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ВСТУП 
 

Анотація 
 

Дисципліна «Ландшафтна екологія» займає важливе місце у 

підготовці фахівців - із екології та охорони навколишнього середовища 

та збалансованого природокористування (спеціальність «Екологія»).  

Вивчення даної дисципліни спирається на такі дисципліни, як 

«Загальна екологія з основами неоекології», «Грунтознавство», 

«Геологія з основами геоморфології». Вона є базовою для 

подальшого поглибленого вивчення таких дисциплін, як 

«Агроекологія», «Організація управління в екологічній діяльності» 

та інших. 

 
Ключові слова: природне середовище; ландшафтна 

територіальна структура; геоекосистема; тематичне 

картографування; ландшафтно-екологічний аналіз; просторово-

часові ландшафтно-екологічні закономірності. 

 

Abstract 
 

 Discipline "Landscape Ecology" occupies an important place in the 

training of specialists - environmentalists (specialty "Ecology"). 

The study of this discipline relies on such disciplines as "General 

ecology with the basics of neoecology", "Soil science", "Geology with 

the basics of geomorphology." It is the basis for further in-depth study 

of such disciplines as "Agroecology", "Organization of management in 

environmental activities," and others. 

 

Key words: natural environment; landscape territorial structure; 

geoecosystem; thematic mapping; landscape-ecological analysis; 

spatial-temporal landscape-ecological laws. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

  

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

і індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 33% до 67%;  

для заочної форми навчання – 11% до 89%. 

 

 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних  

ЕСТS – 3 

Галузь знань 

10«Природничі 

науки»  

Фундаментальна 

Модулів - 1 

Спеціальність 

101 – «Екологія» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 
2-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 108 

3 5 

Лекції 

16 год. 2 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

  СРС – 6 

Рівень вищої освіти – 

бакалавр 

Практичні 

14 год. 8 год. 

Самостійна робота 

60 80 

Вид контролю: залік 
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2. Мета і завдання навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни  «Ландшафтна екологія» - на 

основі викладення основних теоретичних і методологічних 

положень дисципліни дати загальні поняття про роль ландшафтної 

екології у дослідженні природної реальності, оцінці і 

прогнозування стану геосистем та у вирішенні практичних 

проблем раціонального природокористування. Ознайомити 

студентів з принципами просторової та системної диференціації 

географічної оболонки, особливостями її функціонування та 

динаміки.  

Завдання дисципліни полягає у тому, щоб прищепити 

студентам навички природного тематичного картографування, 

концептуального та математичного моделювання природних 

систем, системного врахування вертикальної та горизонтальної 

будови географічних систем різних ландшафтних територіальних 

структур, ландшафтно-екологічного підходу до 

природокористування, оцінки та прогнозування змін у геосистемах 

при їхній природній та техногенній трансформації. 

займає важливе місце при підготовці фахівців із екології та 

охорони навколишнього середовища та збалансованого 

природокористування здатних: 

• вирішувати проблеми екології та природокористування; 

• здійснювати моніторинг об’єктів довкілля, проводити 

екологічну експертизу діяльності підприємств; 

• прогнозувати зміни навколишнього середовища та 

розробляти проекти раціонального природокористування; 

• розробляти науково-обгрунтовані проекти з раціональної 

організації території, прогнозування, планування, 

організації функціонального використання та охорони 

земель на господарському, локальному, регіональному і 

національному рівнях, організації території 

сільськогосподарських і несільськогосподарських 

підприємств. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Геосистемна організація географічної 

оболонки Землі, властивості, вертикальна і горизонтальна будова 

географічних систем. Ландшафтно-екологічний аналіз і врахування 

просторово-часових ландшафтно-екологічних закономірностей у 

процесі взаємодії людини з природним середовищем. 

 
ТЕМА 1. Основи ландшафтно-екологічного підходу до вивчення будови 

географічної оболонки.  
Основні закономірності геосистемної диференціації ландшафтної сфери. 

Географічна система як предмет ландшафтної екології. 

Основні закони та аксіоми загальної теорії систем, їхнє місце і 

застосування у ландшафтній екології. Концепція геосистеми.  

 

ТЕМА 2. Геосистема, як предмет ландшафтної екології, її будова і 

властивості. Межі геосистем. 

Геосистема та її властивості: територіальність-просторовість, 

поліструктурність, складність, цілісність (емерджентність), відкритість, 

динамічність, стійкість, стохастичність. Закон цілісності геосистем. 

Розміри та вік географічних систем. 

 

ТЕМА 3. Вертикальна будова географічних систем. Типи вертикальних 

структур.  

Склад та поділ вертикальних структур географічних систем. 

Геокомпонентний, речовинно-фазовий, просторово-об’ємний способи 

декомпозиції геосистем. Вертикальні межі геосистем. 

 

ТЕМА 4. Явища та процеси у вертикальних структурах геосистем. 

Генетико-еволюційні зв’язки у геосистемах.  Потік і трансформація 

енергії, закони негентропії та трансформації енергії. Потоки вологи і 

водний баланс геосистем. Міграція речовин у геосистемах і 

самоочищення геосистем. Продукційні процеси та їхня ландшафтно-

екологічна роль. 

ТЕМА 5. Ландшафтні територіальні структури. 

Рівні територіальної розмірності геосистем. Геотоп та його властивості. 

Види ландшафтних територіальних структур (ЛТС). Концепція 

множинності ЛТС. Генетико-морфологічна, позиційно-динамічна, 

басейнова, парагенетична, біоцентрично-мережева  ЛТС. Елементи 

структури, системи таксономічних одиниць, властивості ЛТС. 
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Горизонтальні межі і ландшафтні екотони. Закон територіальної 

диференціації геосистем. Способи формального опису ЛТС. 

ТЕМА 6. Геосистеми та їхнє середовище.  
Зовнішні та внутрішні ландшафтно-екологічні фактори. Ландшафтно-

екологічна ніша, її властивості і застосування для вирішення питань 

конкуренції та стійкості географічних систем. 

 

 ТЕМА 7. Динаміка, сукцесія та еволюція географічних систем. 

Впорядкування геосистем. 
Характерний час і часові масштаби аналізу геосистем. Стан і області 

станів геосистем. Типи часових структур, інваріант. Функціональна 

динаміка геосистем. Закон змінності функціонування геосистем. Добова та 

сезонна динаміка. Багаторічна динаміка і сукцесія. Еволюція геосистем і 

ЛТС.  

 

ТЕМА 8. Геосистеми і людство. Поняття стійкості геосистем до 

зовнішніх впливів. 

Соціальні функції геосистем, взаємодія людини з навколишнім 

середовищем. “Антропогенні” ландшафти. Природні потенціали 

геосистем та їхня оцінка. Техногенні впливи, оцінка антропогенного 

навантаження та ступеню антропізації геосистем. Закон квантитативної 

компенсації у функціях географічної оболонки. Закон стійкості 

функціонування геосистем. Форми стійкості. Методи кількісної оцінки 

стійкості геосистем. Проблема стійкості природних систем та шляхи її 

вирішення. Екологічні ризики. 

 

ТЕМА 9. Управління геосистемами і методи ландшафтно-екологічного 

прогнозування.  
Оптимізація геосистем і ландшафтно-екологічне нормування. 

Математичні моделі геосистем для дослідження і управління. Просторово-

часові масштаби управління і прогнозування. Методи  ландшафтно-

екологічного прогнозування. Прогнозне картографування геосистем. 

Пріоритети і критерії оптимальності геосистем. Раціональна організація 

території з позицій різних ЛТС. Поняття «культурного ландшафту». 

Нормування антропогенних навантажень на геосистеми. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо-

го 

у тому числі Усьо-

го 

у тому числі 

л п інд ср л п інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Змістовий модуль 1. Геосистемна організація географічної оболонки Землі, 

властивості, вертикальна і горизонтальна будова географічних систем. 
Ландшафтно-екологічний аналіз і врахування просторово-часових 

ландшафтно-екологічних закономірностей у процесі взаємодії людини з 

природним середовищем 

Тема 1. Основи ландшафтно-

екологічного підходу до 

вивчення будови географічної 

оболонки.  

10 2   8 10    10 

Тема 2. Геосистема, як 

предмет ландшафтної екології, 

її будова і властивості.  

10 2 2  6 10 2   8 

Тема 3. Вертикальна будова 

географічних систем.  
10 2 2  6 8  2  6 

Тема 4. Явища та процеси у 

вертикальних структурах 

геосистем. 
8 2 2  4 10    10 

Тема 5. Ландшафтні 

територіальні структури. 
12 2 2  8 12  2  10 

Тема 6. Геосистеми та їхнє 

середовище 
10 2 2  6 10  2  8 

Тема 7. Динаміка, сукцесія 

та еволюція географічних 

систем.  

10 2 2  6 10    10 

Тема 8. Геосистеми і 

людство. Поняття стійкості 

геосистем до зовнішніх 

впливів 

10 2   8 12  2  10 

Тема 9. Управління 

геосистемами і методи 

ландшафтно-екологічного 

10  2  8 8    8 
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прогнозування 
Разом – змістовний модуль 
1 

90 16 14  62 90 2 8  80 

Усього годин 90 16 14  60 90 2 8  80 
 

5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 Укладання геоморфологічної тематичної 

карти 

2 2 

2 Укладання тематичної карти 

четвертинних відкладів 

1 1 

3 Укладання тематичної ґрунтової карти 1 1 

4 Укладання та аналіз карти генетико-

морфологічної ЛТС 

4 2 

5 Укладання та аналіз карти позиційно-

динамічної ЛТС 

4 2 

6 Укладання та аналіз картосхеми 

біоцентрично-мережевої ЛТС 

2 - 

В С Ь О Г О  14 8 

 

6. Самостійна робота 
 

 За навчальним планом на самостійну роботу відводиться 60 години 

для студентів денної форми навчання, 80 годин для студентів заочної 

форми навчання 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання  

підготовка до аудиторних занять – 0,5 год. / 1 год. занять, 

підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС, 

опрацювання окремих тем або їх частин, які не викладаються на 

лекціях. 

 

Розподіл годин самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Обсяг часу, годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 8 1 
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2 Підготовка до практичних занять 7 4 

3 
Підготовка питань, які не розглядаються 

під час аудиторних занять 
15 45 

4 Підготовка до контрольних заходів 30 30 

 Всього 60 80 

 

6.1. Завдання для самостійної  роботи 
 

№ 

з/п 
Назва завдання 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Основи ландшафтно-екологічного 

підходу до вивчення будови географічної 

оболонки. 

8 10 

2 Тема 2. Геосистема, як предмет 

ландшафтної екології, її будова і властивості.  

6 10 

3 Тема 3. Вертикальна будова географічних 

систем.  
6 8 

4 Тема 4. Явища та процеси у вертикальних 

структурах геосистем. 
6 8 

5 Тема 5. Ландшафтні територіальні 

структури. 
6 8 

6 Тема 6. Геосистеми та їхнє середовище 6 8 

7 Тема 7. Динаміка, сукцесія та еволюція 

географічних систем.  

6 8 

8 Тема 8. Геосистеми і людство. Поняття 

стійкості геосистем до зовнішніх впливів 

8 10 

 Тема 9. Управління геосистемами і методи 

ландшафтно-екологічного прогнозування 
8 10 

В С Ь О Г О  60 80 

 
6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 

 
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

„Ландшафтна екологія” є складання письмового звіту за темами, 

вказаними у п. 6.1. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 

год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну частину, 

висновки, список використаної літератури та додатки. 
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Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 х 297) 

з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, праве — 10 мм. Звіт 

може бути рукописним або друкованим і виконується українською мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно 

обумовлені студентом і викладачем. 

 

7. Методи навчання 
 
Лекції та консультації проводяться з використанням наочних засобів 

навчання: таблиць, схем, презентацій; рисунків, графіків, схем, карт, 

картосхем, таблиць. 

Практичні заняття проводяться у формі ділової гри з укладанням 

тематичних та синтетичних карт, створення моделей ЛТС з 

індивідуальним прийняттям рішень та колективним їх обговоренням. 

Звіт про самостійну роботу у формі есе на основі вивчення 

вищенаведеного переліку питань в обсязі гарантованого рівня знань з 

навчальної дисципліни «Ландшафтнаа екологія». 

Написання реферату на окремі теми робочої програми під керівництвом 

викладача. 

Для досягнення мети і завдань вивчення дисципліни студентам 

надаються індивідуальні консультації, проводяться пояснення окремих 

питань, бесіди, дискусії. 

 

8. Методи контролю 
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі види контролю: 

- поточний контроль перед виконанням та при захисті практичних 

робіт; 

- проведення модульних контрольних робіт; 

- підсумковий контроль. 

Поточний контроль теоретичних знань студентів з навчальної 

дисципліни проводиться на кожному практичному занятті перед 

виконанням практичних робіт у письмовій формі або у формі усного 

опитування.  

Контроль самостійної роботи проводиться на практичних заняттях 

шляхом перевірки виконаних студентами індивідуальних завдань 

відповідно до варіанту. 

Підсумковий контроль знань проводиться в формі заліку за 

результатами поточного контролю. 
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Для діагностики знань студентів використовується 100-бальна 

рейтингова шкала оцінювання. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 0 - 100 

11 11 11 10 12 11 11 11 12 

 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А 

зараховано 

82-89 В 
74-81 С 
64-73 D 
60-63 Е 

35-59 FX 
“не зараховано” з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
“не зараховано” з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення 

 
1. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни 

«Ландшафтна екологія» для студентів напряму підготовки 6.040106 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» / В.С. Мошинський, Ж.В. Наконечна - Рівне: 

НУВГП, 2013 – с.35 URL http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/270 

 

2. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 

«Ландшафтна екологія» для студентів напряму підготовки 6.040106 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» / В.С. Мошинський, Ж.В. Наконечна - Рівне: 

НУВГП, 2013 – с.23 URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/269 
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11. Рекомендована література 
 

11.1 Базова література 
 

1. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. - К.: Либідь, 

1993.  

2. Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства. - К.: НМК ВО, 1992. 

3. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое 

районирование. - М.: Высшая школа,  1991.  

4. Мошинський В.С. Ландшафтознавство і основи ландшафтної екології 

(конспект лекцій). – Рівне: РДТУ, 1996. 

5. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. - М. - Мысль,  1975. 

6. Richling A., Solon J. Ekologia krajobrazu. - Warszawa: PWN, 1998. 

 

11.2 Допоміжна література 
 

1. Берг Л.С. Ландшафтно-географические зоны СССР. - Л.: 

Сельхозгиз, 1931.  

2. Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. - М.: Мысль, 

1986. 

3. Ганешин Г.С. Геоморфологическое картирование и картирование 

четвертичных отложений при геологосъемочних работах. - М.: 

Недра,  1979. 

4. Геологический словарь в 2-х томах. - М.: Недра, 1973.  

5. Господинов Г.В., Сорокин В.Н. Топография. - М.: Изд-во 

МГУ,І974. 

6. Коротун І.М. Прикладна геоморфологія. – Рівне: Рівненська друкарня, 

1996. 

7. Мильков Ф.Н., Бережной А.В., Михно В.Б. Терминологический 

словарь по физической географии. - М.: Наука, 1993.  

8. Мошинський В.С. Моніторинг і оцінка еколого-меліоративного 

стану осушуваних земель Рівненської області. - Рівне, 1995. 

9. Мошинський В.С. Методи управління продуктивністю та 

екологічною стійкістю осушуваних земель. – Рівне: НУВГП, 2005. 

10. Почвенно-мелиоративное обоснование проектов мелиоративного 

строительства. - М.: 1985.  

11. Природа Ровенської області. Книга за ред. К.І. Геренчука. – 

Львів: Вища школа, 1976. 

12. Солнцев В.Н. Системная организация ландшафтов. - М.: Мысль,  

1981. 
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13. Составление и использование почвенных карт. Под ред. А.Д. 

Кашанского. - М.: Агропромиздат, 1987. 

14. Чупахин В.М. Основы ландшафтоведения. - М.: Агропромиздат, 

1987. 

15. Чупахин В.М., Андриишин М.В. Ландшафты и землеустройство. - 

М.: Агропромиздат, 1989. 

16. Фізична географія Української РСР. За ред. О.М. Маринича. - К.: 

Вища школа, 1982. 

 

12. Інформаційні ресурси 
 

1. Офіційний Web-сайт Верховної Ради України. URL: 

http://portal.rada.gov.ua/  

2. Законодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/  

3. Державний комітет статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/  
4. Про державний контроль за використанням та охороною 

земель: Закони України від 19 червня 2003 р. за № 963-IV. 

URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030962.html 

5. Про затвердження Положення про Державну систему 

моніторингу довкілля: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 30 березня 1998 р. № 391. URL: 

https://menr.gov.ua/content/ekologichniy-monitoring-ovkillya.html 
6. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/  

7. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

майдан Короленка, 6). URL: http://www.libr.rv.ua/  

8. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44). URL: http://cbs.rv.ua/  

9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75). URL: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


