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1. Мета дисципліни 

 

Мета – формування у здобувачів ОС «Бакалавр» чіткої системи знань про 

ландшафт, його структуру, принципи топічної, хорологічної структури та 

районування, геофізики та геохімії ландшафтів; ознайомлення із положеннями 

екології та охорони природи. 

У процесі вивчення дисципліни здобувач повинен засвоїти: 

- зміст та значення таких понять як геосистема та ландшафт, їх 

співвідношення; 

- властивості геосистем та екосистем, подібність та відмінність; 

- основні підходи до класифікації та характеристики ландшафтів у 

ландшафтознавстві; 

- базові поняття екосистемології, структурно-функціональних 

характеристик екосистем та їх динаміки;  

- принципи організації природно-заповідних об’єктів, що ґрунтуються на 

дослідженні природних територій з точки зору ландшафтознавства та 

екології. 

Завданнями практичних занять є: 

- ознайомитись з підходами до виділення геосистем різного рангу в 

ландшафтознавстві; 

- робота з топографічними картами, побудова гіпсометричних профілів; 

- опанувати основні геоморфологічні терміни, що стосуються сучасних 

континентальних форм рельєфу; 

- зрозуміти принципи острівної біогеографії та їх використання для 

розвитку природоохоронної справи; 

- зрозуміти принципи моделювання трофічних мереж екосистем та їх 

теоретичного та практичного значення в созології;  

- ознайомитись з основними індексами біорізноманіття та їх значенням у 

природоохоронній справі.  

 

2. Міждисциплінарні зв’язки  
 

Курс безпосередньо спирається на дисципліни: «Ботаніка», «Хімія»,  

«Ґрунтознавство» та передує дисциплінам: «Дендрологія», «Геодезія та ГІС 

технології», «Основи ландшафтного проектування», «Урбоекологія та міська 

кліматологія», «Природно-заповідна справа та заповідне паркознавство». 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання Форми оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною 
ПРН 4. Володіти 

професійними 

знаннями для 

вирішення завдань з 

організації та 

1. Словесні методи 

навчання:   

 пояснення,  

 інструктаж,  

1. Поточне 

оцінювання включає 

перевірку знань і 

вмінь на практичних 

роботах у формах: 

ПРН 4.1 – розуміння 

поняття ландшафту в 

географічних науках та 

в прикладному 

застосуванні, в тому 
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ведення садово-

паркового 

господарства. 

 

 розповідь,  

 бесіда,  

 навчальна 

дискусія. 

2. Наочні методи 

навчання: 

 ілюстрування.  

 демонстрування. 

 самостійне 

спостереження. 

3. Практичні методи 

навчання: 

 практичні роботи. 

Дистанційне 

навчання:  

 робота в командах 

Microsoft Teams; 

 в системі 

(MOODLE). 

 

- усного опитування; 

- виконання 

інтерактивних 

навчальних завдань на 

інтернет-ресурсах у 

вільному доступі;  

- перевірки 

розрахункових та 

інших практичних 

письмових робіт як 

очно, так і в системі 

MOODLE. 

2. Проміжне 

оцінювання 

проводиться в кінці 

кожного модуля як 

очно, так і в системі 

MOODLE. 

3. Підсумковий 

контроль – у 

диференційованого 

заліку. 

числі в садово-

парковому 

господарстві; 

ПРН 4.2 – виявлення 

структури, та 

геокомпонентів 

ландшафтів, читання 

ландшафтознавчих 

карт; 

ПРН 5.3 – знання про 

теоретичні екологічні 

поняття та закони, 

прикладні основи 

екології та охорони 

природи. 

 

ПРН 5. Володіти на 

операційному рівні 

методами 

спостереження, 

опису, 

ідентифікації, 

класифікації, 

культивування 

декоративних 

рослин та 

рослинних садово-

паркових 

угруповань, 

підтримання їх 

декоративності, 

стійкості і 

стабільності в 

умовах комплексної 

зеленої зони міста. 

 

ПРН 5.1 – знання з 

визначення, опису і 

класифікації природних 

та антропогенних 

ландшафтів; 

ПРН 5.2 – можливість 

застосовувати знання в 

професійній та 

природоохоронній 

діяльності; 

ПРН 5.3 – розуміти 

принципи створення 

природно-заповідних 

територій в тому числі 

для збалансованого 

розвитку комплексної 

зеленої зони міста. 

 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Ландшафтознавство як наука. 

 

Модулем передбачено ознайомлення здобувачів із предметом вивчення 

ландшафтознавства, поняттям «геосистема» та «екосистема», особливостями 

системного підходу в природничих науках в цілому. Висвітлюються питання 

історії становлення ландшафтознавства, класифікації ландшафтів, їхньої 

вертикальної та хорологічної структури. Розглядаються різні підходи до виділення 

ландшафтно-територіальних структур. Приділяється увага функціональній та 

часовій динаміці ландшафтів, геофізиці та геохімії ландшафтів.  

 

Змістовий модуль 2. Основи екології. 
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Даний модуль знайомить з визначенням, походженням та становлення 

екології,  в тому числі і ландшафтної екології. Висвітлюються питання популяцій, 

їхня структура, динаміка та типи міжвидових стосунків, поняття екологічної ніші, 

на якому ґрунтується біоіндикація. Розглядаються екологічні явища та закони, 

кругообіг речовин та потік енергії в екосистемах, використання цих знань на 

практиці. Приділяється увага глобальним екологічним проблемам, як то зміна 

клімату, причини їх виникнення. 

 

Змістовий модуль 3. Основи охорони природи. 

 

Висвітлюються питання природоохоронної справи – мета, об’єкти, предмет, 

основні, поняття і терміни; сутність збереження біорізноманіття, принципи 

острівної біогеографії та їх використання для проектування екомережі; підходи до 

оцінки індексів біорізноманіття та їх використання в созології.  Здобувачам 

розкривається природоохоронна цінність заповідних об’єктів та їх класифікація, 

підходи до їх виділення; основі напрями охорони природи на видовому, 

популяційному, біоценотичному та екосистемному рівнях.  

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 

Модуль 1  120 15 30 - 75 

Змістовий модуль 1.1  45 5 15 - 25 

Змістовий модуль 1.2  30 5 10 - 15 

Змістовий модуль 1.3  30 5 5 - 20 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 

 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1.1. Ландшафтознавство як наука 

Тема 1.1.1. Ландшафт і 

його структура – 

предмет вивчення 

загального 

ландшафтознавства 

1. Ландшафтознавство як частина 

фізичної географії. 

2. Ландшафт, його морфологія та 

структура. 

3. Ландшафт як саморегулююча 

система. 

2 

Тема 1.1.2. 
Класифікація 

ландшафтів 

1. Генетико-морфологічний та 

геохорологічний підходи 

3. Потокові ландшафтно-

територіальні структури. 

4. Районування ландшафтів 

2 
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Тема 1.1.3. Динаміка, 

геохімія та геофізика 

ландшафтів 

1. Функціональна та часова динаміка 

ландшафту. 

2. Геохімія ландшафтів. 

3. Геофізика ландшафтів. 

1 

Змістовий модуль 1.2. Основи екології 

Тема 1.2.1. Сучасна 

екологія. Методи 

дослідження в екології. 

1. Мета, предмет та завдання 

екології. 

2. Історичні аспекти виникнення, 

становлення та розвитку екології. 

3. Методи дослідження в екології. 

1 

Тема 1.2.2. 
Популяційна екологія 

1. Екологічна ніша та екологічний 

оптимум. Поняття про популяцію. 

2. Статичні показники популяції 

3. Динамічні показники популяції  

2 

Тема 1.2.3. 
Екосистемологія 

1. Поняття екосистеми, їх 

класифікація. Взаємодія в 

екосистемах. 

2. Біорізноманіття – рівні та види. 

3. Продуктивність та потік енергії в 

екосистемі. 

4. Глобальні екологічні проблеми.  

2 

Змістовий модуль 1.3. Основи охорони природи 

Тема 1.3.1. 1. Сутність 

природо-заповідної 

справи 

1. Охорона природи на різних 

рівнях організації живого. 

2. Природоохоронна біологія 

3. Історія природо-заповідної 

справи 

2 

Тема 1.3.2 . Об’єкти 

природно-заповідного 

фонду: класифікація, 

структура та функції 

1. Принципи виділення 

природоохоронних територій. 

2. Класифікація об’єктів природно-

заповідного фонду України. 

3. Міжнародні природоохоронні 

критерії. Поняття екомережі та 

принципу дії Оселищної Директиви. 

3 

 

7. Теми практичних робіт 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1.1. Ландшафтознавство як наука 

Тема 1.1.1.  Основні 

принципи виділення 

ПТК в 

ландшафтознавстві.    

1. Огляд ландшафтів України. Опис 

ландшафтів Харківської обл. 

2. Огляд різних підходів до 

класифікації ландшафтів 

4 
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Тема 1.1.2. Огляд і 

робота з картами 

ландшафтів та 

топографічними 

картами 

1. Аналіз геологічного профілю. 

Характеристика різних форм 

рельєфу. 

2. Визначення масштабу карти, 

вертикального та горизонтального 

розчленування, значення перерізу 

горизонталей, кута нахилу схилів. 

Робота з прив'язаною 

топографічною картою в програмі 

Google Earth Pro. 

5 

Тема 1.1.3. Створення 

власних схем карт та 

профілів 

1. Виділення фацій та урочищ на 

основі учбової топографічної 

карти. 

2. Побудова гіпсометричного 

профілю. 

6 

Змістовий модуль 1.2. Основи екології 

Тема 1.2.1. 
Популяційна екологія 

1. Характеристика міжвидових 

стосунків. Форми біотичних 

відносин. 

2 

Тема 1.2.2. 
Екосистемологія 

1. Вивчення принципів острівної 

біогеографії на основі 

симуляційної моделі. 

2. Визначення індексів 

біорізноманіття. 

3. Побудова трофічних мереж в 

різних типах екосистем на основі 

симуляційних моделей. 

8 

Змістовий модуль 1.3. Основи охорони природи 

Тема 1.3.1. Принципи 

збалансованого 

розвитку, його 

практичне значення. 

1. Визначення  індивідуального 

екологічного сліду.  

2. Ділова гра «Біля озера». 

5 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено. 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

У якості контрольних заходів по дисципліні «Ландшафтознавство та основи 

екології»:  

- поточний контроль – усне і письмове опитування, що проводиться на 

кожному занятті; регулярне спостереження за роботою здобувачів вищої освіти на 

практичних заняттях; практична перевірка умінь і навичок роботи; оцінювання 

доповідей і презентацій з самостійного вивчених тем; самоконтроль і самооцінка; 

- підсумковий контроль – у формі диференційованого заліку. 
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Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

Змістовий модуль 1  20 20 - - 

Змістовий модуль 2  30 15 - 15 

Змістовий модуль 3  20 10 - 10 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю** 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання, звіти з лабораторних 

занять тощо) 

Розподіл 

балів* 

Змістовий модуль 1 20 

Розрахункове завдання «Визначення масштабу карти, вертикального 

та горизонтального розчленування, значення перерізу горизонталей, 

кута нахилу схилів». 

10 

 

 

Побудова карти-схеми фацій та урочищ на основі учбової 

топографічної карти. 

5 

Завдання до самостійної роботи «Побудова гіпсометричного 

профілю». 

5 

Змістовий модуль 2 30 

Виконання практичного завдання «Вивчення принципів острівної 

біогеографії на основі симуляційної моделі». 

5 

Розрахункове завдання «Визначення індексів біорізноманіття». 10 

Самостійна робота «Побудова трофічних мереж в різних типах 

екосистем на основі симуляційних моделей». 

10 

Модульний тест 5 

Змістовий модуль 3 20 

Розрахункове завдання «Визначення  індивідуального екологічного 

сліду» 

10 

Участь у діловій грі «Біля озера» 10 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі тесту 30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 
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35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
 

Методичне забезпечення 
З методичними матеріалами по дисципліні можна ознайомитися на дистанційному курсі у 

віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за 

посиланням: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=455 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. Андронов В.А. Заповідна справа: навч. посіб. / В.А. Андронов, Є.О. Варивода, 

Г.В. Тітенко. Х.: НУЦЗУ, 2013. 204 с. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/336487134_Zapovidna_sprava (дата 

звернення: 25.08.2020). 

2. Байрак Г.Р., Гнатюк Р.М., Горішний П.М., Хомин Я.Б. Практикум з курсу 

«Геоморфологія»: Навч-метод. посібн. (видання друге виправлене і 

доповнене) Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка 2015. 86 с. URL: 

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/Metod-%D0%B7-

%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC20151.pdf (дата звернення: 25.08.2020) 

3. Воловик В. М. Ландшафтознавство: курс лекцій. Вінниця: О. Власик, 2018. 

254 с. URL: 
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