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Загальна інформація про курс 

Анотація 
В курсі розглядаються питання, пов’язані зі зростанням чисельності міст і кількості жителів міст, сконцентрованих на невеликих 
площах, для розуміння проблем взаємодії мегаполісів і природного середовища з цілью суттєвого поліпшення умов проживання 
людей, а також особливості і закономірності розвитку мегаполісів в Україні і у світі. 

Цілі курсу 
Формування у майбутніх фахівців-екологів сучасного рівня уявлень про взаємодією міст і їх систем з природним середовищем, 
розуміння їми взаємовпливу міст і довкілля, отримання знань про основи проектування міст, про особливості формування в них 
флори і фауни, про умови проживання людини в місті. 

Формат  Лекційні, практичні роботи, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Семестр 4 



Обсяг дисципліни: 3 кредит ECTS, 90 годин. 

Лекцій: 32 години. 

Практичних занять: 16 години. 

Компетентності:  

 Знати і розуміти теоретичні основи екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування.  

 Бути здатним до критичного осмислення основних теорій, методів та 

принципів природничих наук.  

 Бути здатним до оцінки впливу процесів техногенезу на стан 

навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою діяльністю.  

 Бути здатним до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем. 

Результати навчання:  

 Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного досвіду  

 Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на 

оптимальне управління та поводження з виробничими та 

муніципальними відходам  

 Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та 

самоосвіти 

 

Теми що розглядаються 

Тема 1. Місто як суперекосистема Об’єкт, предмет і основні завдання 

урбоекології. Місце урбоекології в системі екологічних наук Місто і міське 

середовище. Наукові основи урбоекології. Історія і перспективи урбанізації. 

Тема 2. Зростання міст та їх населення. Зростання міст та їх населення. 

Джерела і шляхи урбанізації. Феномен гіперурбанізації. Природно-

просторові ресурси міста. Історія розвитку міст.  



Тема 3. Місто і його ґрунтовий покрив.  

Місто і його ґрунтовий покрив. Повітряний басейн міста. Міська вода. 

Шумове забруднення. Рослинний покрив і тваринний світ урбанізованих 

територій Система водоотведення. Загальноміські очисні споруди 

Визначення екологічної ємності території. 

Тема 4. Міський ландшафт.  

Генезис міського ландшафту. Індустріальний ландшафт (19-20 ст.). 

Озеленення як засіб формування культурного ландшафту. Функціональні 

міські ландшафти Екологічно стійке місто: його основні цілі, стратегії, 

принципи та задачі функціонування. Визначення репродуктивної здатності 

території. 

Тема 5. Формула системи "місто". Взаємозв'язки урбоекосистеми.  

Проста формула системи "місто" складна формула системи "місто". Типи 

взаємозв'язків урбоекосистеми. Екологічний блок урбоекосистеми. 

Ландшафтно-екологічна класифікація біогеоценотичного шару. Визначення 

об'єму живлення вологою рослин на різних ґрунтах Санітарно-гігієнічне 

оцінювання зелених рослин у населених пунктах. 

Тема 6. Соціальний блок міста. 

Місто як система у великій системі міст. Категорії міст згідно чисельності 

населення в різних країнах. Оцінювання рівня забруднення атмосферного 

повітря вихлопними газами автотранспорту біля фасадів будинків. 

Тема 7. Біогеоценотичний покрив міста.  

Біогеоценотичний покрив міста. Біоценотичні закономірності в еволюції 

міст. Особливості біотопів у містах.  

Тема 8. Місто як гетеротрофна екосистема. 

Місто як гетеротрофна екосистема. Вплив міст на природне середовище. 

Поняття екологічного ризику. Відмінність міста від природніх гетеротрофних 

систем.  



Тема 9. Міські ґрунти і їх особливості.  

Міські ґрунти і їх особливості. Вимоги до якості міських грунтів. Загальні 

риси міських грунтів, їх морфологічні ознаки, гранулометричний склад і 

антропогенні включення. Геоекологічні функції міських грунтів. 

Тема 10. Клімат міста і його особливості. Фізичне, хімічне і біологічне 

забруднення атмосфери і міського серед Біологічне забруднення атмосфери і 

довкілля. Дослідження ступеню забрудненості повітря.  

Тема 11. Полютантно-забруднювальний фактор.  

Полютантно-забруднювальний фактор: забруднення атмосферного повітря, 

міських грунтів. Життєвість міських насаджень. Тверді побутові і виробничі 

відходи. Розвиток життезабезпечуючих секторів міста.  

Тема 12. Фітоценози міста і приміської зони.  

Фітоценози міста і приміської зони. Сільське господарство у приміській зоні. 

Сучасна тенденція до розбудови «міських ферм» на дахах будинків. 

Тема 13. Структура і динаміка міських популяцій.  

Міські популяції: їх структура і динаміка. Здоров'я міської популяції. 

Еколого-геохімічна оцінка забруднення довкілля важкими металами і 

здоров'я міської екосистеми. Щільність забудови міських територій і її вплив 

на якість життя.  

Тема 14. Біоіндикація міського середовища.  

Біоіндикація міського середовища: методи біоіндикації повітряного, водного 

бассейну та ґрунтів; біоіндикація прісних вод. Фітоіндикація антропогенних 

впливів за морфологічними змінами рослин у містах. Адаптація рослин до 

умов техногенно забрудненого середовища. Оцінювання екологічної 

комфортності міської системи. 

Тема 15. Урбогенні пошкоджуючі фактори.  

Урбогенні пошкоджуючі фактори і фітовітальність. Вплив загазованості на 

життєвість деревних рослин. Екологічне зонування міста і фенотипи. 

Суть та шляхи розвитку зеленого будівництва, використання зелених 

конструкцій. 



Тема 16. Типи екологічно обґрунтованих просторів 

Типи екологічно обґрунтованих просторів. Поняття екологічного планування 

міста. Урбоекологічне планування і проектування. Комплексна зелена зона як 

екологічний каркас міста.  

Форма та методи навчання 

В якості методів навчання заплановані лекції і практичні заняття. Лекція 

представляє собою такий метод навчання, що передбачає розкриття у 

словесній формі сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться 

між собою в логічному зв’язку або об’єднані загальною темою. На лекціях 

використовуються наочні методи навчання. Ці методи передбачають 

використання демонстрації та ілюстрації. Демонстрація – це метод навчання, 

який передбачає показ предметів і процесів у їхньому натуральному вигляді, 

в динаміці. Ілюстрація – метод навчання, який передбачає показ предметів і 

процесів у їх символічному зображенні (фотографії, малюнки, схеми, графіки 

та ін.). Практичні заняття відіграють важливу роль у виробленні у студентів 

навичок застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань 

спільно з викладачем. Мета практичних занять – поглиблювати, 

розширювати, деталізувати знання, отримані на лекції в узагальненій формі, і 

сприяти виробленню навичок професійної діяльності. Вони розвивають 

наукове мислення і дозволяють перевірити знання студентів. 

Методи контролю  

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних занять i має 

на меті перевірку рівня засвоєння пройденого матеріалу. Форма проведення 

поточного контролю під час лекційних занять – опитування. Контроль 

складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи 

студента, проводиться (з лекційного матеріалу) шляхом опитування. 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені 

навчальним планом.  



Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується з 

урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, що може 

накопичити студент за семестр, може досягти максимального балу – 100. В 

таблиці 1 наведені пункти, за якими студент накопичує бали. 

 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента 

Контрольні 
роботи 

Практичні 
роботи 

КР 
(КП) РГЗ Індивідуальне 

завдання Тощо Залік Сума 

 30 + 30  20  -  -  20  + 100 
 
Критерії та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 
розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 
проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, 
що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 
кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 
компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 
відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 
можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 
знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 
особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 
навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 
та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 
рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 
викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 
діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 



рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 
(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 
виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 
„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 
 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Критерії оцінювання Рейтингова 
Оцінка, 

бали 

Оцінка 
ЕСТS та її 
визначенн

я 

Національна 
оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навча-
льного матеріалу модуля, 
що містяться в основних і 
додаткових літературних 
джерелах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити тео-
ретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 
послідовні; 
- вміння вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на за-
питання можуть 
містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань 
в обсязі обов’язкового 
матеріалу, що передбаче-
ний модулем; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на за-
питання містять 
певні неточності; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного застосу-
вання; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 
 

- невміння вико-
ристовувати тео-
ретичні знання для 
вирішення 
складних прак-
тичних задач. 



1 2 3 4 5 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу, що вивчається, 
та їх практичного засто-
сування; 
- вміння вирішувати про-
сті практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на за-
питання; 
- невміння аналі-
зувати викладений 
матеріал і 
виконувати ро-
зрахунки; 
- невміння вирі-
шувати складні 
практичні задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати най-
простіші практичні за-
дачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) 
питань з матеріалу 
модуля; 
- невміння пос-
лідовно і аргу-
ментовано ви-
словлювати думку; 
- невміння засто-
совувати теоретичні 
положення при 
розвязанні 
практичних задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення ма-
теріалу модуля може бути 
виконане в терміни, що 
передбачені навчальним 
планом. 

Незнання основних 
фундаментальних 
положень навчаль-
ного матеріалу 
модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на 
запитання; 
- невміння 
розв’язувати прості 
практичні задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 – 

- Повна відсутність 
знань значної 
частини на-
вчального матеріалу 
модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на 
запитання; 
-незнання основних 
фундаментальних 
положень; 
- невміння орієн-
туватися під час 
розв’язання 
простих прак-
тичних задач 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 
Таблиця 3. – Перелік дисциплін  
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 

спираються: 
Загальна екологія   

Гідрологія  
Геологія з основами геоморфології  

Метеорологія і кліматологія  

 

Провідний лектор: доц., к.т.н., Кривільова С.П.       
 (посада, звання, ПІБ)  

 


