
Ландшафтознавство та ландшафтна екологія 

 

Тип дисципліни: 

обовʼязкова 

Семестр: 

шостий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90(кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 32, практичні – 

16. 

Лектори: 

канд. с.– г.  наук, доцент  Скробач Т.Б. 

Результати навчання: 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти використовувати  

інформаційні і комунікаційні технології при оцінці навантаження на ландшафти, 

визначати місце ландшафтознавства та ландшафтної екології у системі   екологічних 

наук, пояснювати та знати основні завдання ландшафтознавства та ландшафтної екології,  

обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження 

ландшафтно-біологічного різноманіття ; використовувати сучасні інформаційні та 

статистичні ресурси для екологічних досліджень, виявляти фактори, що впливають та 

визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття; володіти загальними 

принципами ландшафтного районування території;  самостійно аналізувати типи 

ландшафтів; володіти навичками картографування ландшафтів; вміти характеризувати 

фації та урочища певних типів ландшафтів; пояснювати суть вологообміну в ландшафті; 

усвідомлювати різницю між поняттями природно-територіальний комплекс, геосистема 

та ландшафт;розуміти перебіг динамічних процесів у ландшафті; усвідомлювати 

значення ландшафтного різноманіття в житті людини. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

Ландшафтознавство та ландшафтна екологія  як навчальна дисципліна ґрунтується на 

вивченні студентами дисциплін: загальна екологія, метеорологія, геологія з основами 

геоморфології, загальне землезнавство, картографія з основами топографії,  інтегрується з 

цими дисциплінами та закладає основи для вивчення студентами наступних дисциплін: 

екологія рослин і тварин, біогеографія, а також забезпечує ґрунтовну підготовку до 

навчальної ланшафтно-екологічної практики. 

Зміст навчальної дисципліни: 

 Методологічні основи ландшафтознавства. Історія розвитку ландшафтознавства як 

науки.  Вчення про геосистеми.  Поняття ландшафту. Структура ландшафту та його 

картографування.   Чинники та особливості формування ландшафтів.   Еволюція ландшафту.  

Культурні ландшафти.  Ландшафтне різноманіття.  Основні поняття ландшафтної екології. 

Загальні властивості геосистем. Антропогенні впливи на геосистеми. Клімат та мікроклімат 

ландшафту. Ґрунт як складова ландшафту. Сільськогосподарські ландшафти. Промислові 

ландшафти. Лісові антропогенні ландшафти. Водні антропогенні ландшафти. Рекреаційні 

ландшафти. Геохімія ландшафту. Розв’язання проблем забруднення та самоочищення  

геосистем.  Особливості ландшафтно-екологічного підходу. 
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Форми та методи навчання:лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: поточний контроль: виконання практичних робіт, 

виконання контрольних робіт; підсумковий контроль: екзамен 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


