підходів, методів та прийомів узагальнення і обробки вихідної 

інформації, статистичних та картографічних даних.  

5. Опанувати систему методичних прийомів для польових геоекологічних досліджень.  

У результаті проходження даного курсу студент повинен  

знати:  
- основні поняття геоекології як вчення про геоекосистеми;  

- найважливіші методи проведення геоекологічних досліджень;  

- основні види, властивості та методи аналізу інформації та даних, для геоекологічних 

досліджень;  

- зміст та особливості організації польових експедиційних і стаціонарних 

геоекологічних досліджень;  

- важливість комплексних прикладних геоекологічних досліджень у формуванні 

програм сталого розвитку територій 

 

вміти  

- сформувати теоретико-методологічні засади геоекологічних досліджень;  

- обирати систему методів та структуру геоекологічного дослідження; залежно від мети 

дослідження та поставлених завдань 

- проводити підготовку та початковий аналіз цифрових геоданих, ефективно відбирати 

інформацію та дані для здійснення геоекологічного дослідження 

- в цілому інтерпретувати топографічні карти та аеро-(космо-) зображення, виділяти 

геоекосистеми різних рівнів, виявляти та описувати антропогенний вплив; 

значення,  

- розробляти документацію та працювати з нею в процесі польових геоекологічних  

досліджень;  

- узагальнювати інформацію, отриману під час камеральних та польових досліджень, у 

вигляді тематичних карт та текстових звітів. 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади сучасних геоекологічних досліджень 

 

Тема 1-2. Теоретичні та методологічні основи наукових досліджень. Структура 

науки. Поняття методології та класифікація методів. Методи філософського (світоглядного) 

рівня. Методи міждисциплінарного рівня. Методи конкретно-наукового й методико-

технічного рівнів. 

Тема 3-4. Становлення і розвиток геоекологічних досліджень. Передумови 

інтеграції екологічного і географічного підходів. Становлення і розвиток  геоекологічних  

досліджень в Україні. Геоекологія як трансдисциплінарне вчення про структуру, 

функціонування геоекосистем. Об’єкт і предмет досліджень геоекології. Поняття 
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геоекосистеми. Сутність екологічного та геопросторового  підходу. Принципи 

геоекологічних досліджень. 

Тема 5. Поняття про методи дослідження та їхня класифікація. Традиційні методи 

наукових геоекологічних досліджень - (конкретно-науковий рівень).: порівняльний або 

порівняльно-географічний, картографічний, історичний та діахронічний.  

Тема 6. Нові методи наукових геоекологічних досліджень: аерометоди, геофізичні, 

геохімічний та метод балансів.  

Тема 7. Найновіші методи наукових досліджень: космічні, математичні, 

моделювання, дрон-зйомка.  

Тема 8-9. Універсальні міждисциплінарні методи досліджень в геоекології : 

польові дослідження 

Тема 10. Універсальні міждисциплінарні методи досліджень в геоекології : 

соціоекологічні дослідження 

 

Змістовий модуль 2. Практичне застосування методів геоекологічних досліджень 

 

Тема 11. Етапи геоекологічних досліджень. Підбір та поєднання методів 

дослідження 

Тема 12. Методи підготовчого етапу досліджень: робота з картами. 

Тема 13. Методи підготовчого етапу досліджень: пошук, аналіз та синтез 

статистичних даних і фондових матеріалів 

Тема 14. Методи підготовчого етапу досліджень: Підходи та методики дослідження 

антропогенного впливу на геоекосистеми та його наслідків, розробка карт-гіпотез для 

польових досліджень 

Тема 15. Методи польових геоекологічних досліджень. Методи збору польових 

геоекологічних даних. Визначення антропогенного впливу та його наслідків. Використання 

геоботанічних досліджень для ідентифікації геоекологічного стану територій.  

Тема 16. Методи польових геоекологічних досліджень: Методи дослідження 

забруднення атмосферного повітря монооксидом вуглецю від вихлопних газів автомобілів  

Тема 17. Методи польових геоекологічних досліджень: метод екологічної 

паспортизації. Види екологічних паспортів та методика їх заповнення  

Тема 18. Соціологічне опитування в геоекологічних дослідженнях. Вибір мети та 

завдання опитування. Методика складання та опрацювання анкет соціологічного опитування  

Тема 19. Специфіка вибору методів геоекологічних досліджень промислових 

підприємств. Визначення усіх аспектів впливу підприємства на довкілля 

Тема 20. Специфіка вибору методів геоекологічних досліджень 

природоохоронних територій. Методи визначення рекреаційної дигресії геоекосистем 

Тема 21. Камеральні методи геоекологічних досліджень. Створення геоекологічних 

карт. 

Тема 22. Методи визначення ступеня антропогенної трансформації 

геоекосистеми. 

Тема 23. Аналітичні методи визначення забруднення різних компонентів 

природного середовища. Правила відбору проб для аналізів. Прилади для визначення 

вмісту забруднюючих речовин. 

Тема 24. Методи регіонального геоекологічного аналізу і оцінки території. Метод 

моделювання і ранжування. Визначення еколого-географічної ситуації. Підходи до 

інтегрального аналізу й оцінки еколого-географічної ситуації.  

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
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Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо-го у тому числі Усього у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади сучасних геоекологічних досліджень 
Тема 1-2. Теоретичні та 

методологічні основи наукових 

досліджень 
10 4    6       

Тема 3-4. Становлення і розвиток 

геоекологічних досліджень. 
12 4 2   6       

Тема 5. Поняття про методи 

дослідження та їхня класифікація. 
4 2    2       

Тема 6. Нові методи наукових 

геоекологічних досліджень: 

аерометоди, геофізичні, 

геохімічний та метод балансів.  

6 2 2   2       

Тема 7. Найновіші методи 

наукових досліджень: космічні, 

математичні, моделювання, дрон-

зйомка.  

4 2    2       

Тема 8-9. Універсальні 

міждисциплінарні методи 

досліджень в геоекології: польові 

дослідження 

9 4 2   3       

Тема 10. Cоціоекологічні 

дослідження. 
5 2    3       

Разом – зм. модуль1 50 20 6   24       

Змістовий модуль 2. Практичне застосування методів геоекологічних досліджень 
Тема 11. Етапи геоекологічних 

досліджень. 
6 2    4       

Тема 12. Методи підготовчого 

етапу досліджень: робота з 

картами. 
8 2 2   2       

Тема 13. Пошук, аналіз та синтез 

статистичних даних і фондових 

матеріалів. 
6 2    4       

Тема 14. Підходи та методики 

дослідження антропогенного 

впливу на геоекосистеми та його 

наслідків, розробка карт-гіпотез 

для польових досліджень. 

6 2    4       

Тема 15. Методи польових 

геоекологічних досліджень: методи 

збору польових геоекологічних 

даних.  

6 2 2   2       

Тема 16. Методи польових 

геоекологічних досліджень: методи 

дослідження забруднення 

атмосферного повітря 

монооксидом вуглецю від 

вихлопних газів автомобілів. 

6 2 2   2       

Тема 17. Методи польових 

геоекологічних досліджень: метод 

екологічної паспортизації.  
6 2    4       

Тема 18. Соціологічне опитування 
в геоекологічних дослідженнях.  

6 2 2   2       

Тема 19. Специфіка вибору методів 

геоекологічних досліджень 

промислових підприємств.  
 2    4       

Тема 20. Специфіка вибору методів 

геоекологічних досліджень 

природоохоронних територій. 
6 2    4       

Тема 21. Камеральні методи 

геоекологічних досліджень. 
6 2 2   2       

Тема 22. Методи визначення 

ступеня антропогенної 

трансформації геоекосистеми. 
4 2    2       

Тема 23. Аналітичні методи 

визначення забруднення різних 

компонентів природного 

середовища. 

4 2    2       

Тема 24. Методи регіонального 

геоекологічного аналізу і оцінки 

території. 
6 2 2   2       

Разом за модуль 2 78 28 10   40       

Усього годин 
128 48 16   64       
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5. Теми семінарських занять 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 

денна заочна 

1 Теоретичні та методологічні основи геоекологічних  досліджень 2 - 

2 Методи геоекологічних досліджень 2 2 

3 Специфіка вибору методів геоекологічних досліджень промислових 

підприємств. Визначення усіх аспектів впливу підприємства на довкілля 

2 - 

4 Регіональний геоекологічний аналіз і оцінка території 2  

 

6. Теми практичних занять 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 

денна заочна 

1 Робота з картами та статистично-фондовими матеріалами на камеральному етапі 
досліджень 

2 2 

2 Проведення соціологічного опитування 2  

3 Польові геоекологічні дослідження 2 - 

4 Визначення антропогенного впливу на геоекосистеми Аналіз та оцінка 
геоекологічного стану територій 

2 - 

 

7. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість 
годин 

денна заочна 

1. Міждисциплінарний характер науки геоекології 4 10 

2. Комплексний підхід і геосистемна концепція у сучасних геоекологічних 
дослідженнях. 

6 10 

3 Опрацювання інтернет-джерел для вибору інформації щодо екологічних проблем 6 10 

4 Міжнародні стандарти серії ІСО-14 000: методи, що застосовуються для 
Попереднього екологічного аналізу впливу підприємства на довкілля  

6 10 

5. Види антропогенних впливів на геоекосистеми та їхніх наслідків 6 10 

6. Специфіка поширення забруднюючих речовин у різних середовищах 6 10 

7. Регіональні аспекти концепції сталого розвитку  6 10 

8. Еколого-географічна ситуація: сутність, чинники формування, аспекти, критерії 
оцінки. Підходи до інтегрального аналізу й оцінки 

8 10 

9 Пошук матеріалів у інтернеті для геоекологічного аналізу регіону 10 12 

10. Прикладне значення геоекологічних досліджень 6 10 

 Разом  64 72 

 

8. Методи контролю 
Система оцінювання знань студентів за спецкурсом „Методи геоекологічних 

досліджень” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль 

знань – іспит у 6 семестрі (для заочної форми навчання – іспит у 7 семестрі). 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.  

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за кожний 

змістовий модуль, складає по 25 балів за 2 змістові модулі та 50 балів за іспит. 

Підсумкова оцінка (іспит) визначається як сума балів, набраних студентом за кожний 

змістовий модуль, та балів, отриманих на іспиті. 

 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Розподіл балів, які отримують студенти (для іспиту) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест  

(екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 М 1  Т5 Т6 Т7 Т8 М2 
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4 3 4 4 10  4 4 3 4 10 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів, М1 – модульна робота 

 
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

Видами поточного контролю можуть бути у відповідності з програмою: 

опитування, контрольні роботи, тести, захист практичних робіт, колоквіуми, наукові 

повідомлення тощо. 

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень 

знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, 

систематичність роботи на заняттях, результати виконання практичних завдань, 

експрес-контролю у формі тестів та колоквіумів, письмових контрольних робіт, в 

тому числі модульних підсумкових. 

 

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі 

у кожному змістовному модулі: 

Форми контролю знань при поточному контролі  Оцінка ( у балах) 

усна відповідь до 5 балів 

виконання практичної робота (з її захистом) до 5 балів 

доповнення відповіді до 1 балу 

експрес-опитування до 1 балу 

тестування до 2 балів 

 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль - ЗМ) проводиться 

на відповідному практичному та семінарському занятті після вивчення ЗМ1, ЗМ2,. 

Модульний контроль проводиться на підставі оцінок поточного контролю та 

результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення 

матеріалу по М1 та М2. Впродовж семестру виконується 2 модульні контрольні 

роботи.  

Підсумкова кількість балів за змістові модулі виставляється як сума балів за 

всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу. 

 

ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Підсумковий семестровий контроль у формі екзамену передбачає, що підсумкова 

оцінка з даної дисципліни визначається як сума оцінок за модулями та екзаменом.  

 

 
 

Розрахунок підсумкової оцінки знань студента  

за результатами вивчення дисципліни „Методи геоекологічних досліджень” 

 М 1 М 2 Зазагальна оцінка 

Поточні оцінки, у балах 15 15 

25 (М 1) + 25 (М 2) 

+ 50 (екзамен) = 100 

Оцінка за модульну 

контрольну роботу у балах 

  

10 

 

10 

Всього, у балах 25 25 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 
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 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 

балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  ECTS Оцінка в балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

 
В 81-89 

4 Добре 
С 71-80 

D 61-70 
3 Задовільно  

Е  51-60 

 

 

12. Методичне забезпечення 
 

 Програма із курсу „Методи геоекологічних досліджень”. 

 Конспекти лекцій та навчальні посібники. 

 Підручники та їх електронні форми. 

 Мультимедійні презентації лекцій. 

 Роздатковий матеріал для лекцій в електронній формі.  

 Картографічні основи для проведення практичних робіт. 
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13. Рекомендована література 

 
Базова 

1.Геренчук К.І. Польові географічні дослідження / К.І. Геренчук, Е.М. Раковська, 

О.Г. Топчієв. – К.: Вища школа, 1975. – 248 с. 

2. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник / М.Д. Гродзинський. – 

К.: Либідь, 1993. – 224 с. 

3. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект: Навч. посібник / 

В.М. Гуцуляк – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с. 

4. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований / А.Г. Исаченко. – 

Ленинград: Наука, 1980. – 222 с. 

5. Ковалишин Д.І. Основи і методи наукових досліджень у фізичній географії: 

Навчальний посібник / Д.І. Ковалишин, М.Я. Сивий, М.Р. Питуляк, М.В. Питуляк, 

Н.Б. Таранова, П.М. Дем’янчук, О.В. Волік, С.В. Гулик. – Тернопіль: Астон, 2014. – 

260 с. 

6. Койнова І.Б., Головатий М.В. Екологічний паспорт території: теорія і практика: 

Монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 160 с. 

7. Койнова І.Б., Чорна А.-К. Водойми міста Львова: сучасний геоекологічний стан та 

можливості його покращення // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Харків – 

2019.– № 32. – С.6–15. 

8. Круглов І. Геоекологія та географія / І. Круглов // Наукові записки Тернопільського 

державного педагогічного університету. Серія: географія. – 2004. – № 2, Ч. 1. – С. 49-

55. 

9. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: Науковий 

посібник / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003 – 192 с. 

10.  Кукурудза С.І. Метризація ландшафтного різноманіття: концептуально-методологічні 

основи: монографія / С.І.Кукурудза. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.  

11. Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу / 

А.В. Мельник. – Львів: Літопис, 1997. – 229 с. 

12. Методи геоекологічних досліджень: Навчальний посібник / За ред.. 

М.Д. Гродзинського та П.Г. Шищенка. – К.: ВЦ «Київський університет», 1999. – 243 

с. 

13. Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий / 

Г.П. Миллер. – Львов: Вища школа, 1974. – 202 с. 

14. Миллер Г.П. Ландшафтознавство: теорія і практика: Навч. посібник / Г.П. Міллер, 

В.М. Петлін, А.В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 172 

с. 

15. Пащенко В.М. Основні поняття і проблеми еколого-географічних досліджень/ 

В.М. Пащенко // Український географічний журнал. − 1994. − №4. − С. 8-16.  

16. Свідзінська Д.В. Методи геоекологічних досліджень: геоінформаційний практикум на 

основі відкритої ГІС SAGA: навчальний посібник / Д.В. Свідзінська. – К.: Логос, 2014. 

– 402 с. 

17. Стойко С.М., Койнова І.Б. Сучасні види антропогенного впливу на життєве 

середовище // Український географічний журнал. – 2012, № 1. – Київ, 2012. – С. 50-57. 

18. Стойко С., Койнова І. Екологічна безпека життєвого середовища в Україні та 

програма сталого розвитку // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2013. – 

Вип. 41. – С. 303-316. 

19. Тітенко Г.В. Критерії та параметри для розробки моделі урболандшафту / 

Г.В. Тітенко, Л.В. Баскакова // Вісник ХНУ імені В.Н. Карабіна, № 1070. Серія 

«Екологія», вип. 9. – 2013. – С. 91-95. 
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20. Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз та оцінювання території: теорія та практика 

(на матеріалах Тернопільської області) / Л.П. Царик. – Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2006. – 256 с. 

 

Допоміжна 

1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте (Основы теории и логико-математические методы) 

Д.Л Арманд. – М.: Мысль, 1975. – С.5-46; 237-274. 

2. Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія / В.А. Барановський 

. К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 252 с. 

3. Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты / 

Г.А. Бачинский – К.: Наукова думка, 1991. – 152 с. 

4. Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства: Навч. посібник / В.М. Гуцуляк. – Київ: 

НМК ВО, 1992. – 60 с. 

5. Исаченко А.Г. Введение в экологическую географию / А.Г. Исаченко // География и 

экология в школе ХХІ века. – 2004. − №1. – С. 4-8. 

6. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование: 

Учеб. пособие / А.Г. Исаченко. – М.: Высш. шк., 1991.  

7. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды: Геогр.аспект / А.Г. Исаченко. –  М.: 

Мысль,1980. –  С.154-255. 

8. Круглов І.С. Геоекологія: Одна назва для різних наук? / І.С. Круглов // Фіз. геогр. і 

геоморф. – 2003. – Вип. 45. – С 18-25. [Електронний ресурс] – Режим доступу: // 

http://old.geography.lnu.edu.ua/Strukt/Biblio/alphavit/Ukr/Ukr%20K/Kruglov/Kruhlov_200

3_what_is_geoecology.pdf 

9. Мильков Ф.Н. Геоэкология как междисциплинарная наука о комфортности 

географической среды и оптимизации ландшафта / Ф.Н. Мильков // Изв. РГО. – 1997. 

– Вып. 3. – С. 54 – 59. 

10. Олішевська Ю.А. Історія геоекологічних досліджень / Ю.А. Олішевська // 2014. – С. 

164-168.  

11. Охрана ландшафтов. Толковый словарь / М.Данева и др. М.: Прогресс, 1982. 271 с. 

12. Преображенский В.С. Основы ландшафтного анализа / В.С. Преображенский, 

Т.Д. Александрова, Т.П. Куприянова. – М.: Наука, 1988. – С.7-52; 76-103; 141-149. 

13. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс.– М.: Мысль, 

1990. − 637 с. 

14. Свідзінська Д.В. Методи геоекологічних досліджень: методичні рекомендації до 

проведення лекційних і практичних занять: Навчальне видання / Д.В. Свідзінська. – 

К.: Логос, 2013. – 28 с. 

15. Скрипник В.С. Методи оцінки екологічної ситуації з використанням комп’ютерних 

технологій / В.С. Скрипник. – Львів, 2005 [Електронний ресурс] – Режим доступу: // 

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua 

16. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах / В.Б. Сочава. – Новосибирск: Наука, 

1978. – С. 14-22, 29-34, 106-120. 

17. Троль К. Ландшафтная экология и (геоэкология) и биоценология / К. Троль // Изв. АН 

СССР. Серия географическая. − 1972. − № 3. − С. 114-120. 

18. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география / П.Г. Шищенко. – К.: Вища школа, 

1988. – 192 с. 

19. Чернов Б.О. Методологічна основа географії: Методи дослідження в фізичній 

географії (1960-1990) / Б.О. Чернов [Електронний ресурс] – Режим доступу: // 

http://inb.dnsgb.com.ua/2012-3/index.html 
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