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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати в студентів здатність розв’язувати складні спеціалізо-
вані задачі та практичні проблеми у сфері геохімії ландшафтів та прикладних ландшафтознав-
чо-геохімічних досліджень із застосуванням сучасних методів дослідження природних і сус-
пільних об’єктів та процесів. Основний зміст дисципліни ґрунтується на застосуванні геохі-
мічних концепцій та методів збору, обробки та аналізу геохімічних даних, розгляду підходів 
щодо використанням комплексу міждисциплінарних даних та за умов недостатності інформа-
ції. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування дисциплін «Методи фізико-геогрфаічних досліджень», 

«Геологія», «Метеорологія», «Топографія», «Грунтознавство», «Біогеографія», 
«Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень», 
«Навчальна практика з методів набуття географічної інформації». 

2. Знати основні компонентів ландшафту, підходи та прийоми їх характеристики та польового 
опису. 

3. Вміти давати комплексну фізико-географічну характеристику території, здійснювати підбір 
та критичний аналіз інформаційних та картографічних джерел даних; 

4. Знати базові кількісні та якісні методи географічних досліджень, вміти їх застосовувати у ви-
робничій та науково-дослідницькій діяльності; вміти моделювати об’єкти і процеси, застосо-
вуючи сучасні кількісні та якісні методи та геоінформаційні технології 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна спрямована на формування 
уявлення про геохімічний ландшафт як центральне поняття ландшафтно-геохімічних дослід-
жень; розгляд міграційних процесів в ландшафті – зміст, механізми реалізації, значення; вив-
чення особливостей поведінки окремих елементів в ландшафті; вивчення основ систематики 
ландшафтів в геохімії; розгляд методичних особливостей ландшафтно-геохімічних дослід-
жень; ознайомлення з прикладними аспектами ландшафтно-геохімічних досліджень. 

4. Завдання: опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та 
фахових компетенцій за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» (ре-
дакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами таких  компетентностей: 
загальних: ЗК1 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК4 здатність 

спілкуватися іншою мовою за спеціальністю геодезія та землеустрій; ЗК5 здатність 
використання інформаційних технологій; ЗК6 - здатність вчитися і бути сучасно освіченим, 
усвідомлювати можливість навчання впродовж життя; ЗК9 - прагнення до збереження 
природного навколишнього середовища та забезпечення; фахових: ФК2 - здатність 
показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, екології, математики, 
інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння використовувати їх теорії, 
принципи та технічні підходи; ФК3 - здатність використовувати знання з загальних 
інженерних наук у навчанні та професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, 
принципи та технічні підходи; ФК6 - здатність проводити польові, дистанційні і камеральні 
дослідження в галузі геодезії та землеустрою; ФК9 - здатність агрегувати польові, камеральні 
та дистанційні дані на теоретичній основі з метою синтезування нових знань у сфері геодезії 
та землеустрою - (редакція ОП «Геодезія та землеустрій» 2019 р.).  
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5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 
4. автономність та відповідальність∗)

Форми (та/
або методи і 
технології) 
викладання і 
навчання

Методи 
оцінювання та 
пороговий 
критерій 
оцінювання (за 
необхідності)

Відсоток у 
підсумкові й 
оцінці з 
дисципліни

Код Результат навчання

1.1 Відтворювати поняття геохімічного ландшафту, 
характеризувати його основні компоненти, їх 
властивості та взаємозв’язки між ними. Окреслювати 
прикладну проблематику сучасних 
геохімічних досліджень.

лекція 
семінарсь
ке 
заняття,

тест, 
виконання 
творчих 

аналітично- 
розрахункови
х робіт

10%

1.2 Описувати види та закономірності міграції хімічних 
елементів в ландшафті. Характеризувати геохімічні 
особливості природних та антропогенних 
ландшафтів, давати їх порівняльну 
характеристику.

лекція, 
семінарсь
ке 
заняття, 
аналітичн
а робота

10%

1.3 Визначати та характеризувати зміст 
основних етапів польового ландшафтно- 
геохімічного дослідження.

лекція, 
семінарсь
ке 
заняття,

10%

1.4 Пояснювати прикладне значення 
ландшафтно-геохімічних досліджень

лекція, 
семінарсь
ке 
заняття, 
аналітич
на 
робота

10%

2.1 Шукати, критично  оцінювати , 
аналізувати  та узагальнювати 
інформацію з різних джерел

семінарсь
ке 
заняття, 
аналітичн
а 
робота тест, 

виконання 
творчих 
аналітично- 
розрахункови
х робіт

до 40%2.2 Аналізувати  та давати оцінку 
екологічного стану  ландшафтів із 
використанням комплексних геохімічних показників

семінарсь
ке 
заняття, 
аналітич
на 
робота

2.3 Розраховувати та інтерпретувати основні геохімічні 
показники

семінарсь
ке 
заняття, 
аналітичн
а 
робота

2.4 Давати комплексну ландшафтно- 
геохімічну характеристику території

семінарсь
ке 
заняття, 
аналітичн
а 
робота
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
 результатами навчання

3. комунікація: вироблення у студентів 
практичних навиків здійснення 
дослідження і вирішення актуальних 
проблем із застосуванням відповідних

семінарське 
заняття, 
презента
ція, 
вирішення

виконанн
я 

творчих 
аналітично

- 
розрахунко

вих

до 10%

методів і прийомів отримання, зберігання й 
здійснення первинної обробки емпіричних 
даних та їх належного представлення за 
допомогою 
сучасних технічних засобів у вигляді причинно-
наслідкового аналізу

конкретних 
задач
 
та ситуацій

робіт

4 автономність та відповідальність: продемонструвати розуміння 
особистої 
відповідальності за професійні та/або управлінські рішення при:

Визначенні обмежень у результатах та 
висновках, що можуть накладатись 
недостатністю даних та інформації

практич
не 

заняття
, 

дискусія, 
вирішен
ня 

конкрет
них задач 
та 
ситуа
цій

виконання 
творчих 

аналітично- 
розрахунков
их робіт, 
дискурс, 
іспит

до 10%

Надаванні фахових висновків 
та рекомендацій або підготовці публікацій 
за результатами проведеного 
дослідження

Програмні 
результати навчання (назва)

Результати навчання дисципліни

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

3 4

ПРН3 знати нормативно-правові засади забезпечення 
питань раціонального використання, охорони, обліку та 
оцінки земель на національному, регіональному, 
локальному і господарському рівнях, процедур державної 
реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості 
та обмежень у їх використанні

+ + + + + + +

ПРН 7 в и ко р и с т о ву в а т и м е т од и і т е х н ол о г і ї 
землевпорядного проектування, територіального та 
господарського землеустрою, планування використання та 
охорони земель, кадастрових знімань та ведення 
державного земельного кадастру

+ + + +

ПРН10 володіти технологіями і методиками планування і 
виконання геодезичних, топографічних і кадастрових 
знімань та комп’ютерного оброблення результатів знімань в 
геоінформаційних системах

+ + + + +

ПРН15. Демонструвати вміння використовувати 
інформаційні і комунікаційні технології + + + + +

ПРН17- демонструвати здатність вчитися і бути сучасно 
навченим. + + +

ПРН18 - виконувати пошук та опрацювання різних джерел 
географічної інформації. + + + + + + + +
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7.1 Схема формування оцінки: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчан-
ня визначається за результатами опитування, написання модульних контрольних робіт (МКР) 
та виконання практичних робіт. 
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 

рівні така: 
результати навчання – 1.1 – 1.4 (знання) – до 10% за кожен; 
 результати навчання – 2 (вміння) - до 40%; 
результати навчання – 3 (комунікація) - до 10%; 
результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) - до 10% 

1. Форми оцінювання студентів: 
Заняття проводять у вигляді лекцій та практичних. Завершується дисципліна заліком. 
- семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом семестру є су-

мою балів, що були отримані при оцінюванні виконаних практичних робіт, опитування та напи-
сання модульних контрольних робіт. 
Організація оцінювання: опитування у тестовій та письмовій формі проводиться після завер-
шення викладання кожної теми. Практичні роботи захищаються по виконанню, відповідно до 
графіка проведення практичних занять.Модульні контрольні роботи (МКР) проводяться у те-
стовій формі. Студенти, які отримали за МКР меншу за мінімально передбачену кількість 
балів, перескладають її. 

Оцінювання за формами контролю: 

- Умови допуску дозаліку: рекомендований мінімум для допуску – 36 балів. Для сту-
дентів, які набрали сумарно меншу від 36 балів (рекомендований мінімум) кількість, обов’язко-
вою умовою для отримання допуску до іспиту є написання рефератів по питанням пропущених 

ПРН19 демонструвати прихильність безпеці + + + +

ПРН20 демонструвати визначеність і наполегливість 
щодопоставлених завдань і взятих обов’язків + +

ПРН21 - демонструвати прагнення до збереження 
навколишнього середовища, діяти професійно, безпечно та 
толерантно, у складних форс-мажорних обставинах, в 
р і з них природних , соц і а л ьно - е коном і чних т а 
етнокультурних умовах, зберігаючи природне та культурне 
різноманіття географічного середовища.

+ + + + +

ЗМ
1

ЗМ
2

Min. – 
18 
балів

Max.– 30 
балів

Min. – 18 
балів

Max.– 30 
балів

Опитування «1» х 5= 5 «2» х 5 = 
10

«1» х 5= 5 «2» х 5 = 
10

Практичні заняття «2» х 5 = 10 «3» х 5 = 
15

«2» х 5 = 
10

«3» х 5 = 
15

Модульна контрольна робота 
* «3» х 1 = 3 «5» х 1 =5 «3» х 1 = 3 «5» х 1 =5

«1» мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 1 - 
мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

* – усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер
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чи недостатньо засвоєних тем. 

- підсумкове оцінювання: максимальна кількість балів на заліку– 40, мінімальна кіль-
кість балів, що додаються до семестрових – 24 (60% максимальної кількості балів, відведених 
на залік). 

При простому розрахунку отримаємо: 

7.2. Шкала відповідності 

!  

Загальний обсяг – 90 год., в тому числі: 
лекції – 28 год.консультації - 2 год.семінари / практичні заняття (для однієї академічної 
групи) – 14 год. 
самостійна робота – 46 год. 

Змістовий 
модуль1

Змістовий 
модуль2

Залік
Підсумкова 
оцінка

Мінімум 18 18 24 60

Максимум 30 30 40 100

Зараховано /Passed 60-100

Не зараховано/ Fail 0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ 
п/п

Назва лекції

Кількість годин

лекції прак
тичн 
і

самос
тій 
-на

Змістовий модуль 1. «Вихідні засади геохімії ландшафтів»

1
Тема 1. Елементарний   ландшафт   як   об’єкт вивчення геохімії 
ландшафтів

4
8

2 Тема 2. Геохімічний ландшафт та пов’язані з ним поняття 4 6

3 Тема 3. Кларки та міграція 4 6 8

4 Тема 4.  Геохімія окремих елементів в ландшафті 4 4 8

Підсумкова контрольна робота 1      1

Змістовий модуль 2. «Прикладна геохімія ландшафтів»

5 Тема 5. Методика ландшафтно-геохімічних досліджень 6 4 8

6
Тема 6. Геохімічна класифікація ландшафтів України. Прикладні 
ландшафтно-геохімічні 
дослідження

6
6

Підсумкова модульна контрольна робота 1

ВСЬОГО 28 14 46
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