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ВСТУП  

Анотація 

Агроекологія - це комплексна наукова дисципліна, спрямована на вивчення 

агросфери планети та взаємозв'язків людини з довкіллям у процесі 

сільськогосподарського виробництва. Органічними складовими цієї дисципліни є окремі 

розділи, що вивчають та оцінюють вплив сільського господарства на природні комплекси, 

взаємозв'язки між компонентами агросистем і специфіки колообігу в них речовин, енергії 

та інформації під впливом природних і антропогенних деструкторів.  

Предмет «Агроекологія Півдня України» є самостійною навчальною дисципліною, 

побудованої на базі прикладної (технологічної) науки «Агроекологія» та орієнтованою 

переважно на місцеві екологічні умови Північно-Західного Причорномор’я з відповідними 

характеристиками місцевого агровиробництва. Навчальний предмет сформований на 

стику прикладної екології та агрономії, виступаючи як суто практична галузь наукових 

знань, що спеціалізується на особливостях складу, структури та функціонування 

агроекосистем і агроценозів регіону. Смисловим базисом курсу дисципліни «Агроекологія 

Півдня України» є системний підхід до оцінки різнотипових агроекосистем, їх агроценозів 

та розробки технологій захисту довкілля від агрогенної діяльності людини. З цих позицій 

дана наукова дисципліна являє собою розділ науки екологія, що досліджує аутекологію 

сільськогосподарських рослин і тварин, а також культурекосистеми і їх стабільність у 

специфіці Північного Причорномор’я. 

Ключові слова: агроекосистеми, агроценози, лісомеліорація, ґрунти та їх захист, 

еколого-раціональні принципи агровиробництва, «зелені» технології, екологічно не 

шкідливі технології, екологія землекористування, сучасні підходи до агровиробництва.  

 

Аbstract 

      Agroecology is a comprehensive scientific discipline, it is aimed   atteaching 

theagriculturalsphere and the  planet   andthe relationship between the humanand the 

environment in the process of agriculturalproduction. 

The subject«Agroecology  of the South of  Ukraine» is an independent educational 

dissyplinum, built on the   basis of applied (technological) science "Agroecology"  and focused 

mainly on local environmental conditions of the Northwest Black Sea region with the 

corresponding characteristics of local agricultural production.Navalny subject is formed at the 

junction of applied ecology, ecosystemology, environmental protection, safety of human life and 

relevant areas of agricultural sphere – soil science, agriculture, agrochemicals, livestock, 

forestry, etc.  This is a purely practical field      of scientific knowledge,which specializes in the 

peculiarities ofcomposition, structure and functioning of agroecosystems and agrocenosis of the 

region and their dependence on technology oftechnical and naturalfactors of influence, as well as 

studies the impact of agricultural production on the environment, offering systematic principles 

of environmentally and economically rational management. 

The semantic basis of the course of disiplin "Agroecology of the South  of  Ukraine" is a 

systematic approach to the assessment of diverse agroecosystems, their agrocenosis and the 

development of environmental protection technologies against agrogenic human activity.   

Key words: agroecosystems, agrocenosis, forestry, soils and their protection, ecological 

and rational principles of agricultural production, "green" technologies, environmentally harmful 

technologies, land use ecology, modern approaches to agricultural production.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів - 5 

Галузь знань - 10 

Природничі науки 

 

Обов'язкова 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів – 1 
Спеціальність  -  101 

Екологія 

 

Освітня програма  - 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

 

Семестр 

Змістових модулів – 5 6-й 6-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету 

Е73361 

Лекцій 

45 год 10 год 

Індивідуальне дослідне 

завдання – не передбачено, 

але не заперечується (у 

формі оглядової доповіді) 

Практичних  

30 год 10 год 

Лабораторних  

- - 

Загальна кількість годин -    

150 год 

Освітній рівень – 

Перший 

 (бакалаврський) 

Самостійна робота  

75 год 130 год 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних –  5 год;  

самостійної роботи 

студента –  5 год. 

Вид контролю - іспит 

Форма контролю: 

письмова 

 



 

 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «АГРОЕКОЛОГІЯ ПІВДНЯ 

УКРАЇНИ» є формування у студентів відповідно до освітньо-професійної 

програми таких фахових компетентностей:  

 К21. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, 

спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та 

формування екологічної мережі. 

 К28. Здатність до оцінки зв’язків між атмосферними, гідрологічними, 

екзогенними геологічними і біологічними процесами. 

 К29. Розуміння екологічних функцій та властивостей ґрунтів і 

тенденцій їх змін під впливом різних факторів. 

 К31. Здатність оцінювати потенціал водних, земельних, природно-

заповідних та рекреаційних ресурсів Південного регіону України. 

   

 

 

3.Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни АГРОЕКОЛОГІЯ ПІВДНЯ 

УКРАЇНИ є дисциплін, які мають бути вивчені раніше – загальна екологія, 

геологія, токсикологія, моніторинг довкілля, екологічна безпека.  

  

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни АГРОЕКОЛОГІЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

передбачає формування та розвиток у студентів таких  результатів навчання:  

 ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-

біологічного різноманіття. 

 ПР16. ПР16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських 

слухань щодо проблем та формування території природно-заповідного фонду 

та екологічної мережі. 

ПР23. Демонструвати навички впровадження природоохоронних 

заходів та проектів. 

ПР28. Вміти оцінювати стан ґрунтового покриву; розробляти заходи 

боротьби з деградацією ґрунтів, розробляти заходи з поліпшення, збереження 

та відновлення ґрунтової структури. 

ПР29. Вміти проводити оцінку кліматичних ресурсів і пов’язувати їх з 

іншими ресурсами екосистеми Землі; 

ПР30. Вміти оцінювати перспективи управління і характеристики 

курортної та рекреаційної діяльності, надавати рекомендації щодо 

раціонального використання природних ресурсів для рекреаційної діяльності. 



 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. Складові науки агроекології  

Змістовий модуль 1. Агроекосистеми та агроценози Півдня України.  

Тема 1. Поняття про агроекосистему. Її складові, структуру, ознаки, 

параметри. Степові агроекосистеми  [2]. стор. 21-63. 

Тема 2. Агроландшафт. Географія та с.-г. використання земель Півдня 

України. Типи ландшафту. Особливості регіонального ландшафту. Мозаїчний 

агроландшафт Степової зони. [2]. стор. 218-246. 

Тема 3. Агроценози, їх типи, складові, основні характеристики. Південно-

степові агроценози та їх специфіка [1]. стор. 11-22. 

Тема 4. Пасовищні екосистеми. Пасовища і випаси, як арени біорізноманіття  

агроекосистем Півдня України [4]. стор. 27-33 

Змістовий модуль 2. Ґрунти, аграрне землекористування регіону та його 

форми.  
Тема 5. Поняття про ґрунт, місце, роль та функції його в біосфері. 

Мінеральна та органічна частини твердої фази ґрунтів. Гумус. Родючість ґрунту 

[4]. стор. 5-28.  [6]. стор. 12-52. 

Тема 6. Генетична характеристика, ґрунтів Півдня України. Поняття про 

класифікацію ґрунтів. Морфологія ґрунту. Фазовий склад і морфологічна будова 

ґрунту. Індексація генетичних горизонтів місцевих ґрунтів [4]. стор. 27-33.  

Тема 7. Фактори та умови ґрунтоутворення. Елементарні ґрунтові процеси та 

загальна схема ґрунтоутворення. Класифікація ґрунтоутворюючих порід та їх 

вплив на типологічний характер формування ґрунтів Півдня України. [6]. стор. 73-

89. 

Тема 8. Патологія ґрунтів і здоров'я людини. Поняття про ерозію. Боротьба з 

ерозією ґрунтів на прикладі степів Північно-Західного Причорномор’я. [1]. стор. 

290-318; [5]. стор. 27-33; [7]. стор. 29-47. 

Тема 9. Меліорація ґрунтів. Регіональні проблеми забруднення ґрунтів,  

погіршення їх якості, зменшення біопродуктивності. [2]. стор. 259-303. 

Тема 10. Агрогенні порушення земель регіону та їх сучасна оцінка. Основні 

положення рекультивації с.г. земель. Біологічна рекультивація земель [1]. стр.105-

118; [2]. стор. 218-246. 

 Змістовий модуль 3. Агролісомеліорація та польовий лісозахист   

Тема 11. Поняття про агромеліорацію. Мета, завдання, засоби та методи 

меліорації. Екологічна сутність меліорації. Сучасні оцінки та перспективні підходи 

до еколого-раціональної меліорації земель Півдня України. [2]. стр.129-171. 

Тема 12. Зрошувані землі регіону. Херсонський масив зрошуваних земель. 

Особливості експлуатації та захисту зрошуваних земель Південного Степу. 

Основні екологічні проблеми, пов’язані з зрошенням земель. [2]. стор. 100-129. 

Тема 13. Агролісомеліорація та лісовий полезахист земель Півдня України. 

Роботи Докучаєва, виконані в т.ч. на території Миколаївської та Херсонської 

областей. [2]. Стр.129-171; [10]. стор. 37-47. 

Тема 14. Штучні лісонасадження Півдня України, їх історія, типологія та 

функціональна спрямованість. Нормативи заліснення причорноморських степів у 

залежності від типу ґрунту та рівня ерозійної небезпеки. [6]. стор. 145-170. 



 

 
Тема 15. Лісовництво, як форма землекористування. Штучні лісонасадження 

в зоні Степу. Лісовий департамент ФАО та його роль у координації зусиль 

світового суспільства щодо охорони довкілля. [11]. стор. 3-19 

Тема 16. Методи досліджень та оцінки стійкості ландшафту до агрогенних 

навантажень: статистичні та ті, що ґрунтуються концептуальних моделях теорії 

надійності. Ландшафтно-екологічне прогнозування. [4]. стор. 27-33 [15]. стор. 7-14. 

Змістовий модуль 4. Тваринництво та його агроекологічна сутність.   

Тема 17. Історія тваринництва регіону – від кочівників до сучасності. 

Тваринництво Півдня України - сучасний стан і потенціал. Становлення степового 

тваринництва та його наслідки для довкілля. Екологічні принципи раціонального 

поєднання пасовищного і фермерського тваринництва. [1]. стор. 17-29; [12]. стор. 

7-12. 

Тема 18. Типи, форми і види тваринництва на прикладі Півдня України. 

Кочове, відгінне, осіло-фермське тваринництво. Стокери та фідери. Екстенсивне та 

інтенсивне тваринництво. [3]. стор. 6-43; [7]. стор. 33-39, 48-55. 

Тема 19. Тваринництво, як структурний елемент степо-польових 

агроекосистем. Роль свійських тварин у підтримці кругообігу речовин і енергії у 

межах степових  агроекосистем. Паразитоценози. Екологічний вплив тваринництва 

на довкілля регіону. [1]. стор. 155-169. 

Тема 20. Екологічний моніторинг стану довкілля Півдня України, як 

важливої арени українського тваринництва. Нормативи стану та екологічні оцінки 

стійкості природних екосистем і польових агроекосистем зони Степу при 

випасному навантаженні. [2]. стор. 48-62. 

Змістовий модуль 5. Взаємовідносини с. г. рослин і тварин із довкіллям   

Тема 21. Сільськогосподарські рослини і тварини в сучасному Північно-

Західному Причорномор’ї. Їх вплив на навколишнє середовище та природне 

довкілля. Біологічні інвазії та звуження природного біорізноманіття.  [2]. стор. 260-

285. 

Тема 22. «Зелена революція» та її регіональні особливості. Генетичні засоби 

збільшення врожайності та їх загрози природному біорізноманіттю. Співжиття 

біоти і людини в агроекосистемах Степу.  [11]. стор. 17-51. 

Тема 23. Біотичні та біокліматичні механізми стабілізації агроекосистем 

Півдня України. Розробка врівноважної стратегії сільськогосподарського 

користування в XXI столітті на основі новітніх біотехнологій.  [2]. стор. 42-48. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
В т.ч. 

усього 
В т.ч. 

Лекцій Практ. Лабор. Сам.роб Лекцій Практ. Лабор. Сам.роб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Складові науки агроекології 

Змістовний модуль 1. Агроекосистеми та агроценози Півдня України  

Тема 1. Поняття про агроекосистему. Її складові, структуру, ознаки, 

параметри. Степові агроекосистеми  
8 2 2  4 10 2   8 

Тема 2. Агроландшафт. Географія та с.-г. використання земель 

Півдня України. Типи ландшафту. Особливості регіонального 

ландшафту. Мозаїчний агроландшафт Степової зони.  

7 2 

2 

 4 10  2  8 

Тема 3. Агроценози, їх типи, складові, основні характеристики. 

Південно-степові агроценози та їх специіка  
7 2  4 6    6 

Тема 4. Пасовищні екосистеми. Пасовища і випаси, як арени 

біорізноманіття  агроекосистем Півдня України  
8 2 2  4 4    4 

Разом за змістовим модулем 1 30 8 6 - 16 30 2 2  26 

Змістовний модуль 2. Ґрунти, аграрне землекористування та його форми 

Тема 5. Поняття про ґрунт, місце, роль та функції його в біосфері. 

Мінеральна та органічна частини твердої фази ґрунтів. Гумус. 

Родючість ґрунту. 

5 

2 

2  2 6 2   4 

Тема 6. Генетична характеристика, ґрунтів Півдня України. 

Поняття про класифікацію ґрунтів. Морфологія ґрунту. Фазовий 

склад і морфологічна будова ґрунту. Індексація генетичних 

горизонтів місцевих ґрунтів 

5 2  2 6    6 

Тема 7. Фактори та умови ґрунтоутворення. Елементарні ґрунтові 

процеси та загальна схема ґрунтоутворення. Класифікація 

ґрунтоутворюючих порід та їх вплив на типологічний характер 

формування ґрунтів Півдня України 

6 2 2  2 4    4 

Тема 8. Патологія ґрунтів і здоров'я людини. Поняття про ерозію. 

Боротьба з ерозією ґрунтів на прикладі степів Північно-Західного 

Причорномор’я. 

6 2 2  2 6  2  4 



 

 
Тема 9. Меліорація ґрунтів. Регіональні проблеми забруднення 

ґрунтів,  погіршення їх якості, зменшення біопродуктивності.  
4 2 

2 

 

 

2 

4    4 

Тема 10. Агрогенні порушення земель регіону та їх сучасна оцінка. 

Основні положення рекультивації с.г. земель. Біологічна 

рекультивація земель 

4 2  4    4 

Разом за змістовим модулем 2 30 10 10 - 10 30 2 2  26 

Змістовий модуль 3. Агролісомеліорація та польовий лісозахист 

Тема 11. Поняття про агромеліорацію. Мета, завдання, засоби та 

методи меліорації. Екологічна сутність меліорації. Сучасні оцінки 

та перспективні підходи до еколого-раціональної меліорації земель 

Півдня України.  

5 2 

2 

 2 6 2   4 

Тема 12. Зрошувані землі регіону. Херсонський масив зрошуваних 

земель. Особливості експлуатації та захисту зрошуваних земель 

Південного Степу. Основні екологічні проблеми, пов’язані з 

зрошенням земель.  

5 2  2 6    6 

Тема 13. Агролісомеліорація та лісовий полезахист земель Півдня 

України. Роботи Докучаєва на території регіону. 
5 2 

2 

 2 4    4 

Тема 14. Штучні лісонасадження Півдня України, їх історія, 

типологія та функціональна спрямованість. Нормативи заліснення 

причорноморських степів у залежності від типу грунту та рівня 

ерозійної небезпеки.  

5 2  2 6  2  4 

Тема 15. Лісовництво, як форма землекористування. Штучні 

лісонасадження в зоні Степу. Лісовий департамент ФАО та його 

роль у координації зусиль світового суспільства щодо охорони 

довкілля.  

5 2 

2 

 2 4    4 

Тема 16. Методи досліджень та оцінки стійкості ландшафту до 

агрогенних навантажень: статистичні та ті, що ґрунтуються 

концептуальних моделях теорії надійності. Ландшафтно-екологічне 

прогнозування.  

5 2  2 4    4 

Разом за змістовим модулем 3 30 12 6 - 12 30 2 2  26 

 

 



 

 
Змістовий модуль 4. Тваринництво та його агроекологічна сутність 

Тема 17. Історія тваринництва регіону – від кочівників до 

сучасності. Тваринництво Півдня України - сучасний стан і 

потенціал. Становлення степового тваринництва та його наслідки 

для довкілля. Екологічні принципи раціонального поєднання 

пасовищного і фермского тваринництва. 

5 4 

2 

 2 5    5 

Тема 18. Типи, форми і види тваринництва на прикладі Півдня 

України. Кочове, відгінне, осіло-фермське тваринництво. Стокери 

та фідери. Екстенсивне та інтенсивне тваринництво.  

6 2  3 5    5 

Тема 19. Тваринництво, як структурний елемент степо-польових 

агроекосистем. Роль свійських тварин у підтримці кругообігу 

речовин і енергії у межах степових  агроекосистем. Паразито-

ценози. Екологічний вплив тваринництва на довкілля регіону.  

6 2 

2 

 3 7  2  5 

Тема 20. Екологічний моніторинг стану довкілля Півдня України, 

як важливої арени українського тваринництва. Нормативи стану та 

екологічні оцінки стійкості природних екосистем і польових 

агроекосистем зони Степу при випасному навантаженні. 

7 2  3 6    6 

Разом за змістовним модулем 4 30 10 6 - 14 30 2 2  26 

Змістовий модуль 5. Взаємовідносини с. г. рослин і тварин із довкіллям 

Тема 21. Сільськогосподарські рослини і тварини в сучасному 

Північно-Західному Причорномор’ї. Їх вплив на навколишнє 

середовище та природне довкілля. Біологічні інвазії та звуження 

природного біорізноманіття.   

10 2 

2 

 7 14 2 2  10 

Тема 22. «Зелена революція» та її регіональні особливості. 

Генетичні засоби збільшення врожайності та їх загрози природному 

біорізноманіттю. Співжиття біоти і людини в агроекосистемах 

Степу. 

10 2  7 10    10 

Тема 23. Біотичні та біокліматичні механізми стабілізації 

агроекосистем Півдня України. Розробка врівноважної стратегії 

сільськогос-подарського користування в XXI столітті на основі 

новітніх біотехнологій. 

10 1 2  7 6    6 

Разом за змістовним модулем 5 30 5 4 - 21 30 2 2  26 

Разом за курсом 150 45 30 - 75 150 10 10  130 



 

 

Теми практичних занять 

№ Назва теми 
Кількість годин 

Денна Заочна 

1 
Типи агроекосистем на території областей регіону. 

Організація та кругообіг речовин і енергії. 
2 2 

2 

Агроландшафти Степу і Лісостепу. Типи ландшафту, 

зональні та азональні (інтразональні, екстразональні). 

Агроценози степо-польового агроландшафту регіону 

та їх структура.  

2  

3 
Пасовищні екосистеми Степу та іх особливості. Сфера 

і принципи господарчого використання  
2  

4 

Грунти регіону та їх типологія. Промивні та 

непромивні умови грунтоутоворення. Ліси. Екологічні 

основи відтворення 

2 2 

5 
Чорноземи, каштанові та бурі грунти. Солонці та 

солончаки Підзоли. Показники рН грунту  
2  

6 

Екологічна сутність лужності степових ґрунтів. 

Щільність грунту. Динаміка вмісту гумусу та 

родючість.  

2  

7 
Ерозія грунтів. Вітрова та водна ерозія. Агроекологічні 

засоби охорони грунтів Миколаївської області. 
2 2 

8 Екологічна сутність меліорації земель, їх мета і засоби 2  

9 
Заліснення земель Півдня України. Залісненні землі 

Миколаївської області та їх структура.  
2 2 

10 

Полезахисні лісонасадження. Їх типологія, 

спрямованість та особливості застосування на Півдні 

України 

2  

11 

Історія тваринництва Миколаївскої області. Сучасний 

стан. Екологічна роль тваринництва щодо стану 

довкілля. 

2  

12 
Пасовищні екосистеми та їх комплексне використання 

в сучасному тваринництві. 
2  

13 
Галузь тваринництва та її еколого-деструктивний 

потенціал 
2 2 

14 
Біологічна інвазія. Генетичні засоби збільшення 

врожайності та загрози природному біорізноманіттю 
2  

15 
Біотехнології та їх роль. Перспективи розвитку 

агроекології в Україні та в зоні Південних Степів. 
2  

Разом 30 10 
 



 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

за дисципліною Агроекологія півдня України передбачено:  

• практичні роботи;  

• модульна контрольна робота; 

• іспит 

  

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою 

Університету.  

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з 

поточного контролю (практичні роботи), модульної контрольної роботи і 

оцінки з іспиту. У кожного компонента своя частка в загальній системі 

оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати до 45 балів для денної і 

40 для заочної форми навчання. Під компонентом проміжних оцінок 

розуміються поточні оцінки протягом семестру за виконання практичних 

робіт. 

Питома вага іспиту в загальній системі оцінок складає 40 балів для 

денної і для заочної форми навчання. Підсумкова оцінка навчального курсу є 

сумою проміжних оцінок, модульної контрольної роботи і оцінки іспиту. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання на практичних заняттях  

 Форма навчання Критерії оцінювання 

Денна Заочна  

 

 

3 

8 

Практична робота виконана у встановлений термін. 

Виконана самостійно, студент чітко розуміє поставлені 

завдання та цілі завдання, вміло користується 

методичними рекомендаціями та інструктивними 

настановами. Здатен самостійно використовувати 

рекомендовані методи статистичної обробки отриманих 

результатів і формулювати висновки.  

 

2 

6 

Практичне робота виконана у встановлений термін. 

Студент виконує роботу згідно з інструкцією, іноді після 

консультації викладача; самостійно описує 

спостереження; в цілому правильно складає звіт та робить 

відповідні висновки.   

 

1 

4 

Практична робота виконана з порушенням встановлених 

термінів. Студент виконує роботу згідно з інструкцією, 

іноді після консультації викладача; неточно і не повністю 

описує свої спостереження; повільно складає звіт, що 

містить неточності у висновках та помилки.  



 

 

 

0,5 
2 

Практична робота виконана з порушенням встановлених 

термінів. Студент виконує завдання згідно з інструкцією; 

складений звіт містить чисельні неточності у висновках 

та сутєві помилки.  

0 
0 

Робота не виконана, або студент не може самостійно 

виконати роботу і не може скласти звіт.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

для денної форми навчання: 45 балів (15 занять  по 3 бали); 

для заочної форми навчання: 40 балів (5 занять по 8 балів); 

 

Модульна контрольна робота 

Проводиться у письмовому вигляді і складається з таких компонентів: 

Назва компоненту Бали Критерії оцінювання 

 Форма навчання  

 денна заочна  

Тести з однією 

правильною відпо-

віддю (5/10 шт) 

1х5=5 1х10=10 З представлених 4 варіантів, 

потрібно підібрати правильну 

відповідь 

Тести з декількома 

правильними 

відповідями (5шт) 

2х5=10 2х5=10 З представлених 4 варіантів, 

потрібно підібрати декілька 

правильних відповідей 

 

Іспит 

Проводиться у письмовому вигляді, оцінюється в 40 балів, і 

складається з таких компонентів: 

Назва компоненту Бали Критерії оцінювання 

Тести з однією 

правильною відповіддю 

(30 шт) 

1х30=30 З представлених 4 варіантів, потрібно 

підібрати правильну відповідь 

Тести з декількома 

правильними відповідями 

(5шт) 

2х5=10 З представлених 4 варіантів, потрібно 

підібрати декілька правильних 

відповідей 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання практичних робіт 15 х 3 балів = 45 

балів 

5 х 8 = 40 

Модульна контрольна робота 1 х15 = 15 1 х 20 =20 

Іспит 1 х 40 = 40 1 х 40 = 40 

Всього 100 100 

 

 

 



 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 Денне відділення Заочне відділення 

 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи Кількість 

балів 

 

ЗМ 1 

Т1 Практична робота №1 
3  

 

Практична робота №1 

 

 

8 Т2 Практична робота №2 

 

 

3 
Т3 

Т4 Практична робота №3 3 

 

 

ЗМ 2 

 

 

 

Т5 Практична робота №4 3  

 

 

Практична робота №2 

 

 

 

8 

Т6 Практична робота №5 
3 

Т7 Практична робота №6 3 

Т8 Практична робота №7 3 

Т9 Практична робота №8 

 

 

3 
Т10 

 

 

 

 

ЗМ 3 

 

 

Т11 Практична робота №9   

3 

 

 

Практична робота №3 

 

 

 

 

 

8 

Т12 

Т13 Практична робота №10 

 

 

3 
Т14 

Т15 Практична робота №11 3 

Т16 

 

 

ЗМ 4 

Т17 Практична робота №12 3 
 

Практична робота №4 

 

 

 

8 Т18 

Т19 Практична робота №13  

 

3 

Т20 

 

ЗМ5 
Т21 Практична робота №14  3  

Практична робота №5 

 

8 
Т22 

Т23 Практична робота №15 3 

МКР  15 МКР 20 

Підсумковий 

контроль 

 

Екзамен 
 

40 
 

Екзамен 
 

40 

Сума  100  100 
 



 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 
При викладанні дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

дослідницький, проблемний, пояснювально-ілюстративний. 

У якості наочного матеріалу під час лекційних та практичних робіт 

використовуються: 

1. Підручники та навчальні посібники  

2. Лекційні матеріали на електронних носіях 

3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях 

4. Картографічні сайти, сумісні з ГІС-методиками обліку ландшафтів  

5. Карти України, Миколаївської області та Південного регіону 

6. Фото та відеоматеріали  

 

10. Рекомендовані джерела інформації  

Основна література 
1. Екологія Миколаївської області. Під ред. Наконечного І.В. Миколаїв. НУК. 2020. 

320 с. 

2. Фурдичко О.І. Агроекологія. Київ, Аграрна наука. 2014. 400 с. 

3. Кривульченко А.І. Сухі степи Причорномор’я та Приазов’я: ландшафти, 

галогеохімія ґрунто-підґрунтя. Київ, 2005. 345 с. 

4. Мордкович В. Г. Степные экосистемы. Новосибирск, 2014. 170 с. 

5. Агроекологія: Посібник. За ред. О.В.Солошенка, А.М. Фесенко. Харків:, 2013. 291 

с. 

6. Медведев В. В. Мониторинг почв Украины. Харьков, 2002. 428 с. 

7. Лавренко Е.М., Карамышева З.В., Никулина Р.И.  Степи Евразии. Ленинград, 

1991. 146 с. 

8. Маринич О.М., Шищенко П.Г Фізична географія України. Київ, Знання. 2003. 479 

с. 

9. Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа Украинской ССР. 

Ландшафты и физико-географическое районирование. Київ, Наук. думка. 1985. 224 

с. 

10. Маринич О.М., Ланько А.І., Щербань М.І., Шищенко П.Г. Фізична географія 

Української РСР. За ред. О.М. Маринича. Київ, Вища школа, 1982. 208 с. 

11. МГЭИК, 2014: Изменение климата, 2014 г.: Обобщающий доклад. Вклад 
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