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види занять  

Політика дисципліни 

Академічна доброчесність 
При вивченні навчальної дисципліни «Геофізика і геохімія ландшафтів», 
виконанні наукових проектів, статей, ІНДЗ дотримуємося етичних 

принципів та визначених законом правил, якими повинні керуватися 
учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 
наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання 
та/або наукових досягнень, викладених у положеннях Кодексу академічної 

доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини, затвердженого рішенням вченої ради університету 
(протокол № 4 від 28 листопада 2017 року). 

 

Відвідування занять 
Відповідно до пункту 1 розділу IV «Права та обов’язки осіб, які навчаються 
в університеті» Положення про організацію освітнього процесу в 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, 
затвердженого рішенням вченої ради університету (протокол № 10 від 28 
квітня 2015 року), здобувачі вищої освіти зобов’язані дотримуватися вимог 
законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку університету; 
виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 
інструкціями; виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені 
графіком освітнього процесу; відвідувати заняття відповідно до 

навчального плану та розкладу занять; своєчасно інформувати про 
можливість відвідувати заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки, 
контрольні роботи тощо через поважні причини. 

 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти 
Освітня, розвиваюча та виховна мета навчальної дисципліни передбачає 
формування творчої активності та ініціативності здобувачів вищої освіти 

під час роботи на лекційних заняттях, виконанні завдань лабораторних 

робіт, самостійної роботи, підготовки та захисту ІНДЗ;  

створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та 

інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для 

формування індивідуальної освітньої траєкторії. 
  

Що будемо вивчати? Фізичні та хімічні процеси, що відбуваються в ландшафтах    

Чому це треба вивчати? 

Знання про теоретико-методологічні основи геофізики і геохімії 

ландшафтів, особливості перебігу фізичних і хімічних процесів у 

ландшафтах; конструктивно-географічні засади раціонального 
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природокористування; формування навичок прогнозування змін 

ландшафтних комплексів в умовах інтенcивної господарської діяльності 

людини. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Знає: основи  геофізики і геохімії ландшафтів; особливості 

функціонування, структури та стану ландшафтних комплексів; геохімію 

основних типів ландшафтів. 

Уміє: користуватися картографічними джерелами знань, виконувати аналіз 
природних умов і ресурсів, виявляти взаємозв’язки між природними 

умовами та видом господарської діяльності людини; виконувати 

картографічні моделі. 
  

Як можна використати набуті 
знання та уміння? 

Здатність зберігати і примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу 

і суспільство та у розвитку суспільства, техніки, технологій. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність планувати та управляти часом. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної області, розуміння професійної діяльності. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність працювати в команді. 

Навички міжособистісної взаємодії.  

Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

Знання концептуальних наукових і практичних основ з геофізики і геохімії 

ландшафтів.  

Поглиблені когнітивні та практичні уміння, майстерність та інноваційність 

на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і 

практичних проблем у сфері професійної діяльності.  
  

Зміст дисципліни 

Простір і час як ландшафтно-географічні характеристики ландшафтних 

комплексів. Елементарні структурно-функціональні частини ландшафтних 

комплексів і їхні основні властивості. Функціонування ландшафтних 

комплексів.  Структура елементарних ландшафтних комплексів. Стани 

ландшафтних комплексів з точки зору геофізики ландшафтів. Структурно-
функціональні особливості ландшафтів. Спеціальні розділи геофізики 

ландшафтів.  

Загальна геохімія ландшафтів. Геохімія основних типів ландшафтів 
  

Обов’язкові завдання Сформувати систему знань про геофізику та геохімію ландшафтів  

Міждисциплінарні зв’язки 

 «Картографія з основами топографії», «Геологія з основами геохімії»; 

«Метеорологія та кліматологія»; «Гідрологія»; «Геоморфологія»; «Загальне 

землезнавство»; «Географія материків та океанів», «Фізична географія 
України», «Ландшафтознавство»  
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