
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 1.3.04 

2. Назва: Ландшафтна екологія 

3. Тип: фундаментальна; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:___3_____; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: ___3____; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мошинський В.С.,доктор. с-г 

наук, професор; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• систематизувати інформацію внаслідок процедур екологічного аудиту, агрохімічного 

обстеження ґрунтів природних ресурсів; 

• прогнозувати зміни навколишнього середовища; 

• використовувати дані геосистем для управління природокористуванням; 

• розробляти проекти раціонального використання природокористування; 

• проводити екологічну експертизу діяльності підприємств; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Грунтознавство», «Геологія з 

основами геоморфології», «Агроекологія» ; 

12. Зміст курсу: Основи ландшафтно-екологічного підходу до вивчення будови географічної оболонки. 

Геосистема, як предмет ландшафтної екології, її будова і властивості. Вертикальна будова 

географічних систем. Типи вертикальних структур. Ландшафтні територіальні структури. 

Геосистеми та їхнє середовище. Управління геосистемами і методи ландшафтно-екологічного 

прогнозування.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. – Рівне: 2004. – 232 с. 

2. Гродзинський Д.М. Основи ландшафтної екологи: Підручник.— К. : Либідь І 1993.— 224 с. 

3. Гуцуляк В. М., Максименко Н. В., Дудар Т. В. Ландшафтна екологія:підручник. – Харків: ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2015. – 284 с. 

4. Мошинський В. С., Бухальська Т. В. Моніторинг та охорона земель: практикум. – Рівне: НУВГП, 

2010. – 123 с. 

5. Мошинський В.С., Сасюк З.К. Просторова екстраполяція у задачах відтворення даних 

моніторингу. – Рівне: НУВГП, 2010. – 184 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи:інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська 

Завідувач кафедри Мошинський В.С. д.с.-г.н., проф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: __1.3.04__(кодування за навчальним планом)
1
; 

2. Title: Landscape ecology 

3. Type: fundamental; 

4. Higher education level: І (baccalaureate ), 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied:__3__ 

7. Number of established ECTS credits: ___3__ 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Moshinsky V.S., 

doctor. Ph.D., professor; 

9. Resultsofstudies::після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• to systematize information as a result of environmental audit procedures, agrochemical survey of natural 

resources; 

• predict environmental changes; 

• use geosystem data for nature management; 

• develop projects for rational use of nature management; 

• conduct environmental expertise of enterprises; 

10. Formsoforganizingclasses: study lessons, independent work, practical training, control measures; 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Soil science», «Geology with 

the basics of geomorphology», «Agroecology»; 

12.Course contents:  Fundamentals of the landscape-ecological approach to the study of the structure of 

the geographical envelope. Geosystem as a subject of landscape ecology, its structure and properties. 

Vertical structure of geographic systems. Types of vertical structures. Landscape Territorial Structures. 

Geosystems and their environment. Management of geosystems and methods of landscape-ecological 

forecasting. 

13. Recommended educational editions:  
1. Klymenko M.O., Pryschepa A.M., Voznyuk N.M. Environmental monitoring. - Rivne: 2004 - 232 pp. 

2 Grodzinsky D.M. Fundamentals of landscape ecologists: Textbook. - K.: Lybid I 1993.- 224 pp. 

3. Gutsulyak V.M., Maksimenko N.V., Dudar T.V.  Landscape ecology: textbook. - Kharkiv: V.N. Karazin 

Kharkiv National University, 2015. - 284 pp. 

4. Moshinsky V. S., Bukhalskaya T. V. Monitoring and protection of land: workshop. - Rivne: NUVGP, 2010. 

- 123 pp. 

5. Moshinsky V.S., Sasyuk Z.K. Spatial extrapolation in monitoring data reproduction tasks. - Rivne: 

NUVGP, 2010. - 184 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 14 hours laboratory work, 60 h. independent work. Together - 90 years. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, individual research tasks, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: score at the end of the semester. 

Current Control (100 points): Testing, Surveys. 

16. Languageofteaching: ukrainian. 

 
Завідувач кафедри Moshinsky V.S., doctor. Ph.D., professor 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


