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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
 У сучасній структурі Мегаекології (за Білявським Г.О.) геоекологія займає свою нішу у 

структурі прикладної екології. Поряд з нею у цій структурі виділяють також техноекологію та 

соціоекологію. 

Геоекологія вивчає екологічні аспекти функціонування геосфер (атмосфери, гідро-, літо-, 

педо-) та природних комплексів (геоекосистем) певних регіонів та Землі вцілому. Головною 

метою навчальної дисципліни «Геоекологія України» є надання студентам базових знань про 

головні теоретичні положення геоекології як міжгалузевого наукового напряму, що 

сформувався на стику сучасної екології та географії, предметом якого є всебічне вивчення 

параметрів геоекосфери, взаємовідносин у системі «людина-природа-господарство».  

Мета і критерії дисципліни 

Мета курсу – розкрити найголовніші положення сучасної геоекології та екологічної 

географії, ознайомити студентів з методиками геоекологічних та еколого-географічних 

досліджень, сформувати вміння аналізувати екологічні проблеми у головних природних 

регіонах України. 
Об’єктом  вивчення геоекології України є складові географічної оболонки, природні та 

антропогенно змінені геосистеми (ландшафтні системи або геоекосистеми) України.  

Предметом – процес формування геоекосистем України та вивчення змін їх функцій під 

впливом еволюції природи і техногенезу, а також оцінка їх геоекологічного стану з метою 



покращення умов життєдіяльності населення, збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття. 

Завдання курсу: 

 ознайомити студентів із теоретико-методичними засадами геоекології та екологічної 

географії; 

 навчити правильно застосовувати методичний інструментарій при читанні та створені 

карт екологічного змісту; 

 надання студентам базових знань щодо пріоритетних екологічних проблем України, 

 регіонального їх поширення в межах природних регіонів та принципових шляхів їх 

розв’язання. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 Знати: 

 історію розвитку та проблематику таких наукових напрямів як «геоекологія» та 

«екологічна географія», надавати визначення понять: геосистема, види природних потенціалів 

геосистем, екологічна ситуація, екологічна проблема, антропогенне навантаження, екологічна 

депресивність та екологічний ризик тощо. 

 особливості сучасного стану геосфер у межах України, зокрема: екологічні ризики 

пов’язані із видобуванням різних видів мінеральних ресурсів; формулювати проблеми пов’язані 

із забрудненням та зниженням родючості грунтів; розуміти суть розвитку негативних 

природних процесів (ерозії, карсту, суфозії, підтоплення тощо); характеризувати 

гідроекологічні проблеми, проблеми забруднення повітря та зміни його складу внаслідок 

промислових та інших викидів; проблеми скорочення розмаїття рослинного й тваринного світу 

та заходи щодо його охорони. 

 особливості природи, економічного розвитку і конкретні екологічні проблеми в межах 

природних зон та гірських країн України, а також - принципові шляхи їх вирішення. 

 Вміти: 

 користуючись відповідними методиками оцінювати ступінь антропогенного 

навантаження на ландшафти, аналізувати природні та антропогенно-природні потенціали 

геосистем, стан екологічної депресивності регіонів України; 

 відображати на картосхемі та характеризувати екологічну ситуацію України у розрізі 

природних зон, гірських країн та фізико-географічних країв. 

  Володіти навичками :           

 аналізу карт та картосхем України екологічного змісту 

 оцінки антропогенного навантаження на геосистеми України, аналізу екологічних потенціалів 

геосистем 

 Базою при вивчення курсу служать теоретичні знання загальноосвітніх курсів з фізичної 

географії, хімії, біології, екології та інших природничих наук. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ 

ТА МЕТОДИ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

ТЕМА 1. Об’єкт, предмет та завдання сучасної геоекології та екологічної географії, історія 

розвитку наук, основні методи досліджень. 

Передумови інтеграції екологічного та географічного підходів. Поняття «екосистема» та 

«геосистема». Становлення і розвиток еколого-географічних досліджень в Україні. Місце 

геоекології та екологічної географії в екології та системі наук про Землю. Об’єкт, предмет та 



завдання сучасної геоекології та екологічної географії.  Історія розвитку наук. Напрямки 

досліджень геоекології. Рівні еколого-географічних досліджень. 

 

 

ТЕМА 2. Понятійно-термінологічний апарат у геоекології. 

Природокористування та його види. Поняття про антропогенне навантаження на 

геосистеми. Екологічна ситуація та її види. Поняття екологічної депресивності  та потенційного 

екологічного ризику. Моніторинг довкілля.  Нормування антропогенного впливу. Концепція 

сталого (збалансованого) розвитку.  

 

ТЕМА 3. Концепція природного потенціалу геосистем. Екологічний, ресурсний потенціал 

та потенціал стійкості. Методи їх оцінки  

Становлення концепції природного потенціалу ландшафту. Екологічний, ресурсний 

потенціал та потенціал стійкості. Методи оцінки екологічного потенціалу: за допомогою 

індексу біологічної ефективності клімату, інтегрального показника екологічного потенціалу, 

аналітичної картографічної оцінки. Природно-ресурсний потенціал України та способи його 

оцінки. Потенціал стійкості, його складові (потенціал біотичної стійкості та стійкості грунтів, 

самоочищення атмосферного повітря, водних об’єктів) та способи оцінки. 

 

ТЕМА 4. Мінерально-сировинні ресурси України: проблеми раціонального використання 

і охорони  

 Сучасний стан мінерально-сировинної бази України. Регіони розробки руд чорних 

(залізних і марганцевих)  та кольорових металів та геоекологічні проблеми їх використання. 

Вуглевибудовні регіони і геоекологічні проблеми.Нафтогазовибудовні регіони України та 

геоекологічні проблеми, пов’язані з видобутком нафти й газу. Геоекологічні проблеми у 

регіонах видобутку сірки, солей та фосфоритів.Видобуток бурштину та негативні наслідки для 

довкілля. Видобуток підземних вод та проблеми їх охорони.  

 

ТЕМА 5. Земельні ресурси України та їх раціональне використання 

Сучасний стан земельного фонду України та головні напрями його оптимізації. 

Екологічні проблеми педосфери. Головні деградаційни процеси грунтів: водна і вітрова 

ерозія;вторинне засолення, осолонцювання, підлуження; Підтоплення, перезволоження земель 

та вторинне заболочування, підкислення, переосушення земель, антропогенно-техногенне 

забруднення грунтів. Головні принципи раціонального сільськогосподарського  

природокористування 

 

ТЕМА 6. Стан повітряного середовища України. Проблеми забруднення атмосферного 

повітря та заходи боротьби із забрудненням  

 

 Природні та антропогенні осередки забруднення повітря. Поняття про пересувні та 

стаціонарні джерела забруднення повітря. Основні забруднювальні речовини атмосферного 

повітря. Географія викидів. Суть та завдання моніторингу повітря на сучасному етапі. Заходи 

боротьби із забрудненням атмосфери 

 

ТЕМА 7. Водні ресурси України, їх використання та охорона  

 Водні ресурси України та їх структура. Поняття про водоспоживання та 

водокористування, норми водоспоживання. Структура використання водних ресурсів на різні 

потреби в Україні. Основні джерела забруднення водних об’єктів. Екологічні проблеми 

поверхневих  і підземних вод: зменшення водності у річках, види забруднень водного 

середовища, головні підприємства- забруднювачі водного середовища країни. Гідроекологічний 

моніторинг та географія забруднення. Заходи з охорони поверхневих і підземних вод України 

 



 ТЕМА 8. Проблеми використання та охорони біологічного різноманіття  
Поняття про біорізноманіття України, його багатство та види. Головні чинники, що несуть 

загрозу біорізноманіттю. Червона та Зелена книги України. Поняття про екомережу та 

природно-заповідний фонд України як головний засіб збереження біорізноманіття. Структура 

ПЗФ. Мережа біосферних та природних заповідників, національних природних парків України 

Головні проблему розвитку природно-заповідного справи держави. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНИХ 

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ  
 

ТЕМА 9.   Еколого-географічний аналіз українського Полісся та широколистолісової 

природних зон України  

Географічне положення зон. Геологічна будова та рельєф. Клімат. Річкова мережа. 

Підземні води. Грунти. Рослинність та тваринний світ. Фізико-географічне районування 

Полісся та зони широколистяних лісів. Несприятливі фізико-географічні процеси. 

Використання природних ресурсів та структура господарства лісових природно-господарських 

зон України. Екологічні проблеми та потенційні ризики Поліського регіону: радіоактивне 

забруднення, небезпечні підприємства, необґрунтовані обсяги осушення боліт тощо. Екологічні 

проблеми та потенційні ризики в зоні широколистяних лісів. Мережа об’єктів природно-

заповідного фонду. Заходи щодо охорони географічного середовища українського Полісся та 

Західноукраїнського краю зони широколистяних лісів. 

 

ТЕМА 10.   Еколого-географічний аналіз лісостепової зони України 

Географічне положення зони. Геологічна будова та рельєф. Клімат. Річкова мережа. 

Грунти. Рослинність та тваринний світ. Несприятливі фізико-географічні процеси. Фізико-

географічне районування Лісостепової зони та регіональні відмінності у розрізі фізико-

географічних країв. Структура господарства Лісостепової природно-господарської зони. 

Використання природних ресурсів та екологічні проблеми в межах Дністровсько-

Дніпровського, Лівобережно-Дніпровського, Східноукраїнського лісостепових країв. Мережа 

об’єктів природно-заповідного фонду. Заходи щодо охорони географічного середовища та 

природних ресурсів Лісостепової зони України. 

 

 ТЕМА 11.   Еколого-географічний аналіз Степової зони України  

Географічне положення зони. Геологічна будова та рельєф. Клімат. Річкова мережа. 

Грунти. Рослинність та тваринний світ. Несприятливі фізико-географічні процеси. Фізико-

географічне районування Степової зони та регіональні відмінності у розрізі фізико-

географічних підзон. Структура господарства Степової природно-господарської зони. 

Використання природних ресурсів та екологічні проблеми, що характерні для Дністровсько-

Дніпровського, Лівобережно-Дніпровсько-Приазовського, Донецького північностепових краів. 

Використання природних ресурсів та екологічні проблеми, що характерні для 

Причорноморського середньостепового краю. Використання природних ресурсів та екологічні 

проблеми Південно-степової підзони степу. Мережа об’єктів природно-заповідного фонду у 

степу. Заходи щодо охорони географічного середовища та природних ресурсів Степової зони 

України. 

 

 

 ТЕМА 12.   Еколого-географічний аналіз українських Карпат та Кримських гір  

Географічне положення Карпат. Геологічна будова та рельєф. Клімат. Річкова мережа. 

Підземні води. Грунти. Рослинність та тваринний світ. Несприятливі фізико-географічні 

процеси. Фізико-географічне районування. Використання природних ресурсів та екологічні 

проблеми Українських Карпат. Мережа об’єктів природно-заповідного фонду та заходи щодо 

охорони ландшафтів карпатського регіону. 



Географічне положення Кримських гір. Геологічна будова та рельєф. Клімат. Річкова 

мережа. Підземні води. Грунти. Рослинність та тваринний світ. Несприятливі фізико-

географічні процеси. Фізико-географічне районування. Використання природних ресурсів та 

екологічні проблеми Кримських гір. Мережа об’єктів природно-заповідного фонду та заходи 

щодо охорони ландшафтів гірського Криму. 

 

 
4. Структура навчальної дисципліни. 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усього  у тому числі 

л практ Сам.роб 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Концепція геоекології та екологічні проблеми геосфер України 

1.Об’єкт, предмет та завдання сучасної геоекології та 

екологічної географії, історія розвитку наук, основні 

методи досліджень.  

2 2   

2. Понятійно-термінологічний апарат у геоекології 2 4  10 

3. Концепція природного потенціалу геосистем. 

Екологічний, ресурсний потенціал та потенціал 

стійкості. Методи їх оцінки 

2 2 4  

4.Мінерально-сировинні ресурси України: проблеми 

раціонального використання і охорони 

2 2 2  

5.Земельні ресурси України та їх раціональне 

використання  

2 2 2 10 

6.Проблеми забруднення атмосферного повітря 2 4 4  

7.Водні ресурси України, їх використання та охорона 2 4 4 5 

8.Проблеми використання та охорони біологічного 

різноманіття 

2    

Разом – змістовний модуль 1 35 10 16 20 

Змістовий модуль 2. Еколого-географічний аналіз природних регіонів України  

9.Еколого-географічний аналіз українського Полісся та 

широколистолісової природних зон України 

14 6 4 5 

10.Еколого-географічний аналіз лісостепової зони. 9 2 4 5 

11.Еколого-географічний аналіз степової зони України. 16 4 4 10 

12.Еколого-географічний аналіз українських Карпат та 

Кримських гір 

2 2 4  

Разом – змістовний модуль 2 58 22 16 25 

Усього годин 93 32 32 45 

 

                                                                                                              

5. Теми практичних  занять. 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Порівняльна характеристика антропогенної перетвореності 

фізико-географічних регіонів України 

2 

2 Аналіз фізико-географічних регіонів України за показниками їх 

екологічної депресивності 

2 



3 Структура видобутку основних видів мінеральної сировини в 

Україні. Екологічні проблеми, пов’язані із використанням 

ресурсів надр.  

2 

4 Порівняння обсягів і структури забруднення атмосферного 

повітря у містах України 

2 

5 Аналіз структури земельних ресурсів України та поширення 

деградаційних процесів грунтів 

4 

6 Порівняльний аналіз обсягів і структури забруднення поверхневих 

вод України 

4 

7 Картування еколого-географічних проблем Українського Полісся 

та широколистолісової природних зон України 

4 

8 Картування еколого-географічних проблем лісостепової зони 

України  

4 

9 Картування еколого-географічних проблем Степової зони України 4 

10 Картування еколого-географічних проблем Українських Карпат та 

Кримських гір 

4 

 Разом 32 

 

                                     6. Самостійна  робота. 
 

№ 

з/п 

Назва робіт Кількість 

годин 

1 

Ознайомлення із регіональними особливостями екологічної 

ситуації в Україні на основі вивчення екологічних карт, 

документів та Інтернет джерел 

10 

2 

Порівняння екологічної ситуації в Україні з екологічними 

проблемами у світі на основі вивчення екологічних карт та 

Інтернет джерел 

10 

4 Оформлення практичних робіт 15 

5 
Вивчення опорних конспектів лекцій та підготовка до змістовних 

модулів 
10 

 Разом 45 

 

                                                                                                    

7. Методи навчання 

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні 

(розповідь, бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної 

діяльності – пояснювальноілюстративний, репродуктивний.    
 

8. Методи контролю: 

Поточний – захист практичних робіт; проміжний – тестові завдання; підсумковий – іспит. 
 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 50 100 

1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 



 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Іспит 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

 

10. Методичне забезпечення 

Опорні конспекти лекцій, контурні карти України, географічні та екологічні атласи України, 

навчальні посібники. 

 

11. Літературні джерела 

 

Базові 

1. Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. 

252 – с. 

2. Білявський Г.О. Основи екології. Навчальний посібник / К.: Либідь, 2006. - 408 c. 

3. Гавриленко О.П. Екогеографія України: Навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 646 с. – (Вища освіта 

ХХІ століття) 

4. Екологічний атлас України / Ін-т географії НАН України; голов. ред. Л. Г. Руденко. - М-

би різні. - Київ.: Ін-т географії НАН України, 2009. 

5. Запольський А. К., Салюк А. І. 3-33 Основи екології: Підручник / За ред. К. М. Ситника. 

— 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища шк., 2004. — 382 с.: іл. 

6. Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента. Монографія.- Львів: ВЦ 

ЛНУ ім.І.Франка, 2008. 

7. Мальований М.С., Боголюбов В.М., Шаніна Т.П., Шмандій В.М., Сафранов Т.А. 

Техноекологія: підручник / За ред. М.С.Мальованого. − Львів:  Національний 

університет «Львівська політехніка»,  2013. – 424 с. 

8. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 

році. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, ФОП Грінь Д.С. – 2017. 

– 308 с. 

9. Рудько Г.І. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичнее втілення  / Г.І. 

Рудько, О.М. Адаменко. Ч. : ТОВМаклаут, 2008. -320 с. 18.  

10. Рудько Г.І. Основи геоекології  Г.І.Рудько//Дослідження передкризових екологічних 

ситуацій вУкраїні. зб. наук. праць. −К.: Манускрипт, 1994. −187 с.  

11. Топчиев А.Г. Геоэкология: географические основы природопользования. – Одеса, 1996 

12. Царик Л. П. Екологія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. рівень стандарту, 

академічний рівень. – К.: Генеза. 2012. – 96 с. 

13. Царик Л. Природокористування : навчальний посібник / Л. Царик, І. Барна, І. Вітенко [та 

ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – 398 с. 



 

 

 

Додаткові джерела 

1. Адаменко О., Рудько Г. Екологічна геологія. Підручник для студентів вузів./О.Адаменко– К.: 

Манускрипт, 1998. – 370 с.Барановський В.А. Екологічний атлас України. – К.: Географіка, 

2000.  - 42 с. 

2. Білявський Г.О. та ін.Основи екології: Підручник / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, 

І.Ю.Костіков. – 3-є вид. – К.: Либідь, 2006. – 408 с. 

3. Геоекологія України : зб. наук. пр. / ред. О. М. Адаменко. – К. : Манускрипт, 1993. – 114 

с. 

4. Глобальні проблеми світу.Атлас. –К. ДНВП «Картографія», 2009 

5. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень: Монографія. – 

К.: Лікей, 1995. – 233 с.  

6. Зербіно Д.Д., Гжегоцький М.Р. Екологічні катастрофи у світі та в Україні. Львів: Бак, 

2005. – 280 с. 

7. Исаченко А.Г. Введение в экологическую географию:Учебное пособие. – СПб.: Изд-во С.-

Петерб. Ун-та, 2003. 192 с. 

8. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізико-географічне районування // Географічна 

енциклопедія України. – К.: Головна  ред. УРЕ  ім.М.П.Бажана, 1993. – Том 3. – С.340-

343. 

9. Мельник А. В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження: Монографія. 

– Львів: Логос, 1999. – 286 с.      

10. Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу: Монографія. – 

Львів: Літопис, 1997. – 229 с. 

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

Український географічний журнал. – 1994. - №4. – С. 10-17. 

12. Петлін В. Концепції сучасного ландшафтознавства: Монографія. – Львів, Видавн. центр 

ЛНУ ім.Івана Франка, 2006. – 351 с. 

13. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – У 3 част. : 

підручник. / В. П. Руденко. – Чернівці : Чернывецький нац. ун-т, 2010. – 552 с. 

14. Україна. Еколого-географічний атлас. Рада по вивченню продуктивних сил України. Київ -

2006 

15. Фізична географія Української РСР / За ред..О.М. Маринина. – К .Вища школа., 1982. – 207 с. 

16. Царик Л.П. Екологія: підруч. Для 10 кл. загальноосвіт.навч.закл.: профілю рівень/ Л.П. 

Царик, П.Л.Царик, І.М. Вітенко. – К.: Генеза, 2010. – 240с. 

17. Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика (на 

матеріалах Тернопільської області). – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 256 с.  

18. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. – К.: Вища школа, 1988. – 192 с.  

 

12. Інформаційні ресурси: 

1. Всеукраїнська екологічна ліга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ecoleague.net/ 

2. Всесвітня природоохоронна організація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.world-ecol.org/ruso/. 

3. Журнал "Зелений світ" [Електронний ресурс]. – Режим доступа: www.greenworld. 

4. Мінеральні ресурси України. Інформаційний ресурс, створений Державним 

інформаційним геологічним фонд України (ДНВП «Геоінформ України»). Режим доступу: 

http://minerals-ua.info/ 

5. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://menr.gov.ua/ 

http://minerals-ua.info/
https://menr.gov.ua/


6. МБО «Екологія-Право-Людина»(ЕПЛ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://epl.org.ua/istoriya/ 

7. Спілка сприяння сталому розвитку Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.wgtdi.com.ua. 


