
 

 



 

 

Назва  курсу  Методи геоекологічних досліджень  

Адреса викладання 

курсу 

вул. Дорошенка, 41,  

м. Львів, 79000 

Географічний факультет, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, 

кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони 

природи. 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

10 Природничі науки, 106 “Географія” 

Викладачі курсу Койнова І.Б., канд. географічних наук, доцент, доцент кафедри РВПР і 

ОП.  

Контактна інформація 

викладачів 

Iryna.Koynova@lnu.edu.ua, 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/kojnova-iryna-bohdanivna  

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/metody-heoekolohichnyh-doslidzhen 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб проводити наукоємну практично-

зорієнтовану діяльності під час написання курсових та магістерської 

робіт. Тому у курсі представлено огляд сучасних теоретичних 

концепцій геокеологічних досліджень, а також геоекологічних методів 

та методик, які потрібні для проведення подальших самостійних 

наукових досліджень, а також для професійного самовдосконалення.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Методи геоекологічних досліджень» є основним  

нормативним спецкурсом зі спеціальності Географія для освітньої 

програми бакалавра , яка викладається в 5 семестрі в обсязі 4,5 кредитів 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Методи 

геоекологічних досліджень» є ознайомлення студентів із 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.  

Цілі:  

- формування базових знань теорії наукових геоекологічних 

досліджень для збалансованого природокористування 

- оволодіння теоретико-методологічними основами геоекології як 

науки про геоекосистеми  

          - опанування сучасних підходів, методів та прийомів дослідження 

геоекосистем та інструментами проведення геоекологічних досліджень 

для охорони природи та збалансованого природокористування.  

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

1. 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. 

2. Методи геоекологічних досліджень: Навчальний посібник / За 

ред.. М.Д. Гродзинського та П.Г. Шищенка. – К.: ВЦ «Київський 

університет», 1999. – 243 с. 

3. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових 

досліджень: Науковий посібник / О.В. Крушельницька. – К.: 

Кондор, 2003 – 192 с. 

4. Свідзінська Д.В. Методи геоекологічних досліджень: методичні 

рекомендації до проведення лекційних і практичних занять: Навчальне 

видання / Д.В. Свідзінська. – К.: Логос, 2013. – 28 с.  
5. Койнова І.Б., Головатий М.В. Екологічний паспорт території: 

теорія і практика: Монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 160 с. 

Додаткова література:  

1. Круглов І. Геоекологія та географія / І. Круглов // Наукові 

записки Тернопільського державного педагогічного 

університету. Серія: географія. – 2004. – № 2, Ч. 1. – С. 49-55. 

2. 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. 

3. Свідзінська Д.В. Методи геоекологічних досліджень: методичні 

рекомендації до проведення лекційних і практичних занять: 

Навчальне видання / Д.В. Свідзінська. – К.: Логос, 2013. – 28 с. 

4. Скрипник В.С. Методи оцінки екологічної ситуації з 

використанням комп’ютерних технологій / В.С. Скрипник. – 

Львів, 2005 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://ena.lp.edu.ua 

5. 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 

6. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, 

методи, методики: навч. посібник / О.Г. Топчієв. – Одеса: 

Астропринт, 2005. – 631 с. 

7. Шищенко П.Г. Геоекологія України: підручник / П.Г. Шищенко, 

О.П. Гавриленко. – К., 2017. 

8. Шищенко П., Гавриленко О. Геоекологія у науково-освітньому 

вимірі // Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Географія. – 1 (70). – 2018, С. 9-15. 

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.2 

9. Мащенко О.М. Геоекологія.Ч.1. Природокористування та 

екологічні проблеми геосфер: навч. посіб. для студ. спец. 

«Географія». – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2015. - 54 с. 
10. Салюк М.Р. Методичні матеріали до виконання практичних робіт з 

курсу Методи географічних досліджень (для студентів напряму 

підготовки 6.040104–Географія) / М.Р. Салюк, – Ужгород : Видав. 

“УжНУ”, 2016.–38 с. 

11. Койнова І.Б., Рожко І.М., Сенчина Б.В. Методичні рекомендації для 

http://ena.lp.edu.ua/
http://inb.dnsgb.com.ua/2012-3/index.html
http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.2


 

проходження комплексної практики з природоохоронної діяльності на 

Чорногірському  географічному стаціонарі. – Львів, 2007. – 64с. 

Інтернет-джерела. 

1. http://www.menr.gov.ua – офіційний сайт Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України  

2. http://www.ecology.lviv.ua – сайт Департаменту екології і 

природних ресурсів  Львівської обласної адміністрації 

3. http://www.nature.org.ua/ - Національні доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Україні. 

4. http://www.news.ukrntec.com - щоденно обновлювані екологічні 

новини України та всього світу.   

5. http://www.proeco.visti.net/naturalist/greenworld - сайт 

інформаційного центру української екологічної асоціації 

“Зелений світ”. Новини в галузі збереження навколишнього 

середовища та ресурсів. 

Тривалість курсу _135_ год. 

Обсяг курсу Очне: 64 годин аудиторних занять. З них: 48 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та __71_ годин самостійної роботи 

Заочне: 16 годин аудиторних занять. З них: 10 годин лекцій, 6 годин 

практичних занять та __74_ годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде  

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;  

- при виборі методів досліджень розуміти відповідальність за 

майбутній науковий результат;  

- зміст та особливості організації польових геоекологічних 

досліджень;  

- прикладне значення геоекологічних досліджень для формування 

програм збалансованого розвитку територій і охорони природи. 

Вміти: 

- застосовувати теоретико-методологічні засади геоекологічних 

досліджень у подальшій практичній діяльності;  

- обирати систему методів та структуру геоекологічного 

дослідження, залежно від мети та поставлених завдань 

- шукати та управляти інформацією: 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, виявляти та описувати антропогенний вплив, виділяти 

геоекосистеми різного ступеня трансформації; 

- працювати у команді: проводити групові польові геоекологічні  

дослідження;  

         - узагальнювати інформацію, отриману під час підготовчих та 

польових досліджень, у вигляді тематичних карт та текстових звітів 
        - формувати й відстоювати власну думку щодо визначення сучасного 

геоекологічного стану територій, вибору заходів з охорони природи та 

збалансованого природокористування.   

http://www.menr.gov.ua/
http://www.ecology.lviv.ua/
http://www.nature.org.ua/nr98/
http://www.proeco.visti.net/naturalist/greenworld


 

Ключові слова наука, метод, методологія, принцип, геоекологія, геоекологічне 

дослідження, геосистема, геоекосистема, антропогенний вплив, 

антропогенна трансформація, геоекологічний стан, геоекологічна 

ситуація, ступінь гостроти геоекологічної ситуації, охорона природи, 

геоекологічне районування, геоекологічне картографування, 

міждисциплінарні методи, збалансоване природокористування, 

методико-технічні методи, рекогносцирувальний маршрут, карта-

гіпотеза, фондові матеріали, інтернет-джерела, репрезентативна 

ділянка, польовий щоденник, екологічний паспорт, база даних, система 

екологічного менеджменту, соціологічне опитування. 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, семінарських /практичних робіт та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Подано нижче у формі СХЕМИ КУРСУ** 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці семестру, комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з наступних 

дисциплін: «Основи екології», «Хімія сфер Землі», «Раціональне 

використання природних ресурсів і охорона природи», «Картографія», 

«Ландшафтознавство», «Біогеографія», достатніх для сприйняття 

категоріального апарату геоекології, розуміння джерел отримання 

найбільш повної та достовірної інформації для проведення 

геоекологічних досліджень. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

лекції, презентації, дискусія-обговорення актуальних проблем, 

колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні та 

індивідуальні дослідні проєкти, тьюторство тощо) проектно-

орієнтоване навчання. 

Необхідне обладнання Комп’ютер та проектор із загально вживаними програмами та 

операційними системами. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 30% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 30; 

• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів_20; 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Протягом семестру студент може набрати 50 балів, під час іспиту – ще 

50 балів. Кожен студент отримує індивідуальний екзаменаційний білет, 

який містить теоретичні запитання, завдання на перевірку практичного 

застосування теоретичних знань, набір термінів і визначень. Для 

допуску до іспиту, необхідно набрати не менше 25 балів за поточний 

семестр. Отримані бали під час іспиту додаються до балів, отриманих 

на семінарських та практичних заняттях. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 



 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Методологія наукових досліджень: організація та структура науки 

2. класифікація методів наукових досліджень 

3. Історія геоекологічних досліджень 

4. Основні геоекологічні поняття і терміни. Об’єкт і предмет 

дослідження. 

5. Наукові підходи геоекологічних досліджень. 

6. Наукові принципи геоекологічних досліджень 

7. Специфіка вибору методів геоекологічних досліджень. 

8. Порівняльний метод в геоекологічних дослідженнях 

9. Картографічний метод в геоекологічних дослідженнях. 

10. Історичний метод в геоекологічних дослідженнях. 

11. Нові методи наукових досліджень 

12. Новітні методи наукових досліджень 

13. Мета та завдання  проведення підготовчого етапу геоекологічних 

досліджень. 

14. Джерела геоекологічної інформації  

15. Статистично-аналітична обробка даних 

16. Підготовка бланків, 

17. Організація польового етапу геоекологічних досліджень: 

спорядження. вибір репрезентативних ділянок дослідження, методи 

та методики польових геоекологічних досліджень 

18. Особливості проведення камерального етапу геоекологічних 

досліджень 

19. Специфіка геоекологічних  досліджень атмосферного повітря. 



 

20. Чинники, що формують якість атмосферного повітря у містах 

21. Особливості забруднення атмосферного повітря різними видами 

транспорту 

22. Методика визначення забруднення атмосферного повітря СО в 

результаті викидів від автотранспорту.  

23. Метод  екологічної  паспортизації. Історія екологічної 

паспортизації. Поняття екологічний паспорт, його мета та завдання  

24. Види паспортів (промислового об’єкта, річки, області, міста). 

Формування електронних екологічних паспортів. 

25. Типова структура геоекологічного паспорту території 

26. Методи геоекологічного дослідження типового негативного 

впливу промислового підприємства на довкілля 

27. Практичне застосування різних методів геоекологічного 

дослідження (порівняння, аналіз і синтез, метод балансу, 

математичні методи, польові дослідження, моделювання тощо) 

28. Джерела фактичних даних про екологічні аспекти промислового 

підприємства 

29. Аналіз роботи системи екологічного менеджменту на 

підприємстві.  

30. Міжнародні стандарти серії ІСО-14000. 

31. Методи відбору проб води для визначення забруднення 

32. Методи відбору проб ґрунту для визначення забруднення 

33. Відбір проб атмосферного повітря для визначення забруднення 

34. Підходи до дослідження геоекологічного стану 

35. Чинники, що формують геоекологічну ситуацію (анропогенний 

вплив, стійкість, самоочищення). 

36. Види геоекологічних станів за ступенем гостроти прояву. 

37. Метод соціологічного опитування 

38. Вимоги до складання анкети соціологічного опитування 

39. Вимоги до опрацювання анкет соціологічного опитування 

40. Інтерпретація результатів соціологічного дослідження 

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

завершенню курсу. 
 

 
*



 

Схема курсу Методи геоекологічних досліджень 
 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності  

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, 

год 

Термін 

 виконання 

1 

тиждень 

Тема 1. Методологія та класифікація 

методів наукових досліджень. 

Організація науки. Структура науки. 

Методологія та класифікація методів. 

Науковий принцип, теорія, факт, ідея. 

лекція 1. Ковалишин Д.І., Сивий М.Я., Питуляк М.Р. Основи 

й методи наукових досліджень у фізичній географії: 

Навчальний посібник. – Тернопіль, 2014. – 260 с. 

2. Методи геоекологічних досліджень: Навчальний 

посібник/За ред. М.Д. Гродзинського, П.Г. 

Шищенка. − К.: ВЦ “Київський університет”, 1999. 

– 243с. 

3. Крушельницька О.В. Методологія і організація 

наукових досліджень: Науковий посібник / 

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

4 год  

2 

тиждень 
Тема 2 Теоретико-методичні 

засади геоекології. Історія 

геоекологічних досліджень. Основні 

геоекологічні поняття і терміни. 

Об’єкт і предмет дослідження. 

Наукові підходи та принципи 

геоекологічних досліджень. 

лекція 1. Олішевська Ю. А. Історія геоекологічних 

досліджень // Геополитика и экогеодинамика 

регионов. – 2014. - Том 10, вып. 2. – С. 164-168. 

2. Пащенко В.М. Основні поняття і проблеми еколого-

географічних досліджень // Український 

географічний журнал. − 1994. − №4. − С. 8-16. 

3. Рудько Г.І. Основи геоекології / Г.І.Рудько 

//Дослідження передкризових екологічних ситуацій 

в Україні. зб.наук. праць. − К.: Манускрипт, 1994. − 

187 с.  

4 год  

3 

тиждень 
Тема 1-2. Методологія наукових 

геоекологічних досліджень Історія 

геоекологічних досліджень 

Основні геоекологічні поняття і терміни. 

Наукові підходи геоекологічних 

досліджень. Можливості застосування 

різних методів 
 

Семінар, 

групова 

робота 

1. Ковалишин Д.І., Сивий М.Я., Питуляк М.Р. Основи 

й методи наукових досліджень у фізичній 

географії: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2014. 

– 260 с. 

2. Методи геоекологічних досліджень: Навчальний 

посібник / За ред. М.Д. Гродзинського, П.Г. 

Шищенка. − К.: ВЦ “Київський університет”, 1999. 

– 243с. 

3. Крушельницька О.В. Методологія і організація 

наукових досліджень: Науковий посібник. – К.: 

Кондор, 2003 – 192 с. 

4. Олішевська Ю. А. Історія геоекологічних 

досліджень // Геополитика и экогеодинамика 

4 год 1-3 

тиждень 

http://geopolitika.crimea.edu/arhiv/2014/tom10-v-2/index.html


 

регионов. – 2014. - Том 10, вып. 2. – С. 164-168. 

5. Пащенко В.М. Основні поняття і проблеми 

еколого-географічних досліджень // Український 

географічний журнал. − 1994. − №4. − С. 8-16. 

4 

тиждень 

Тема 3. Традиційні методи 

геоекологічних досліджень. Специфіка 

вибору методів геоекологічних 

досліджень. Порівняльний метод. 

Картографічний метод. Історичний 

метод. 

 

лекція 1. Ковалишин Д.І., Сивий М.Я., Питуляк М.Р. Основи 

й методи наукових досліджень у фізичній 

географії: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2014. 

– 260 с. 

2. Методи геоекологічних досліджень: Навчальний 

посібник/За ред. М.Д. Гродзинського, П.Г. 

Шищенка. − К.: ВЦ “Київський університет”, 1999. 

– 243с. 

3. Крушельницька О.В. Методологія і організація 

наукових досліджень: Науковий посібник / 

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

2 год  

4 

тиждень 

Тема 3. Використання традиційних 

методів геоекологічних досліджень з 

врахуванням наукових принципів та 

специфіки виконання поставлених 

завдань для різних об’єктів дослідження.  

Семінар, 

групова 

робота 

1. Ковалишин Д.І., Сивий М.Я., Питуляк М.Р. Основи 

й методи наукових досліджень у фізичній 

географії: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2014. 

– 260 с.  

2. Шищенко П., Гавриленко О. Геоекологія у 

науково-освітньому вимірі // Вісник 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Географія. – 1 (70). – 2018, 

С. 9-15. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-

2721.2018.70.2 
3. Пащенко В.М. Основні поняття і проблеми 

еколого-географічних досліджень // Український 

географічний журнал. − 1994. − №4. − С. 8-16. 

4. Рудько Г.І. Основи геоекології / Г.І.Рудько // 

Дослідження передкризових екологічних ситуацій в 

Україні. зб. наук. праць. − К.: Манускрипт, 1994. − 

187 с. 

2 год 4 тиждень 

5 

тиждень 
Тема 4. Нові та новітні методи 

дослідження. Аерометоди. 

Геофізичні методи. Геохімічні 

методи. Метод балансу. Космічні 

методи. Метод дрон-зйомки. 

Математичні методи. Метод 

лекція 1. Ковалишин Д.І., Сивий М.Я., Питуляк М.Р. Основи 

й методи наукових досліджень у фізичній 

географії: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2014. 

– 260 с. 

2. Методи геоекологічних досліджень: Навчальний 

посібник /  За ред. М.Д. Гродзинського, П.Г. 

4 год  

http://geopolitika.crimea.edu/arhiv/2014/tom10-v-2/index.html
http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.2
http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.2


 

моделювання. Шищенка. − К.: ВЦ “Київський університет”, 1999. 

– 243с. 

3. Крушельницька О.В. Методологія і організація 

наукових досліджень: Науковий посібник. – К.: 

Кондор, 2003 – 192 с. 

6 

тиждень 
    Тема 4. Використання нових та 

новітніх методів геоекологічних 

досліджень з врахуванням наукових 

принципів та специфіки виконання 

поставлених завдань для різних об’єктів 

дослідження. 

Семінар, 

групова 

робота 

1. Ковалишин Д.І., Сивий М.Я., Питуляк М.Р. Основи 

й методи наукових досліджень у фізичній 

географії: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2014. 

– 260 с.  

2. Пащенко В.М. Основні поняття і проблеми 

еколого-географічних досліджень // Український 

геогра-фічний журнал. − 1994. − №4. − С. 8-16. 

3. Рудько Г.І. Основи геоекології / Г.І.Рудько // 

Дослідження передкризових екологічних ситуацій в 

Україні. зб.наук. праць. − К.: Манускрипт, 1994. − 

187 с. 

2 год  

6 

тиждень 
Тема 5. Етапи геоекологічних 

досліджень. Мета та завдання 

проведення підготовчого етапу 

досліджень. Джерела геоекологічної 

інформації. Статистично-аналітична 

обробка даних. Особливосіт 

камерального етапу. 

лекція 1. Ковалишин Д.І., Сивий М.Я., Питуляк М.Р. Основи 

й методи наукових досліджень у фізичній 

географії: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2014. 

– 260 с.  

2. Свідзінська Д.В. Методи геоекологічних 

досліджень: методичні рекомендації до проведення 

лекційних і практичних занять: Навчальне видання 

/ Д.В. Свідзінська. – К.: Логос, 2013. – 28 с. 
3.  http://www.menr.gov.ua – офіційний сайт 

Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України  

4. http://www.ecology.lviv.ua – сайт Департаменту 

екології і природних ресурсів Львівської ОДА 

5. http://www.nature.org.ua/ - Національні доповіді 

про стан навколишнього природного 

середовища в Україні. 

2 год  

7 

тиждень 

Тема 5. Організація польового етапу 

досліджень. Етапи проведення польових 

досліджень. Підготовка бланків, 

необхідне спорядження. Вимоги до 

вибору репрезентативних ділянок 

дослідження. Методики польових 

Лекція  1. Ковалишин Д.І., Сивий М.Я., Питуляк М.Р. Основи 

й методи наукових досліджень у фізичній 

географії: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2014. 

– 260 с.  

2. Салюк М.Р. Методичні матеріали до виконання 

практичних робіт з курсу Методи географічних 

4 год  

http://www.menr.gov.ua/
http://www.ecology.lviv.ua/
http://www.nature.org.ua/nr98/


 

геоекологічних досліджень 

 

досліджень (для студентів напряму підготовки 

6.040104–Географія) / М.Р. Салюк, – Ужгород : 

Видав. “УжНУ”, 2016.–38 с. 

3. Койнова І.Б., Рожко І.М., Сенчина Б.В. Методичні 

рекомендації для проходження комплексної 

практики з природоохоронної діяльності на 

Чорногірському географічному стаціонарі. – Львів, 

2007. – 64с. 

8 

тиждень 

Тема 5. Польові дослідження. Вибір 

репрезентативних ділянок на території 

дослідження. Заповнення бланків 

польових досліджень. Складання 

геоекологічної карти. Вибір та 

застосування різних методик польових 

геоекологічних досліджень 

 

Групова 

практична 

робота з 

виходом 

на 

територію 

1. Койнова І.Б., Рожко І.М., Сенчина Б.В. Методичні 

рекомендації для проходження комплексної 

практики з природоохоронної діяльності на 

Чорногірському географічному стаціонарі. – Львів, 

2007. – 64с. 

2. Методи геоекологічних досліджень: Навчальний 

посібник/За ред. М.Д. Гродзинського, П.Г. 

Шищенка. − К.: ВЦ “Київський університет”, 1999. 

– 243с. 

Провести 

польові 

досліджен

ня 

геоекологі

чних 

проблем 

4 год,  

8 тиждень 

9 

тиждень 

Тема 6. Методи геоекологічного 

дослідження забруднення атмосферного 

повітря. Чинники, що формують якість 

атмосферного повітря у містах. 

Особливості забруднення атмосферного 

повітря різними видами транспорту. 

Методика визначення забруднення 

атмосферного повітря СО в результаті 

викидів від автотранспорту.  

лекція 1. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: 

методологія, методи, методики: навч. посібник / 

О.Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 631 с. 

2. Мащенко О.М. Геоекологія.Ч.1. 

Природокористування та екологічні проблеми 

геосфер: навч. посіб. для студ. спец. «Географія». – 

Полтава: ПНПУ ім..В.Г.Короленка, 2015. - 54 с. 

3. Кучерявий В. П. Екологія : підручник. / В. 

П. Кучерявий – Львів : Світ, 2000. – 500 с. 

2 год  

9 

тиждень 

Тема 6. Визначення забруднення 

атмосферного повітря монооксидом 

вуглецю (СО) внаслідок роботи 

автотранспорту  

 

Групова/ 

індивідуал

ьна в 

умовах 

карантину/ 

практична 

робота з 

виходом 

на 

територію 

1. Кучерявий В. П. Екологія : підручник. / В. 

П. Кучерявий – Львів : Світ, 2000. – 500 с. 

2. http://www.menr.gov.ua – офіційний сайт 

Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України.  
 

Провести 

польові 

досліджен

ня 

завантаже

ності 

вулиць 

автотран-

спортом та 

розрахуват

и забруд-

неність 

атмосферн

2 год,  

9 тиждень 

http://www.menr.gov.ua/


 

ого повіт-

ря моно-

оксидом 

вуглецю  

10 

тиждень 

Тема 7. Метод  екологічної  

паспортизації. Історія екологічної 

паспортизації. Поняття екологічний 

паспорт, його мета та завдання. Види 

паспортів (промислового об’єкта, річки, 

області, міста). Типова структура 

геоекологічного паспорту території. 

Формування електронних екологічних 

паспортів. 

Лекція  1. Койнова І.Б., Головатий М.В. Екологічний 

паспорт території: теорія і практика: 

Монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 160 с. 

2. http://www.ecology.lviv.ua – сайт Департаменту 

екології і природних ресурсів  Львівської 

обласної адміністрації 

4 год.  

11 

тиждень 

Тема 8. Особливості геоекологічного 

дослідження промислового підпри-

ємства. Практичне застосування різних 

методів геоекологічного дослідження. 

Джерела фактичних даних про 

екологічні аспекти промислового 

підприємства. Аналіз роботи системи 

екологічного менеджменту на 

підприємстві. Міжнародні стандарти 

серії ІСО-14000. 

Лекція  1. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: 

методологія, методи, методики: навч. посібник / 

О.Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 631 с. 

2. Мащенко О.М. Геоекологія.Ч.1. 

Природокористування та екологічні проблеми 

геосфер: навч. посіб. для студ. спец. «Географія». – 

Полтава: ПНПУ ім..В.Г.Короленка, 2015. - 54 с. 

 

4 год  

12 

тиждень 

Тема 8. Типовий негативний вплив 

промислового підприємства на довкілля. 

Он-лайн зустрів з головним екологом 

ПАТ «Галичфарм» 

 

Групова  

практична 

робота з 

виходом 

на 

територію 

підприємс

тва/ он-

лайн в 

умовах 

карантину 

1. Шищенко П.Г. Геоекологія України: підручник 

/ П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – К., 2017. 

2. http://www.nature.org.ua/ - Національні доповіді 

про стан навколишнього природного 

середовища в Україні. 
 

4 год  

13 

тиждень 

Тема 9. Метод соціоекологічних 

досліджень. Поняття соціоекологічного 

опитування. Етапи проведення 

соціоекологічного опитування. 

Методика складання анкет для 

Лекція  1. Вербець В.В. Методика організації та проведення 

соціологічного дослідження: Навчально-

методичний посібник. – Березно. - 2008. – 231 c. 

4 год  

http://www.ecology.lviv.ua/
http://www.nature.org.ua/nr98/


 

опитування. Методика опрацювання 

анкет та інтерпритації результатів. 

14 

тиждень 

Тема 10. Методи та методики 

визначення геоекологічної ситуації. 

Підходи до дослідження геоекологічного 

стану. Чинники, що формують 

геоекологічну ситуацію: анропогенний 

вплив, стійкість, самоочищення. Види 

геоекологічних станів за ступенем 

гостроти прояву 

Лекція  1.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. 

2. Шищенко П.Г. Геоекологія України: підручник / 

П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – К., 2017. 

3. Койнова І.Б., Головатий М.В. Екологічний паспорт 

території: теорія і практика: Монографія. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – 160 с. 

4 год  

15 

тиждень 

Тема 10. Визначення ступеня 

антропізації територій за методикою 

П.Г. Шищенко.  

практична 

робота 

1. 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. 

2. Шищенко П.Г. Геоекологія України: підручник 

/ П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – К., 2017. 

2 год  

15 

тиждень 
Тема 11. Методи відбору проб для 

визначення забруднення компонентів 

довкілля. Відбір проб води, ґрунту, 

атмосферного повітря.  

Лекція  1. Моніторинг довкілля: конспект лекцій / укладач 

Л. Л. Гурець. – Суми : Сумський державний 

університет, 2016. – 250 с. 

2 год  

16 

тиждень 
Тема 12. Використання набутих 

теоретичних знань про методи 

геоекологічних досліджень у практиці. 

Лекція  1. Круглов І. Геоекологія та географія / І. Круглов 

// Наукові записки Тернопільського 

державного педагогічного університету. Серія: 

географія. – 2004. – № 2, Ч. 1. – С. 49-55. 

2. 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.  

3. Шищенко П., Гавриленко О. Геоекологія у 

науково-освітньому вимірі // Вісник 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Географія. – 1 (70). – 2018, 

С. 9-15. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-

2721.2018.70.2 

 4 год  

http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.2
http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.2


 

4. Мащенко О.М. Геоекологія.Ч.1. 

Природокористування та екологічні проблеми 

геосфер: навч. посіб. для студ. спец. 

«Географія». – Полтава: ПНПУ імені 

В.Г.Короленка, 2015. - 54 с. 

 
 


