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Назва курсу Методологія інтегрованої геоекології
Адреса викладання

курсу Вул. Дорошенка 41, 79000 Львів

Факультет та кафедра,
за якою закріплена

дисципліна

Географічний факультет,
кафедра фізичної географії

Галузь знань, шифр та
назва спеціальності

10 Природничі науки, 103 Науки про Землю. Геоекологічний
менеджмент

Викладач курсу Іван Станіславович Круглов, д. геогр. н., доцент

Контактна інформація
викладачів

І.С. Круглов: е-пошта: ivan.kruhlov@lnu.edu.ua; Веб-сторінка:
https://geography.lnu.edu.ua/employee/kruhlov-ivan;
тел.: +38 032 2394 744; вул. Дорошенка, 41, кім. 54

Консультації по курсу
відбуваються

Очно: у день проведення занять за попередньою домовленістю в
кім. 55. Дистанційно: на корпоративній платформі MS Teams у команді
«Методологія геоекології». Запис через електронну пошту або чат
команди.

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/

Інформація про курс

Курс надає знання та вміння щодо проведення базових та
спеціалізованих геоекологічних досліджень суходолу з використанням
методів геоінформатики та геотеледетекції. Його завдання:

1. Ознайомити з загальними поняттями геоекології як
інтегрованого вчення про геоекосистеми;

2. Ознайомити з концепцією базової геоекосистеми (Б-ГЕС) та
навчити делімітувати й аналізувати Б-ГЕС для територій
індивідуального дослідження магістрантів;

3. Ознайомити з концепцією спеціальних геоекосистем (С-ГЕС) та
навчити делімітувати й аналізувати певні класи С-ГЕС для
територій індивідуального дослідження магістрантів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: концептуальні основи геоекології як інтегрованої науки про

геоекосистеми;
методичні підходи делімітації та аналізу різних класів
геоекосистем.

вміти: виділяти Б-ГЕС локальної та регіональної розмірності, а
також принаймні один із класів С-ГЕС, із застосуванням методів
геоінформатики та геотеледетекції, топографічних та
тематичних геопросторових даних, а також інформації, здобутої
шляхом польових обстежень.

Коротка анотація
курсу

Курс дасть змогу зрозуміти концептуальні основи геоекологічних
досліджень, а також оволодіти конкретними методами делімітації й
аналізу різних класів геоекосистем як екологічних геопросторових
моделей ландшафту.

Мета та цілі курсу

Мета курсу – навчити досліджувати ландшафт як геоекосистему з
використанням технологій геоматики на прикладі території
кваліфікаційної роботи магістранта та у такий спосіб забезпечити
геоекологічну основу для подальшого вивчення аспектів менеджменту
ландшафту. Його завдання (цілі):

1. Ознайомити з загальними поняттями геоекології як
інтегрованого вчення про геоекосистеми;

2. Ознайомити з концепцією базової геоекосистеми (Б-ГЕС) та
навчити делімітувати й аналізувати Б-ГЕС для територій
індивідуального дослідження магістрантів;

3. Ознайомити з концепцією спеціальних геоекосистем (С-ГЕС) та

mailto:ivan.kruhlov@lnu.edu.ua
https://geography.lnu.edu.ua/employee/kruhlov-ivan


3

навчити делімітувати й аналізувати певні класи С-ГЕС для
територій індивідуального дослідження магістрантів.

Література для
вивчення дисципліни

1. Андрейчук ЮМ, Ямелинець ТС (2015) ГІС в екологічних
дослідженнях та природоохоронній справі. Прстір-М, Львів
(http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf__.pdf)

2. Круглов І (2020) Трансдисциплінарна геоекологія: монографія. ЛНУ
ім І Франка, Львів (https://geography.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/03/Kruhlov_2020_TransdisciplinaryGeoecology.pdf)

3. Chang K (2013) Introduction to geographic information systems with data
set CD-ROM, 7 edition. McGraw-Hill

4. Florinsky IV (2012) Digital terrain analysis in soil science and geology.
Academic Press, Amsterdam

5. Hengl T, Reuter HI (eds) (2008) Geomorphometry: concepts, software,
applications, 1 edition. Elsevier Science, Amsterdam, Netherlands ;
Oxford, UK ; Boston Mass.

Тривалість курсу 120 годин – 4 кредити

Обсяг курсу

64 години аудиторних занять. З них:
16 годин лекцій;
48 години практичних та семінарських;
56 години самостійної роботи.

Очікувані результати
навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: загальний зміст геоекології як інтегрованої науки про

геоекосистеми; основні концептуальні положення щодо
організації різних типів геоекосистем; основні методичні підходи
щодо делімітації та аналізу основних типів геоекосистем;

вміти: делімітувати, з використанням технології геоматики, Б-ГЕС
локальної та регіональної розмірностей; здійснювати
ландшафтометричний аналіз на підставі концепції Б-ГЕС з
використанням технологій геоматики; делімітувати та
аналізувати, з використанням технологій геоматики, принаймні
один тип С-ГЕС.

Отже, у результаті навчання студенти покращать свої компетентності у
таких сферах, визначених ОПП: 1) аналіз особливостей природних та
антропогенних систем і об'єктів геосфер (ПР01); 2) застосування
знання для прийняття обґрунтованих рішень в Науках про Землю
(ПР02); 3) вміння спілкуватися з фахівцями з інших галузей (ПР03); 4)
вміння здійснювати екологічну оцінку природних ресурсів (ПР06); 5)
знання сучасних методів дослідження Землі та її геосфер і вміння їх
застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності
(ПР07); 6) розробка підходів ландшафтного менеджменту (ПР09); 7)
володіння методами моделювання та обробки геоінформації при
проведенні інноваційної діяльності (ПР11); 8) застосування методології
геоекологічних досліджень для менеджменту довкілля (ПР14); 9)
застосування методів цифрового геопросторового аналізу та
геотеледетекції (ПР15); 10) вирішення практичних задач геоекології
(ПР15); 11) реалізація підходів до менеджменту довкілля як
геоекосистеми (ПР16).

Ключові слова Геоекологія, географічна інформаційна система, базова геоекосистема,
спеціальна геоекосистема, менеджмент довкілля.

Формат курсу

Очний або дистанційний. Передбачає лекції та практичні заняття у
синхронному режимі для студентів, зареєстрованих у команді
“Методологія інтегрованої геоекології” на корпоративній платформі
Університету MS Teams

Теми Тиждень 1.

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf__.pdf
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Kruhlov_2020_TransdisciplinaryGeoecology.pdf
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Лекція 1. (2 год.) Вступ. Загальний зміст геоекології. ЇЇ значення для
менеджменту довкілля. Системний підхід.

Семінар 1. (2 год.) Екосистеми, геосистеми, геоекосистеми: аналіз
базових концепцій.

Самостійна робота (2 год). Додаткове читання [2]
Тиждень 2
Лекція 2. (2 год.) Ландшафт як тотальна геоекосистема. Загальні класи

геоекосистем.
Семінар 2. (2 год.) Загальні класи геоекосистем та їхня реалізація

засобами ГІС.
Самостійна робота (3 год). Додаткове читання [1, 2, 3]
Тиждень 3
Лекція 3. (2 год.) Організація та делімітація базових геоекосистем (Б-

ГЕС).
Практична 1. (2 год.) Делімітація літогенних компонентів екотопів
Самостійна робота (3 год). Додаткове читання [1, 2, 3, 4, 5]
Тиждень 4
Практична 2. (2 год.) Делімітація компонентів біоклімату та ПНП

екотопів.
Практична 3. (2 год.) Делімітація компонентів ФНП екотопів.
Самостійна робота (3 год). Додаткове читання [1, 2]
Тиждень 5
Практична 4. (2 год.) Делімітація екорегіонів
Семінар 3. (2 год.) Організація Б-ГЕС
Самостійна робота (3 год). Додаткове читання [2]
Тиждень 6
Лекція 4 (2 год.) Аналіз Б-ГЕС для менеджменту довкілля. Оціночна

класифікація.
Семінар 4. (2 год.) АналізБ-ГЕС для сільського господарства
Самостійна робота (4 год). Додаткове читання [2, 3, 4]
Тиждень 7
Семінар 5. (2 год.) Аналіз Б-ГЕС для лісового господарства
Семінар 6. (2 год.) Аналіз Б-ГЕС для містобудування
Самостійна робота (3 год). Додаткове читання [2, 3]
Тиждень 8
Семінар 7. (2 год.) Аналіз Б-ГЕС для рекреації
Семінар 8. (2 год.) Аналіз Б-ГЕС для збереження біорізноманіття
Самостійна робота (4 год). Додаткове читання [2]
Тиждень 9
Практична 5. (2 год.) Аналіз підтримувальних та регулювальних послуг

Б-ГЕС
Семінар 9. (2 год.) Послуги Б-ГЕС
Самостійна робота (4 год). Додаткове читання [2]
Тиждень 10
Лекція 5. (2 год.) Класифікація, організація та делімітація статичних

спеціальних геоекосистем (С-ГЕС)
Семінар 10 (2 год.) Делімітація та аналіз водозбірних С-ГЕС
Самостійна робота (3 год). Додаткове читання [2]
Тиждень 11
Семінар 11. (2 год.) Делімітація та аналіз зоотичних морфогенних С-

ГЕС
Семінар 12. (2 год.) Делімітація та аналіз трансморфогенних зоотичних

С-ГЕС
Самостійна робота (3 год). Додаткове читання [1, 2, 3]
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Тиждень 12
Семінар 13. (2 год.) Делімітація та аналіз демографічних С-ГЕС
Семінар 14 (2год.) Делімітація та аналіз трансморфогенних

демографічних С-ГЕС
Самостійна робота (3 год). Додаткове читання [1, 2, 3]
Тиждень 13
Практична 6. (2 год.) Аналіз доступності земельних ресурсів
Лекція 6 (2 год.) Квазідинамічні С-ГЕС. Ретроспективний аналіз

ландшафту
Самостійна робота (4 год). Додаткове читання [2, 3]
Тиждень 14
Практична 7. (2 год.) Ретроспективний аналіз ландшафту за даними

геотеледетекції
Семінар 15. (2 год.) Ретроспективний аналіз ландшафту за даними

геотеледетекції
Самостійна робота (4 год). Додаткове читання [2]
Тиждень 15
Лекція 7. (2 год.) Динамічні С-ГЕС. Перспективний аналіз ландшафту

за допомогою симуляторів
Семінар 16. (2 год.) Методологія ландшафтних симуляторів
Самостійна робота (4 год). Додаткове читання [2]
Тиждень 16
Лекція 8. (2 год.) Менеджмент геоекологічних даних
Семінар 17. (2 год.) Менеджмент геоекологічних даних
Самостійна робота (4 год). Додаткове читання [2]

Підсумковий
контроль, форма Екзамен у формі тесту (максимум 30 балів)

Пререквізити Студент повинен володіти методами геоінформатики. Бажане вміння
читати технічні англомовні тексти.

Навчальні методи та
техніки, які будуть

використовуватися під
час викладання курсу

Основними формами навчання є лекційні презентації та семінарські і
практичні роботи, які можуть проводитися у дистанційному режимі на
корпоративній платформі Університету MS Teams

Необхідне обладнання ПК з ОС MS Windows 10, ПЗ ArcGIS / QGIS, ПЗ MS Teams, під’єднання
до інтернету

Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної

діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.
Протягом семестру студент може набрати до 70 балів здачами
практичних робіт, активною участю у семінарах та відповідями і
коментарями під час лекцій. Екзамен додає ще максимум 30 балів.

Питання до іспиту

Загальний зміст інтегрованої геоекології
Інтерпретації змісту геоекології
Концепція системи
Концепція екосистеми
Концепція геосистеми
Концепція геоекосистеми
Концепція Б-ГЕС
Поняття екотопу
Поняття екохори
Поняття екорегіону
Поняття екосфери
Уявлення про морфологію ландшафту
Уявлення динаміку ландшафту
Уявлення про екологічну організацію ландшафту
Уявлення про квазідинамічні геоекосистеми
Уявлення про динамічні геоекосистеми
Методи делімітації літогенних компонентів Б-ГЕС
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Методи делімітації компонентів біоклімату Б-ГЕС
Методи делімітації ПНП
Методи делімітації ФНП
Методи ландшафтометрії
Концепція С-ГЕС
Морфогенні та трансморфогенні геоекосистеми
Водозбірні С-ГЕС
Зоотичні трансморфогенні С-ГЕС
Видозбірні С-ГЕС
Методи делімітації трансморфогенних С-ГЕС
Ландшафтні симулятори
Методи польових геоекологічних обстежень
Менеджмент даних польових обстежень
Організація геоекологічних даних

Опитування У кінці курсу студенти можуть заповнити стандартну анкету
зворотного зв’язку.


