
АНОТАЦІЯ 
 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ » 

 
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня  «Бакалавр»  

спеціальність 101 – «Екологія» 
 

 
Цикл професійної та практичної підготовки.  
Загальна кількість годин та кредитів становить 108  годин, 3 кредита 

ЄКТС.  
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – нормативна.  
Програма навчальної дисципліни «Ландшафтна екологія» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» 

Мета навчальної дисципліни: надання майбутнім фахівцям знань з 
основ природної організації ландшафтів в умовах антропогенного 
навантаження, формування теоретичних знань щодо сутності класичного і 
сучасного ландшафтознавства. Вивчення методики, проблем та перспектив 
геоекологічних досліджень. Набуття практичних вмінь і навичок щодо 
застосування сучасних методик і технологій з ландшафтно-екологічних 
досліджень.  

Предметом навчальної дисципліни є природні та антропогенні 
чинники активізації стихійних лих та техногенних катастроф, причинно-
наслідкові зв’язки, а також  прогноз, попередження, захист, поведінка в 
умовах надзвичайних ситуацій та ліквідація їх наслідків.  

Завдання дисципліни полягають у наступному: 
1. Ознайомити студентів зі змістом ландшафтної екології як науки, 

об’єктом її досліджень, загальними підходами до геоекологічних досліджень; 
2. Вивчити морфологічну структуру ландшафтних екосистем, їх 

основних природних компонентів; 
3. Ознайомитись з функціонально-динамічними аспектами ландшафтної 

екології, обігом речовин та енергії у ландшафтних системах; 
4. Формування уявлень про стійкість та динаміку ландшафтів; 
5. Ознайомитись з антропогенними змінами геоекологічного простору і 

його складових; 
6. Отримати практичні навички з ландшафтно-екологічних підходів до 

оптимізації регіональних геосистем, прогнозного картографування. 



Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1 

Предмет, метод і еволюція знань із ландшафтної екології 
Тема 1. Основні положення дисципліни „Ландшафтна екологія” [1-6] 

Поняття про природні та природно-територіальні комплекси. 
Ландшафтний та екологічний підходи до аналізу природних систем. 
Загальні властивості геосистем. Рівні територіальної розмірності 
геосистем. Елементарна ландшафтно-екологічна одиниця. 

Тема 2. Геосистеми та їх середовище [1, 3, 12, 15] 
Типологія природних ландшафтно-екологічних факторів. Концепція 
ландшафтно-екологічної ніші геосистем. Об’єм ландшафтно-
екологічної ніші геосистем. Точки оптимумів геосистем. Кількісна 
оцінка ступеня перекриття ландшафтно-екологічних ніш.  

Змістовий модуль 2 
Структура і функціонування ландшафтних систем 

Тема 3. Динаміка та еволюція геосистем [1, 3, 15] 
Характерний час та часові масштаби аналізу геосистем. Типи 
динаміки та часових структур геосистем. Основні закономірності 
функціональної динаміки геосистем. Часові закономірності 
протікання процесів геосистем. Загальні закономірності еволюції 
геосистем. 

Тема 4. Вертикальні структури геосистеми [2, 7] 
Основні положення. Основні способи декомпозиції 
(геокомпонентний, геогоризонтний та речовинно-фазовий). 
Вертикальні межі геосистем. 
Міжелементні відношення та процеси у вертикальних структурах 
геосистеми [2,7] 
Генетико-еволюційні відношення. Потік і трансформація енергії. 
Потоки вологи. Міграція та обмін мінеральних речовин. Продуційні 
процеси. 

Тема 5. Ландшафтні територіальні структури [1, 6] 
Рівні територіальної розмірності геосистем. Відношення між 
геотопами та типи ландшафтних територіальних структур. 
Особливості та способи опису різних типів ландшафтних 
територіальних структур. 
Відношення та процеси, що характерні для ландшафтно- 
територіальних структур [1, 6, 7] 
Типи просторових відношень між геотопами. Генетико- 
морфологічні, позиційно-динамічні, парагенетичні, басейнові 
ландшафтні, біоцентрично-сітьові відношення між геотопами. 

Змістовий модуль 3 
Дослідження ландшафтних систем 

Тема 6. Стійкість геосистем до антропогенних впливів [1, 3, 15] 
Природні потенціали геосистем та їх оцінка. Антропогенні впливи 
на геосистеми. Антропогенні навантаження на геосистеми. Поняття 



«стійкості геосистем». Форми стійкості геосистем. Основні методи 
оцінювання кількісних показників стійкості геосистем. 

Тема 7. Антропогенні навантаження на геосистеми [8, 9] 
Природні потенціали геосистеми та їх оцінка. Антропогенний вплив 
та реакція геосистеми на них. 

Тема 8. Екологічні ризики. Ландшафтно-екологічне прогнозування 
геосистем. Оптимізація геосистем [1, 15]. 

Екологічні ризики в ландшафтознавстві. Методи оцінювання 
складових екологічних ризиків. Зміст та просторово-часові 
масштаби ландшафтно-екологічних прогнозів. Основні методи 
прогнозування. Оптимізація геосистем. Критерії оптимальності 
геосистем. 

 
У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть  
сформовані наступні компетентності*:  
Загальні компетентності:  

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної  
 діяльності;  
 здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  
 вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  
 здатність працювати в команді;  
 здатність працювати автономно.  

Спеціальні предметні компетентності :  
 співвідношення понять «ПТК», «ландшафт» і «геосистема»; 
 загально-історичні, соціально-економічні та наукові чинники 

виникнення ландшафтознавства; 
 головні представники науки в різні періоди її еволюції; 
 особливості ландшафтно-екологічного підходу до вивчення 

природних систем; 
 концепція екологічної ніші, об’єм та умови перекриття ніш; 
 елементи морфологічної структури ландшафту (фація, урочище, 

підурочище, місцевість, ландшафт); 
 вертикальна і горизонтальна структура геосистем; 
 ландшафтна диференціація земної поверхні в цілому і України 

зокрема; 
 у чому полягають міжелементні і міжкомпонентні відносини в 

ландшафті; 
 типи ландшафтних територіальних структур; 
 динамічні і міграційні процеси в геосистемі; 



 стійкість та динаміка ландшафтів; 
 типологіїя функцій природних систем; 
 антропогенні зміни геоекологічного простору; 
 типологія антропогенних впливів на ландшафтні екосистеми; 
 основні напрямки оптимізації та охорони ландшафтних екосистем; 
 сучасні проблеми ландшафтної екології. 

Результати навчання : 
 виділити ландшафтно-територіальні структури геосистеми; 
 обґрунтовувати відмінність ландшафту від геосистеми і ПТК; 
 виділяти фації, урочища (підурочища) і місцевості в натурі; 
 визначити критерії для типології ландшафту; 
 проводити дослідження вертикальної структури ландшафту; 
 описати динамічні процеси в геосистемі; 
 визначати стійкість ландшафту, визначати поріг стійкості та його 

значення для саморегуляції ландшафту; 
 застосовувати кількісні методи оцінювання показника стійкості 

ландшафту на практиці; 
 розподіляти види робіт за періодами ландшафтного 

картографування і складати ландшафтну карту території; 
 застосовувати геохімічні та геофізичні методи для екологічних 

досліджень ландшафту; 
 визначати види антропогенного впливу на ландшафт та його 

реакцію; 
 оцінити стійкість геосистеми до антропогенних навантажень; 
 знаходити шляхи вирішення до проблем забруднення та 

самоочищення. 
Основними формами викладання навчального матеріалу з 

дисципліни «Ландшафтна екологія» є лекції, семінарські заняття та 
самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Вид підсумкового контролю – екзамен .  
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